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ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
Zsoltár válasz: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik...
Sztl.: Fil 1,20c-24.27a
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 20, 1-16a)
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel
kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A
harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a
szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek.” Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy
cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: ,,Miért álldogáltok itt egész nap
tétlenül?” Azok ezt válaszolták: ,,Mert senki sem fogadott fel minket.” Erre azt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a szőlőmbe!” Amikor
beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: ,,Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!''
Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy
nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ,,Ezek az utolsók csak
egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!” ő azonban ezt felelte az egyiküknek:
,,Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Talán azzal, ami az
enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?”

Olv.: Iz 55,6-9

Elmélkedéshez:
• Isten irgalmának fogom-e föl, hogy „munkát adott” nekem? Szentmisére járhatok, megismerhetem az ő tanítását, és aszerint
élhetek? Vagy ez fáradságos kötelesség, amiért nekem több jutalom jár, mint másoknak, akik vasárnap tévéznek, stb.
• Mi az én „sorom” az Úr szőlőjében, ami nekem jutott, hogy dolgozzam benne? Melyek azok a teendőim, amelyeket az Úrtól
kaptam?
• Mikor és miért szoktam kétségbe vonni Úr jóságát?
Velünk történt-rovat:
Elköteleződés a Rózsafüzér Társulatban
Szombaton, a Társulat Titokcseréjén és Közgyűlésén a megjelent tagok magánfogadalomban köteleződtek el egy évre a Rózsafüzér Társulat
mellett a Templomban. A fogadalomhoz újabb csatlakozókat várunk, mert hisszük, hogy a Rózsafüzér imádkozása különös isteni kegyelmek
forrása. A fogadalom szövege:
Én, [név] Isten előtti felelősségem tudatában egy évre belépek az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia Rózsafüzér Társulatába, és
kérem Isten kegyelmeit, amelyeket a Rózsafüzér imádkozóinak megígért.
- Vállalom napi egy tized Rózsafüzér elimádkozását a Társulat által előírt rend szerint, a Társulat által kért szándékokra.
- Vállalom, hogy a minden hónap második szombatján a Plébániatemplomban tartott Titokcseréken megjelenek, hacsak ebben súlyos családi
vagy egyéb ok meg nem gátol.
-Vállalom, hogy ha Isten is úgy akarja, az ő kegyelméből egy év múlva a Társulat közgyűlésén megjelenek, és ott a jelen fogadalom
megújításáról vagy megszűnéséről nyilatkozom.
Isten engem úgy segéljen, és az Evangélium, amelyet kezemmel érintek!

Ismeret –rovat:
A RÓZSAFÜZÉR története és hitbeli alapjai c. írásból
Fejezetrészletek: Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe
„A Szent Domonkos által prédikált rózsafüzér az idő multával
és az emberek hanyagsága miatt hanyatlásnak indult és csaknem
teljesen eltűnt” (Forli püspöke, Alexander pápai legátus levele,
melyben 1476. március 10-én a Köln-i rózsafüzér-közösséget
approbálta). Csak a 15. század utolsó negyedében, nem sokkal a
protestantizmus vihara előtt kezdte el ismét hirdetni és
újraszervezni a breton származású domonkos, Alanus de Rupe
(1428-1475). Ezt maga Alanus közli velünk. Egy eredetileg az ő
tollából származó dokumentumban ez áll: „A Szűzanya többször
megjelent neki gyermekével a karján; a fájdalmas passió
nevében mindketten lelkére kötötték, hogy hirdesse a
psalteriumot, hogy az isteni harag következményeit
elkerülhessék; és mindezt azokért a nehézségekért és
kimondhatatlan bajokért, melyek Isten Egyházára, a rendre és a
világra zúdulni fognak. Ezekben a gyötrelmekkel teli vészterhes
időkben, a kereszténység legnagyobb megpróbáltatása idején
Mária zsolozsmája által akarta a föld arculatát megújítani és az
embereket az isteni törvények megtartásához visszavezetni”. A
Lille-i konvent szerzetese, Boldog Alanus de Rupe feladatául
tűzte ki, hogy prédikációiban megtanítsa, hogyan forduljanak
Szűz Máriához az Üdvözlégy Mária recitálása és a hit titkairól
való elmélkedés által. Ez volt a rózsafüzér, mely tízes

