Harangszó
XV. évf. 28. szám

Olv.: Jer 20, 7-9

Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
V: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

2011. augusztus 28.
Sztl.: Róm 12,1-2

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 16, 21-27)
Abban az időben:
Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és
az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: ,,Isten ments, Uram! Ez nem
történhet veled!” Mire ő Péterhez fordult: ,,Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az
emberekére!”
Azután így szólt tanítványaihoz: ,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki
meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?
Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.
•
•
•

Elmélkedéshez
Miért olyan sátáni, amit Péter mondott?
Ellent tudunk–e mondani a Sátán pompájának, amely el akar távolítani Jézus keresztjétől?
Mi az az én életemben, amit meg akarok menteni, és aminek az elvesztésétől félek?

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: 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: Iván Mátét, Iván Bencét, Balogh Annát, Béni
Lillát és Csepi Zalánt
Esküdtek: Etter Kálmán és Graczár Andrea
Temettük: Orbán Miklóst, Pálmai Sándort és Panák Rozáliát
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
Mária Rádió FM 97, 4

HIRDETÉSEK
+ Az első áldozásra készülőket kérjük, hogy pénteken 14 órára
jöjjenek vagy a Belvárosi plébániára, vagy a Vizivárosi
Templom sekrestyéjébe, attól függően, hogy melyik
templomban lesznek első áldozók.
+ Jövő vasárnap, szept. 4-én lesz a Veni Sancte szentmise, a
Vizivárosban a 8.30-as, a Belvárosban a 10.00-s szentmisében.
Gyermek-istentisztelet és felnőtteknek vasárnapi iskola a
rákövetkező héttől indul.
+ Templomunk urnatemetőjében, ill. a közös urnaőrzési
helyünkön újra lehet sírhelyet váltani, részletek a
Harangszóban.
+ Plébániaudvarunkon igen kiváló termést hozott az almafa.
Sajnos a termés leszüretelésére és feldolgozására nincs
módunk, szeretettel biztatjuk a háziasszonyokat, hogy
szentmisék előtt vigyék el bátran a termést!
+ Felhívjuk a Kedves hívek figyelmét, hogy a plébániánk irodai
ideje a nyártól megváltozott. Fogadó idő: hétfő-péntek 15.0018.00-ra módosul.
+ Plébániánk területén az építkezési munkát továbbra is folytatni
kívánjuk, ehhez Téglajegyek vásárlásával járulhatnak hozzá a
kedves hívek.
VÉRADÁSOK
Véradásra jelentkezés ideje
Helye
09.06. 08:00 – 12:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
09.13. 18:00 – 12:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza
magával. Segítségét előre is köszönjük!

