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V: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

Sztl.: Róm 8, 35. 37-39

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 14, 13-21)
Abban az időben:
Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek
megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve és
meggyógyította betegeiket.
Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették: „Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd
menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak!”
Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!” Ők ezt felelték: „Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és
két halunk.” Mire ő ezt mondta: „Hozzátok ide!”
Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelve áldást mondott,
azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak.
Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket.
•
•
•

Elmélkedéshez
A Szentírás megemlékezik Jézus gyászáról Keresztelő Szent János kapcsán. Mit mond ez nekem a saját gyászaim kapcsán?
Hogyan függ össze a gyásszal, mint kiinduló helyzettel a fölszólítás: „Ti adjatok nekik enni!”
A csoda jel. Mit jelez? Mire tanít bennünket Jézus csodatette?

Hasznos és értékes imaforma fél órát fölajánlani az Istennek. Kezdjük egy Miatyánkkal, majd lassan olvassuk végig az evangélium
szövegét. Utána a prédikáció, a fönti elmélkedési kérdések, vagy saját kérdéseink alapján gondoljuk át, mit tanít Isten igéje a mi
életünkről. Ha akarjuk, képzeljük magunk elé az Urat, amint nekünk beszél. Ha letelt a fél óra, fejezzük be az imádságot egy
Üdvözléggyel. Ha jól megy, egy másik imaórában nézzük meg a jövő heti evangéliumot is, és ha jó kérdéseink támadnak, föltehetjük a
Harangszó olvasóinak is.
BELVÁROSI MISEREND
Hétfő- Szombat: 19 óra
Vasárnap:
10, ½ 12 és 19 óra
VIZIVÁROSI MISEREND
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: 8 óra,
Szombat: 8 és 18 óra (előesti)
Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros)
minden szerda 20.30-21.00 Szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök 20.30-21.30 Szentségimádás (Szt. István)
+ Az elmúlt két hétben
Kereszteltük: Odoux Leonardot, Bagi Kristófot és Dávid
Richárdot.
Esküdtek: Vásárhelyi Dávid és Pálmai Viktória, Tóth
Krisztián és Balázs Judit, Dankó Balázs és Tóth Katalin,
Tőzsér Gellért és Enyedi Katalin.
Temettük: Kicsindy Istvánnét.

HIRDETÉSEK
+ Erdő Péter bíboros úr Lak Gábor atyát augusztus elsejével a
Kelenföld Szent Gellért plébániára helyezte káplánnak.
Megköszönjük áldozatos szolgálatát, Isten áldása kísérje
további életét!
+ Kulcsár Sándor szeptembertől tanév végéig diakónusi
szolgálatra hozzánk kerül, imádkozzunk érte, és más papi
hivatásokért!
+ Az irodai nyitvatartás megváltozott. Ezentúl hétköznap 15.0018.00 óra között lehet ügyeket intézni.
+ Ma van a Vízivárosi Templombúcsú. Az ünnepi szentmise 18.00
órakor lesz, emiatt a Belvárosban nem lesz esti szentmise.
+ A Szentgyörgymezői Plébánia zarándoklatot szervez
Máriavölgy-be szeptember 3-án, szombaton. Részletek a
hirdetőtáblán.
VÉRADÁSOK

Imaóra
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Esztergomi csoportja
szervezésében augusztus 4-én, csütörtökön 18 órakor kerül sor a
következő engesztelő imaórára a Bakócz-kápolnában. Homíliát
mond, és az imaórát vezeti: P. Tóth Vencel ferences atya

Véradásra jelentkezés ideje
Helye
2. 10:00 – 15:00 (K)
Élményfürdő
9. 08:00 – 12:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
16. 08:00 – 12:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
15:00 – 19:00
Szentgyörgymezői Olvasókör
23. 08:00 – 17:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
30. 08:00 – 12:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza
magával. Segítségét előre is köszönjük!

