Harangszó
XV. évf. 32. szám A z E s z t e r g o m - B e l v á r o s i é s V í z i v á r o s i P l é b á n i a H í r l e v e l e

2011.szeptember 25.

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

Olv.: Ez 18, 25-28

V: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról. Vö. 6a. vers.
Sztl.: Fil 2, 1-11
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 21, 28-32)
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az
egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis
kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: »Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük
teljesítette az apa akaratát?” Azt felelték: ,,Az első.” Erre Jézus így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”
Elmélkedéshez:
• A főpapok és a nép vénei nem hittek sem Keresztelő Jánosnak, sem Jézusnak, ezért kapták ezt a példázatot Jézustól. Én hiszek Jánosnak
is, Jézusnak is. Rám akkor nem vonatkozik ez a példázat? Ha mégis, akkor mennyiben?
• Mennyire ismerek magamra az első fiúban? Jellemző-e rám, hogy egy idő után megteszem, amire elsőre nemet mondtam? Miért? Hogyan
kapcsolódik ez a hitemhez?
• Mennyire ismerek magamra a másodikban? Mennyire szokásom az ígérgetés? Ez mennyire jellemző a hitéletemre?
Velünk történt:
Lelkinap Sárisápon
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven minden évben más-más
Karitasz csoportnál kerül megrendezésre a lelkinap a régióban.
Ebben az évben Sárisáp látta vendégül, hívta a munkatársakat és
atyákat 2011. június 4.-én. Aggódva kémleltük az eget, mert egész
héten hűvös, esős idő volt. Azonban június 4.-én, szombaton
kegyesek voltak az égiek, kisütött a nap is. Szép időben indultunk
útnak plébániánkról négyen. Csodálatos fogadtatásban volt részünk.
Már az úton láthatósági mellényes rendezők irányították az
érkezőket. A plébánia szép rendezett kertjében meleg, kemencében
sült lángossal fogadtak a helyi rendezők és Karitasz tagok. A reggeli
után együtt mentünk fel a templomba. A Szt. Imre templom adott
helyet a program hivatalos részének, melyre 120 fő munkatárs
érkezett. Szentségimádás közösen – a templom ifjúsági kórusának
közreműködésével. Utána köszöntők a helyi vezető, Gregor Jánosné
és a régióvezető Ferenczy Éva részéről. Ezt követte Zsiga Péter
plébános előadása a templomban. Június 4-e lévén mi is lehetett
volna a központban, mint a trianoni megemlékezés. Ahogy az atya
mondta Elmélkedés – Tűnődés! Hogyan éljük meg napjainkban az
elszakadás fájdalmát, ezen belül a hit szerepéről. Nagyon szép,
tartalmas, jól felépített előadást hallgattunk versekkel, Szentírási
idézetekkel. Összegezve: Küldetésünk van, hogy van szeretet és
jóság példáját kell mutatni és feladatunk a bűnök sebeinek
gyógyítása. A szeretet ne csak annak szóljon akit kedvelünk.
Imádkozzunk azokért is, akik bűnösök, mert fontos a lelkek
megmentése. Az előadás után a templom előtt felállított emlékműnél
emlékeztünk néhai Rédei atyáról. Szabadidőben megtekintettük a
Szlovák Faluházat, majd a Művelődési házban kaptunk ebédet, ahol a
plébánia fiataljai szolgáltak fel. Visszatérve a templomba 14 órakor
került sor a záró szentmisére, melyet Dr. Paskai László bíboros
mutatott be. Jelen voltak Écsy Gábor atya Karitasz igazgató, Molnár
Alajos atya, Zsiga Péter plébános. A szentmise végén sor került a
Szt. Erzsébet díj átadására, melyet Tapasztó Istvánné – Kati kapott.
Örültünk, hogy betegsége után újra velünk volt. Hosszú évekig
foglalkoztunk férjével a rászoruló családokkal, alkoholbetegekkel és
hátrányos helyzetű fiatalokkal. Nagy öröm volt számomra, hogy a
szentmisén az orgona játékot az a volt Ferences diák szolgáltatta, akit
évekig segítettünk. Jelenleg Pesten tovább tanul és hálája jeléül a
Karitasz felé vállalta az énekek összeállítását. Jó érzés és
visszajelzés, hogy érdemes volt segíteni és hallgatni beszámolóját
eredményeiről. Mise után a plébánián még aki ráért, a kellemes
környezetben vendéglátásban részesült. Lélekben gazdagodva,
élményekkel telve indultunk haza. Tagjainknak továbbadva a
hallottakat és megosztva az élményeket igyekszünk feladatainkat
továbbra is a lehető legjobban, odafigyeléssel ellátni.
Galambosi
Lajosné Karitasz vezető