csoportokba felosztott és egy-egy Miatyánkkal egymástól
elválasztott 150 Üdvözlégy Máriából áll. Meg kell jegyezni,
hogy Alanus nem csak Krisztus életének örömteli, fájdalmas és
dicsőséges titkait tárgyalta. A témák, melyek elmélkedésére
hallgatóságát felszólította, szeretetteljes elmélkedés volt minden
egyes személy szükségletének és ájtatosságának megfelelően,
mindenekelőtt a vallást érintő kérdésekben. De Alanus de Rupe
legnagyobb műve vitathatatlanul a Boldogságos Szűz Mária
zsolozsma-rendjének visszaállítása volt. Szent Domonkos óta
léteztek már a híveknek olyan közösségei, kik összegyűltek,
hogy a rózsafüzért együtt imádkozzák. Ezért tekintik Szent
Domonkost a rózsafüzér-közösségek megalapítójának. Miből is
állt ez a visszaállítás? Alanus de Rupe hozzájárulása két
újdonságot hozott. Először: a rózsafüzért a Boldogságos Szűz
Mária zsolozsmájának tekintette. Míg a papok breviáriumukban
egy héten a 150 zsoltárt recitálták, addig a rózsafüzér a minden
héten elimádkozott 150 Üdvözlégy Máriájával a laikusok
breviáriuma lett. Aki beiratkozott egy rózsafüzérrendbe, az
részesedett a világ összes rendtagjának imájában. Az, aki
szobájában egyedül imádkozta az Üdvözlégy Máriákat, ezt a
közösségek összes többi társával és mindenkiért tette. Az első
ilyen rózsafüzér-közösség 1470-ben alakult Douai-ban.
Írta: Br. Marie-Dominique OP (Megjelent a Szent Margit Lap
71-75. számában)
Mária Rádió FM 97, 4
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Velünk történt-rovat: Kárpátalján jártunk
(I.rész)
Július 22-én indultunk útnak. A Záhony-Csap határátkelőn több,
mint három órás várakozás után folytatódott az utazás. Béres Attila
személyében fiatal, kedves történelem-földrajz szakos tanár
csatlakozott hozzánk, az idegenvezetőnk. Szállásunk a Szent
Gellértről elnevezett diákotthon volt, ahol a domonkosrendi ifjú
Mira nővér fogadott, és mutatta meg az intézményt, majd
elfogyasztottuk vacsoránkat. Másnap reggel Munkácsra indultunk.
Hamarosan megpillantottuk a távolabbi hegyek koszorúzta
síkságból kiemelkedő, 68 méter magas vulkanikus eredetű dombon
álló hatalmas várat, amely három különböző magasságú teraszon
épült. Idegenvezetőnk nagy tárgyi tudással, imponáló
tárgyilagossággal, mély hazaszeretettel teli ismertető szavait a hős
várvédő asszony és fiának szobra körül hallgattuk meg. Megható,
különleges élmény volt azokon a köveken járni, ahol Zrínyi Ilona
lépdelt, Ferkó fiával, a későbbi nagyságos fejedelemmel, II.
Rákóczi Ferenccel, három évig védte a várat az ostromló császári
seregek ellen. Öröm volt látni hatalmas talapzatán a helyreállított
turulmadarat, Petőfi Sándor és Munkácsy Mihály magyar nyelven is
olvasható emléktábláit. Ezután nagy sétát tettünk a belvárosban,
ismerkedtünk a város mai hangulatával. Majd tovább indultunk
Beregszászra, ami Kárpátalja kulturális központja iskoláival,
főiskolával, színházzal. A Bethlen-múzeum termeit bejárva
megismerhettük Kárpátalja sokszínűségét, történelmi, népművészeti
értékeit. Találkoztunk előző plébánosunkkal, Tóni atyával, aki
boldogan mutatta meg missziós tevékenységének új állomását, a
beregszászi római katolikus plébániatemplomot. Üzeni az
itthoniaknak, hogy nagyon köszönnek minden ruha- és egyéb
adományt, de nagyon várnak hosszabb-rövidebb időre vállalkozó
önkénteseket is. Óriási segítség lenne a jelenlétük az
anyaországhoz, a magyarsághoz való kötődésben. Rövid városi séta
után tovább indultunk Szerednye felé, ami bormúzeumáról,
különleges pincerendszeréről méltán nevezetes. S a nagy
meglepetés: a környék Dobó István egri várvédő kapitány jutalom
birtoka volt; érdekes, lakótorony szerű négyszögletes várának már
csak romjait láthattuk, de a több kilométer hosszú pincerendszer,
amelyet török rabokkal építtettek, ma is látogatható. Rövid sétát
téve a múzeumi részen szinte törpének éreztük magukat a sok 6-, 8, 9-, sőt 10 ezer liternél is nagyobb, ma is használt ódon tölgyfa
hordók mellett. A borkóstoló során igen finom fehér-, rozé- és
vörösborokat élvezhettünk. Többen vásároltak is a legfinomabbnak
ítélt borokból, majd vidáman indultunk „haza” Ungvárra. Vasárnap
reggel az ottani belvárosi templomban megható szentmisén vettünk
részt. Lelki útravalóval is megerősödve indultunk a nap fő célja,
Verecke felé. A hosszú úton érdekes, nekünk sok újat tartalmazó
történelmi ismertetést hallottunk Attilától, helyi idegenvezetőnktől,
miközben figyeltük a táj szépségeit, változásait, az egyre magasodó
hegyeket, a lombos erdőket felváltó fenyveseket. S közben Erdélyre
is gondoltunk, milyen változatos, s mégis hasonlatos a Kárpátok
vadregényes tája! Lassan elértük a Vereckei-hágót, s a szemerkélő
esőben kicsit szomorúan emlékeztünk Honszerző Árpád
fejedelemre s honfoglaló magyar őseinkre. Elénekeltük a Himnuszt,
nemzetiszínű szalagot kötöttünk az itt-ott megrongált, összefirkált
különleges, szimbolikus emlékműre, majd lassan elindultunk lefelé.
(folytatjuk)
M.né Marika
Lélekben éltem meg
,,Nagyok és csodálatosak a Te műveid Uram!’’
-Szentségimádás