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Mária Rádió FM 97, 4
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Búcsúzunk
Kedves Gábor Atya!
Engedd meg, hogy ünnepélyességbe öltözött lélekkel
elköszönjünk Tőled és hálás szívvel köszönjük Néked
egyházközségünkért végzett lelkes tevékenységedet és
fáradozásodat, miután tudomásul vettük, hogy Bíboros Úr a
Kelenföldi Plébániára helyezett Téged. Vegyes érzéseket
támaszt bennem az a tény, hogy nemrég álltam előttetek
jöttöteket köszönteni: az új plébános atyát és a káplán atyát.
Most röpke 3 év múlva máris búcsúznom kell az egyházközség
nevében a káplánunktól, legközelebbi munkatársunktól, akivel
közeli kapcsolatba kerültünk. Akkor még fogalmam sem volt,
hogyan működik egy plébánia ahol káplán atya is van, hiszen 30
éves szolgálatom alatt már nem volt káplán a belvárosban. Azóta
megtanultuk és örültünk a profi káplánunknak. Akkor is volt
bennem némi szorongás az új helyzet miatt – de most, hogy itt
hagysz bennünket, most igazán szorongok – vajon hogyan
pótoljuk elvesztésedet. Hogyan fogunk működni, amikor
Plébános atya rektor-helyettes és tanár a Főiskolán, ugyanakkor
plébánosa Belvárosnak és Vízivárosnak, a kórháznak lelkésze,
és gazdája a Szt. István kápolnának is. De hát bíznunk kell a
Szentlélekben és abban, hogy a Testvérek mindjobban
magukénak fogják érezni egyházunkat és mind többen részt
vállalnak a jelentkező feladatokból.
Eddig megszoktuk, hogy plébánosunk távollétében bármivel
fordulhattunk Hozzád, Te gyakorlott papként mindenben
készséggel segítettél, sőt sokirányú adottságaid szálán ott
működtél, ahol kellett, nem is beszélve műszaki ismereteidről és
számítógépes profizmusodról. Együtt munkálkodásunk során
megtapasztaltuk segítőkészségeden túl jó szándékodat, ami
mindennél fontosabb és nagy igyekezetedet, hogy minden
rendben menjen. Megtapasztaltuk milyen szívesen mentél a
rendszeres havi beteglátogatásokra és tudunk visszajelzésekről,
hogy az ellátott betegeknek milyen jól esett látogatásod. –
Tapasztaltuk, hogy amikor kórházi beteg ellátásához hívtak, Te
azonnal félretetted soros munkádat és azonnal indultál. – Nagy
készséget
tapasztaltunk
az
uniós
élelmiszersegélyek
ügyintézésénél, ahol a visszatérő akciók során óriási munkát
végeztél, nagy gondossággal és lelkesen. – Örültünk a
gyermekmiséken tapasztalt leleményességednek, amivel a
kicsiknek igyekezted közel hozni a Szentmise Titkait. – Most
miután szembenézünk távozásod tényével – most érezzük
igazán, milyen sokat jelentettél a belvárosi plébániának és
mennyire fogsz hiányozni, kedves Gábor atya.
A búcsúzás elválást jelent, szakadást a folyamatban és ekkor
óhatatlanul sérülnek kialakult emberi kapcsolataink és ez
sajnálatos mindannyiunknak, hiszen a kapcsolatainkban élünk,
így veszteség ér bennünket. Szeretném tolmácsolni Testvéreink
irántad érzett nagyrabecsülését, jószándékod és igyekezeted
miatt és hisszük, hogy Istenünk is, aki a vesékbe lát, Ő is értékeli
és jutalmazza. Bízunk benne, hogy új állomáshelyeden is ilyen
tiszteletreméltó módon betöltöd szolgálatodat és megszeretnek a
kelenföldi hívek. – Istenünket kérve kívánjuk Neked, hogy
emberi kapcsolataidban gazdagodjon életed és hivatásodban
teljesedjen ki boldogságod. Kérünk Téged, tarts meg bennünket
szeretetedben, jó emlékezetedben, mint ahogy mi is szeretettel
emlékezünk Reád. Istenünk akarta, hogy egymás életének
részesei legyünk – köszönjük.
Áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Tégedet!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sági József
Nagy örömmel jöttem három évvel ezelőtt Esztergomba, és
hasonló szomorúsággal veszek most búcsút a plébániáktól.
Hálás vagyok Istennek ezért az időért, Ő küldte hozzám a
Tesvéreket, Ő adott erőt a szolgálathoz.
Kérem, tegye jóvá mindazt, amit vétettem és sokszorozza meg
mindazt a jót, amit Ővele tehettem.
Lak Gábor
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Tamás Balázs lemondása
Kedves Plébános és Káplán Atya!
Kedves Képviselő Testület!
Mint az talán már köztudott, 21 évvel esztergomi letelepedésünk
után, családommal 2011 augusztusában Győrbe fogunk költözni.
Emiatt a továbbiakban akadályoztatva leszek abban, hogy az
Esztergom Vízivárosi Plébánia képviselő testületének
munkájában részt vehessek.
A mai nappal ezért le kell mondjak képviselő testületi
tagságomról.
Megtiszteltetésnek tekintettem, hogy ennek a Testületnek tagja
lehettem, köszönöm, hogy családommal együtt elfogadtak és
befogadtak bennünket ezen a plébánián.
A további egyházközségi munkához a jó Isten áldását kérem
Mindannyiójukra s a plébánia minden tagjára.
Esztergom, 2011. július 14.
Tisztelettel:
Tamás Balázs képviselőtestületi tag.
A Plébánia nevében és a saját nevemben is hálás szeretettel
köszönöm meg mind Balázs, mind felesége, Magdi és családjuk
évek
óta
megtapasztalt
imádságos
elkötelezettségét,
áldozatkészségét, sokoldalú munkáját.
Isten fizesse meg, az Ő áldása legyen a költözésen és az egész
családon!
Harmai Gábor
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy Üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya júliusi általános imaszándéka:
hogy a keresztények járuljanak hozzá az AIDS-betegek testi és
lelki szenvedéseinek enyhítéséhez, különösen a legszegényebb
országokban.
Missziós imaszándéka:
a missziós területeken szolgáló szerzetesekért, hogy az
Evangélium örömének tanúi és Krisztus szeretetének élő jelei
legyenek.
Imádságot kérünk:
- plébánia közösségünkért
- beteg gyermekért
- hálából
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