Látogatóban:
Hit és Fény – Veni Sancte
Nagy izgalommal vártuk szeptember 10-ét, amikor kis közösségünk
részt vehetett a Veni Sancte-n. Idén a Szent Gellért Templom és Plébánia adott otthont ennek a szép eseménynek. Szombaton reggel 7 órakor
indultunk útnak. Mivel a családtábor óta nem találkoztunk, jól kibeszélgettük magunkat a vonaton. Elmondták a fiatalok, hogy mi történt
velük, ki hol nyaralt és hogy mennyire nagyon készültek a mai napra.
Hamar elrepült az idő, egy-kettőre beértünk a Nyugatiba. Kis metrózás
és villamosozás után megérkeztünk a Szent Gellért Templomhoz. Először regisztráltunk, majd bementünk a plébániára, ahol Lak Gábor atya
szeretettel fogadott bennünket. Körülnéztünk, megcsodáltuk ezt a modern templomot és az egész épületet. Gábor atya még a szobáját is
megmutatta nekünk. Megérkezésünkkor jól esett ismerőt arcokat látni,
szeretettel üdvözöltük egymást rég nem látott sérült barátainkkal. Az
"Esőcseppek" jóvoltából közös reggelivel kezdődött a nap, kakaót és
kalácsot kaptunk. Utána meghallgathattuk Lak Gábor atya előadását. A
tőle megszokott jó hangulatú, némi humorral átszőtt gondolatokat osztott meg velünk a boldogságról. Utána kis csoportokban folyt tovább a
beszélgetés. A regisztrációkor kapott névtábla színe és a rajta lévő figura döntötte el, hogy ki melyik csoportba tartozott. A kis csapatok vezetői előre megkapták a kérdéseket, amelyek alapján folyt a beszélgetés.
Honnan látjuk, hogy Isten velünk van? Miképpen adja tanújelét, hogy
szeret minket? Csodálatos és egyben megdöbbentő volt hallgatni a fiatalok gondolatait arról, hogy hogyan élik meg a sérültségüket és hogyan
viszonyulnak az emberek hozzájuk. Például az egyik mozgássérült fiatalember megfogalmazta, hogy őt mennyire zavarja, hogy az utcán
megbámulják, megjegyzéseket tesznek rá. A Jó Isten őt így, ilyennek
teremtette és a többi embernek így kell elfogadni. Mialatt mi eszmét
cseréltünk, dolgos kezek az ebédünket készítették. A "Vidám szívek"
finom szendvicseit fogyaszthattuk. Közben lehetőség volt beszélgetésre, egymás megismerésére, valamint gyónásra, lelki beszélgetésre is. A
nemzetközi Hit és Fény 40. születésnapját ünnepelték meg akik részt
vettek a Csíksomlyói zarándoklaton. Erről a szép útról hallhattunk élménybeszámolót és megnézhettük az ott készült fényképeket. A következőkben különféle műhelyek között lehetett választani: sport, ének,
játék, kézművesség. Mi az éneklés mellett döntöttünk. Jó volt együtt
dalolni barátainkkal a jól ismert gitáros énekeket. Többek között elhangzott "himnuszunk" az Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak Alleluját és néhányunk kedvence a Tüzed Uram Jézus kezdetű dal is. Kellőképpen bemelegedett hangszálakkal vettünk részt az énekpróbán,
amivel a szentmisére készültünk. Következett a nap fénypontja a
szentmiseáldozat, amelyben együtt kértük a Szentlélek segítségét és
közbenjárását az előttünk álló évre. Az evangéliumban arról hallottunk,
hogy mennyire fontos megbocsátani embertársainknak. (folytatás a 2.
oldalon)
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
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(Hit és Fény -Veni Sancte cikk folytatása az első oldalról)
Ezt szépen megjelenítette az egyik közösség. A könyörgések a
fiatalok által megfogalmazott kérések, kívánságok voltak. Különösen megható volt Noémi, aki a napközijük megmaradásáért fohászkodott. Egy másik sérült a „mamucikája” gyógyulását kérte.
A szertartás végeztével agapéra hívtak bennünket, amire mindenki
hozott egy kis enni és innivalót. A szép nap után nehéz szívvel
köszöntünk el barátainktól és Gábor atyától. Élményekkel telt lélekkel és jó hangulatban indultunk hazafelé. A vonaton megbeszéltük, hogy kinek mi tetszett legjobban a mai napban. Ismételten