Egyszerűen és méltóságteljesen borul a csend a templomra.
Olyan jó itt lennem.
E szent Órában eláraszt valami különös melegség és nyugalom.
Ez a kegyelem ez Isten szeretete és egyben egyesülés Istennel.
Érzem ahogy a lelkem eltelik Veled Uram.
Szereteted áradata teljesen beburkolja elmémet, testemet, lelkemet.
Kialakul bennem a csendes bizalom és így Szent Szívedbe
tölthetem be lelkemet, ahol fényt fakasztottál.
Árad a bőséges gyógyító kegyelem.
Te vagy a szív gyönyörűsége a lélek öröme és balzsama, minden
irgalom és kegyelem mélysége az erő forrása.
Köszönöm Uram a sok kegyelmet, melyekkel nap mint nap
elhalmozol minket.

Szereteted alázatossá tesz.
Bocsáss meg Uram, hogy bántunk Téged! -nyilall belém a
fájdalom.
Miközben szemléllek megerősödöm, hitben, félelmeim, gondjaim
eltűnnek.
Átölel a fény a csend. Készen vagyok Uram..!
Mutasd az Utat és én teljesítem szent akaratod.
Én Uram én Istenem! Ámen
A Rózsafüzér Társulat imaszándékai:
-papi és szerzetesi hivatásokért
-a családok és a nemzetek közötti viszályok helyreállításáért
- a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Meghívót kaptunk
Zarándoklat Márianosztrára
Magyarok Nagyasszonya Főbúcsú ünnepére buszos zarándoklatot
indítanak Esztergomból a Ferences Szegénygondozó Nővérek.
Kiemelkedő a szentmisében a 300 éves kegykép ünnepélyes
visszahelyezése és megkoronázása. Indulás: 2011.otóber 9-én
vasárnap8.30
órakor.
(Szentmise10.30-kor
kezdődik.
Visszaérkezés: 14.30h; Utazási költség: 1.000.-Ft
Jelentkezni: Takács M. Klarissza nővérnél személyesen (Esztergom,
Kossuth L. 50.) vagy telefonon (06-20/77-00-590)
HIRDETÉSEK
+ A hitoktatás rendjét szórólapon hirdetjük, elvihető.
+ A Szent István Kápolna hétköznapi miserendje megváltozott: a
misekezdet újra fél 8-kor van.
+ A Rózsafüzér Társulat megjelent tagjai egy évre elköteleződtek a
Társulat mellett, a magánfogadalom szövege a Harangszóban
megtalálható, aki csatlakozni szeretne, azt szívesen fogadjuk. A
Harangszóban megjelenő imaszándékok innentől kifejezetten a
Rózsafüzér Társulat imaszándékai lesznek, de természetesen
mindenki más is imádkozhat ezekért.
+ Templomunk urnatemetőjében, ill. a közös urnaőrzési helyünkön
újra lehet sírhelyet váltani. Részletes tájékoztatást, ill. szerződési
űrlapot a Plébánia irodáján kaphatnak hétköznaponként délután 3
és 6 óra között, tel: 33/999-041
+ Plébániánk területén az építkezési munkákat továbbra is folytatni
kívánjuk, ehhez Téglajegyek vásárlásával járulhatnak hozzá a
kedves hívek.
+

Az elmúlt héten
Kereszteltük: Horváth Katalin Glóriát, Horváth Lászlót, Nagy
Ádámot, Nagy Rolandot, Czeti Maját és Csákváry Hangát.
Temettük: Kósa Istvánnét.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Hétfő- Szombat: 19 óra; Vasárnap:
10, ½ 12 és 19 óra
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna:
Hétfő-Péntek: ½ 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)

Programajánló
Plébániánk következő gyalogos kirándulásánk időpontja:
2011. október 22. (Márianosztra)
Előzetes érdeklődés és jelentkezés: Kuti István szervezőnél
Telefon:06-20/ 92-59-363 vagy e-mail-ben: kutiposta@gmail.com
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
HARANGSZÓ
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele
megjelenik hetenként
Alapító: Dr. Beer Miklós
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport
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