Harangszó

Napközis tábor
Ebben az évben július 11-15 tartották a plébániai napközis
tábort. Mivel 2011 a Család Éve, így a tábor alapját képező
beszélgetéseket e téma köré szerveztük. Hétfőn Lak Gábor
tartott beszélgetést az imáról. Miért jó imádkozni? Kihívást
jelentett, hogy a gyermekek között óvodás korú és 13 év közötti
is volt, de Gábor atya ügyesen megoldotta. E napon főleg a
játéké és ismerkedésé volt a főszerep, bár sok gyermek már évek
óta visszajáró táborozónk. Kedden, Székely János atya egy
szentbeszédét alapul véve, a családról beszélgettünk. Milyen az
ideális család? Van–e ilyen? Tettünk egy sétát a Duna partra,
ahol kézműveskedésünkhöz gyűjtöttünk kavicsot, kagylót.
Szerdán, kihasználva, hogy az iskolafestő kör kiállítást
szervezett, átsétáltunk a görög-katolikus templomba. Itt Gregori
Jánosné és Lipóth Andrásné tartottak előadást az ikonról és az
ikonfestés rejtelmeiről. Csütörtökön ismét Lak Gábor atya
vezette a beszélgetést. Ki ajándék nekem? Kinek vagyok én
ajándék? Ez a nap ismét a játéké és a kézműveskedésé volt.
Pénteken kirándulást tettünk a környéken. Felmentünk a
Vaskapunál lévő Mária szoborhoz, ahol közösen elimádkoztunk
egy tized rózsafüzért a családjainkért. A menedékháznál kis
pihenőt tartottunk és elfogyasztottuk az ebédünket. Innen
lesétáltunk a Holop kúthoz, ahol a cserkészek által még tavasszal
épített menedékeket csodáltuk meg. Sokan kedvet kaptak és
maguk is építkezni kezdtek. A napot és a hetet fagyizással
zártuk. Úgy gondolom, a gyöngyszövéses karkötőkön, a
kavicsból készült figurákon, nyakláncokon kívül lelkileg
is
kaptunk valamit a héten.
Temetkezés az Oltáriszentség közelében
- urnatemető a Belvárosi Öregtemplomban Ősi katolikus szokás templomok körül, vagy templomok
altemplomában temetkezni: olyan helyen, ahol az egyház
rendszeresen mutat be szentmisét, ahol újra meg újra velünk van
a Föltámadott Úr, ahol a gyászolók az Egyház közös imádságába
kapcsolódhatnak be.
Ilyen temetkezésre ad lehetőséget a Belvárosi Szent Péter és Pál
Templom. Az altemplomban 25 évre lehet urnahelyet váltani 1
vagy 2 fő részére. Egy urnahely megváltási díja egy fő részére:
125 eFt.
Egyszerű, de méltó temetkezésre is módot kívánunk adni, mert
fontosnak tartjuk, hogy minél több elhunytunk legyen a
templomunk keresztje alatt.
Közös sírhelyet alakítottunk ki a templom keleti tornyában, ahol
a hamvak urnánként elkülönítve, egyénileg azonosítható módon,
de egy közös helyen várják a föltámadást, az Egyház napi
imádságának közegében. Igény esetén a hamvakat kiadjuk, ez
tehát nem szórásos temetés.
Egy ilyen urnahely megváltási díja 25 évre 25 eFt.
A Plébánia ígéretet tesz arra, hogy a megváltási díjat csak
magára a temetőgondozásra, a templom, illetve a hozzá
közvetlenül kapcsolódó kertkapuk szépítésére fordítja. Ebben az
értelemben a megváltási díj jogosan tekinthető a templom
részére adott adománynak.
Részletes tájékoztatást, ill. szerződési űrlapot a Plébániairodán
kaphatnak hétköznaponként délután 3 és 6 óra között, tel:
33/999-041
Nyugdíjasok kirándulása
Egy 20 személyes kisbusszal Budapestre utazunk szept. 17-én,
szombaton.
Első utunk az Országház, ahol idegenvezető segítségével
megtekintjük a Szentkoronát s az épület különböző termeit.
Majd az Örökimádás – templomba megyünk. Itt a helyi plébános
atya rövid elmélkedést tart a szentségimádásról. Ezután csendes
szentségimádáson veszünk részt. Utunk további állomása a
Szent István bazilika. Itt imádkozunk a Szent Jobb kápolnában,
majd megtekintjük a czestohovai kegykép másolatát.
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Indulás reggel ¼ 7-kor a Belvárosi templom elől. Visszaérkezés
kb. 14 órakor. Jelentkezni 1200 Ft befizetéssel lehet a Szent
István kápolnában, a reggel 8 órai szentmisék előtt és után.
Sinkáné Vera
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy Üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya augusztusi általános imaszándéka:
hogy a madridi Ifjúsági Világtalálkozó arra buzdítsa a világ
fiataljait, hogy életüket Krisztusra alapozzák.
Missziós imaszándéka:
hogy a nyugati világ keresztényei engedve a Szentlélek
működésének újra felfedezzék hitüket, annak frissességét és az
iránta való lelkesedésüket.
Imádságot kérünk:
- Azokért a családokért, akik még nem fogadták be Istent
életükbe, kegyelmezz nekik Uram és vezesd Őket az
Örok Boldogság Útjára
- A tisztítótűzben szenvedő lelkekért,és azokért akikért
senki sem imádkozik
- Papjainkért és a szerzetesi rendekért,hogy Istenünk
különös kegyelmekkel erősítse őket

Koncertek a Belvárosi templomban
Liszt Ferenc születésének 200 évfordulója alkalmából a
Belvárosi templomban szerdán és csütörtökön komolyzenei
koncertek voltak. Az alkalmakon nagy érdeklődéssel vettek részt
a városunk polgárai, hívei.
Megújul a Harangszó
Káplán atyánk távozása után a Harangszó szerkesztési
feladataihoz Plébános atya segítőket keresett. A hívek közül
többen is csatlakoztak az újságot régóta szerkesztő
munkatársakhoz. Így egy több korosztályból álló csapat ült
össze, akik folyamatosan szeretnék az újsághoz ötleteiket,
cikkeiket és munkájukat adni. Terveink szerint egy-két új
állandó „rovat” is elindul. A lényegi tartalmakat nem szeretnénk
elhagyni, hanem aktívabbá, élőbbé szeretnénk tenni az aktuális
lapszámokat. Ehhez kérjük a Kedves hívektől, hogy Önök is
írják meg élményeiket, tapasztalataikat olyan alkalmakról, ahol
hitben és lélekben gazdagodtak vagy tapasztalásokat szereztek.
Kérjük, hogy aki tudja, e-mailben, vagy papír alapon juttassa el
a szerkesztőkhöz cikkeiket.
Köszönettel: ”harangszósok”
Szent Jobb körmenetről
Plébániánkat is képviselték a Máltai Szeretetszolgálat
esztergomi munkatársai, akik részt vettek a Szent István
bazilikában tartott szentmisén és körmeneten. A nyolc fő
örömmel és lelkesedéssel tért vissza aznap este a budapesti
zarándoklatukról.
HARANGSZÓ
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele
megjelenik hetenként
Alapító: Dr. Beer Miklós
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor
Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.
Tel./Fax.: (33) 999 – 041, Mobil: (20) 775 – 2841
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852
e-mail: harangszo@egomnet.hu