csodálattal töltötte el szívünket a fiatalok lelkében lakozó szeretet,
Kiemelték, hogy milyen jó volt együtt lenni, hogy jó kis csapat
vagyunk, és hogy mennyire örülnek a külső programoknak a szokásos alkalmak mellett. Csodálatos volt ez a nap, élményekben
gazdagon, lelkileg gyarapodva tértünk otthonainkba. Szeretnénk
megköszönni Lak Gábor házigazdának, a szervezőknek és mindazoknak akik segítségükkel és áldozatos munkájukkal széppé, felemelővé tették a mai napot. A Jó Isten fizesse meg nekik. Akinek
felkeltettük az érdeklődését és elég kitartást és szeretetet érez a
szívében sérült barátaink iránt, azt szeretettel várjuk a plébánián
működő közösségünk segítő csapatába.
Szeretettel:
Gabica és Orsi
Velünk történt-rovat: Kárpátalján jártunk
(II.rész)
Utazás közben mintegy ezer évet ugorva a történelmi időben, a XX.
század számunkra, magyarokra nézve két szomorú, tragikus
helyszínén álltunk meg. Alsógereben falu közelében, az ún. Árpádvonal egyik megmaradt bunkerében borzongva gondoltunk azokra a
katonákra, akik ilyen körülmények között próbálták feltartóztatni az
ellenséget a II. világháború idején. Szolyva neve az idősebbeknek
lehet ismerős. 1941-től a környékbeli falvak főleg magyar férfiait (18
és 50 év között) hurcolták az itt létesített lágerbe „malenykij robot”ra, azaz kis munkára, „3” napra. Legtöbbjük azonban sosem térhetett
haza, mert a borzalmas körülmények (éhség, betegség,
kényszermunka) miatt tömegesen haltak meg. Itt sem számított az
emberélet! Döbbenetes volt látni a hatalmas fekete márványtáblákat a
lágerben elhunytak neveivel. Több, mint tizenkétezer név, és még
mindig kerülnek elő új iratok újabb nevekkel! Értük szólt az imánk
és a harangszó, és azért, hogy ilyen tragédiák soha többé ne
fordulhassanak elő. Utunkat folytatva hamarosan elértük az ötven
hektáros gyönyörű park közepén épült Schönnborn-kastélyt, ami ma
szálloda és üdülő. Sétáltunk az árnyas fák alatt, pihentünk a tó és a
forrás mellett, gyönyörködtünk a növények, virágok szépségében.
Este pedig, mint a többi estéken is, néhányan a diákotthon modern,
szép kápolnájában imádsággal, énekkel, hálaadással fejeztük be a
napot. A következő úti cél „Husztnak romvára..” volt. Utazás közben
ismét Attilát hallgattuk, aki most Kárpátalja természeti, néprajzi és
ásványi kincseit, forrásait ismertette egyszerű, érthető, de mély
hazaszeretettől sugárzó előadásában. A gyalogút felfelé egyre
nehezebbnek bizonyult, de szerencsésen, hősiesen feljutottunk a
romokhoz. A bátrabbak egészen a vár tetejéig felmentek, szép
kilátásban gyönyörködhettek a majdnem Esztergom nagyságú városra
és környékére. Sajnos a vár - amely romjaiban is lenyűgöző és
hatalmas – környéke elhanyagolt, elvadult. A közelben lévő Iza nevű
faluban szép fonott dolgokat, kosarakat, dobozokat lehetett vásárolni.
Később az út mellett egy híres piacon még zöldségeket,
gyümölcsöket csodálni is megálltunk. Nemcsak gyönyörködni,
hanem vásárolni is érdemes volt az igazi falusi kisgazdaságok
gyümölcseiből. A szállásra érkezés előtt még egy megállónk volt,
meglátogattunk egy bevásárlóközpontot is. Ungvárra érve nagyobb
sétát tettünk az Ung folyó partján, a Petőfi-szobornál, ismerkedtünk a
délutáni város hangulatával. Kedden reggel elbúcsúztunk kedves
vendéglátóinktól, s újabb sétára indultunk a városba. Felmentünk a
várhoz, megnéztük a skanzent, megcsodáltuk a görög-katolikus
templomot, messziről a zsinagógát is megtekintettük. A szemerkélő
esőben még egy sétát tettünk a belvárosban, így búcsúztunk
Ungvártól és Kárpátaljától. Sok szép élménnyel, emlékkel
gazdagodva Isten segítségével szerencsésen hazaértünk.
M.né Marika
Mária Rádió FM 97, 4

Programajánló
1.) Nagymarosi ifjúsági találkozó október 1-én szombaton 9h-tól.
Főelőadók: Orosz István és Rita görögkatolikus pap és felesége.
A programra külön csoportot nem indítunk, de bíztatunk mindenkit a részvételre, illetve ajánljuk, hogy a Mária Rádió élő közvetítésével kapcsolódjanak be az ott zajló programokba.
2.) Plébániánk következő gyalogos kirándulása: 2011. október 22.
(Márianosztra) Előzetes érdeklődés és jelentkezés: Kuti István
szervezőnél: Telefon:06-20/ 92-59-363 vagy e-mail-ben:
kutiposta@gmail.com
Felhívás: Népszámlálás 2011: Valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk!

Kedves Katolikus Honfitársam! A Központi Statisztikai Hivatal
2011. október 1. és 31. között népszámlálást végez Magyarországon.
A tízévenkénti felmérés a társadalom mélyebb megismerésén és feltérképezésén túl a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális
és a kulturális fejlesztések tervezésekor is alapul szolgál. Éppen ezért
a társadalom jövője szempontjából is fontos, hogy megvallja a katolikus egyházhoz való tartozását. Jézus mondja: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei
Atyám előtt” (Mt 10,32). A lakossági kérdőív 38. kérdése: Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát? – válaszul írja
be: katolikus. A KSH első alkalommal biztosít lehetőséget arra, hogy
a polgárok a világhálón keresztül válaszoljanak a népszámlálási kérdőívre. Ez a mód mind az Ön, mind a statisztikai hivatal számára
megkönnyíti a procedúrát. Kérjük, hogy a plébániai és más egyházi
közösségek segítsék idősebb, illetve arra rászoruló honfitársainkat a
népszámlálási kérdőív kitöltésében. A népszámlálásról bővebb információkat, részleteket az alábbi elérhetőségeken kaphat:
www.ksh.hu;
www.nepszamlalas.hu;
www.katolikus.hu;
info.nepszamlalas@ksh.hu
Figyelmét megköszönve: Erdő Péter bíboros, prímás, érsek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

HIRDETÉSEK
+ Az elsőáldozás a Belvárosi Plébánián a jövő héten lesz a 10 órai
szentmise keretében. A Vízivárosban egy héttel később, 8:30-kor.
+ .Indul a baba-mama klub, 1. alkalom hétfőhöz egy hétre, október 3án, hétfőn de.10 órakor a plébánia tanácstermében lesz. Szeretettel
várjuk az édesanyákat! Program szervezője: Lestákné Győrfy Diana
+ Taizé imaóra van minden hónap első szombatján a Kórház kápolnában 18 órától. (következő alkalom: október 1-én szombaton) Sok
szeretettel várunk mindenkit!
+ A Szent István Kápolnában a bejárati kapuk fölújítására saját
gyűjtést indítunk, adományokat a sekrestyében lehet befizetni, vagy
irodaidőben a Plébánián, vagy akár banki befizetéssel ill. utalással
a Víziváros bankszámlaszámára (lsd. impresszum), minden esetben
a szándék megjelölésével!
+ Az elmúlt héten:
Kereszteltük: Gyuricza Andrást, Hardi Gábort és Tallósi Hannát.
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 (változás!!!); 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)

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

