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V: Isten kedves szőlője * az ő választott népe. Vö. Iz 5, 7a. vers.
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EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 21, 33-43)
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember,
aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a
munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a
szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más
szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: ,,A fiamat csak
megbecsülik!” Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ,,Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és
miénk lesz az öröksége!” Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd
ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: ,,Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében
átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: ,,Nem olvastátok soha az Írásokban: A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé
lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez! Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják,
amely majd megtermi annak gyümölcsét.” Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Saját életemet tudom-e Isten által gondosan berendezett szőlőskertnek látni?
• Ártatlan-e a történetbeli szőlősgazda fia halálában? Ártatlan-e az Atya Jézus kereszthalálában?
• Emlékszem-e olyan esetre, amikor én vetettem el valakit, aki azután szegletkővé, fontos emberré lett életemben?
Közösségeink: A „láthatatlan” hétfői csoport
Plébániánk életében körülbelül öt éve részt vesz egy kis közösség,
melyről az év végi hálaadáskor is csupán egy-egy félmondat
hangzik el. Jelentős tettek nem fűződnek ehhez a körhöz, a
szentmiseszolgálat során sem tűnnek fel (vagy ki) szereplésükkel.
Mégis fontos lehet a tevékenységük, s nem csak a saját maguk
számára. A Szent Sír vagy a betlehem felállítása és lebontása már
évek óta ehhez a pár emberhez kapcsolódik a templomban, s
utóbb az élelmiszerosztás váratlanul felmerült feladatát is
igyekeztek becsülettel elvégezni. Hogy a plébánia éves
tevékenységébe intenzívebben belefolyjon a csapat, utóbb maguk
vállalták az évi három-négy ilyen alkalom lebonyolítását. Miért ez
a titokzatosság, miért ez az ismeretlenség a társaság körül? A
„hétfői csoport” egy katekumen körből kialakult kisközösség,
amely még Michels Tóni atya idején kezdte el a munkáját. Azóta
a résztvevők már részesültek a bérmálás szentségében, s így
idővel megszűnt a hittanórák eredeti létjogosultsága is. Ám az oda
járók eközben egyfajta közösséggé összekovácsolódva együtt
maradtak. Megmaradt az eredeti találkozási időpont, a hétfő este
nyolc óra is, s magukat jobb híján emiatt nevezik csak „hétfői
csoportnak”. Nehéz is lenne közös nevezőt találni az eltérő
életkorú, különböző foglalkozású és életállapotú résztvevők
számára: szociális munkás és vegyészmérnök, nyugdíjas
katonatiszt és hittanár egyaránt található közöttük. Ami közös, az
a nyitottság és az érdeklődés egymás és a hit kérdései iránt – a
heti élménybeszámolók időnként ki is töltik az esti együttlétek
idejét. Ezenkívül tematikus alkalmak során körüljárnak egy-egy
kérdéskört (például evolúció-kreáció vita, Feltámadás,
homeopátia), így gyarapítva ismereteiket az adott keretek között.
Hit- és imaéletük elmélyítésére, lelki fejlődésükre szintén
igyekeznek figyelmet fordítani. Az aznapi szentírási szakasz és
egy-egy tized rózsafüzér hétfőnként általában ugyancsak
„terítékre kerül”, a hét többi napján pedig egymásért imádkoznak,
így figyelve a csoport passzívabb, ritkábban járó tagjaira is. A
lelkigyakorlatok, plébániai szentségimádások alkalmával mindig
van jelentkező a körből, de például ebbe a közösségbe jár a helyi
zarándoklatok lelkes szervezője is. Bár nehezen körülhatárolható
és megragadható (nyilvános) tevékenysége, idővel bízvást jelentős
„lelki motorként” jelenhet meg a plébániaközösség életében a
„hétfői csoport”, mely most még csak próbálgatja sosem próbált
szárnyait.
TM

Velünk történt-rovat: Hazánk kincseiből megint láthattunk egy
töredéket
Szept. 17.-én, szombaton reggel összegyűltünk templomunk előtt
és egy kisbusz elindult velünk a plébános atya áldásával. Drága
Sinka Veránk jól előkészítette az utat, így zökkenő nélkül sikerült
a három helyszínre elérnünk. A buszban imádkoztunk, majd
Jobbágyné Etelka történelmi és művészettörténeti összefoglalót
adott a meglátogatandó helyszínekről - ami nagyon élvezetes és
tanulságos volt – köszönet neki! A lenyűgöző Parlament bejárata,
előcsarnoka, a kupola teremben őrzött Szent Koronánk nagy
meghatottságot váltott ki belőlünk. A Korona két oldalán álló
díszes koronaőrök olyan méltóságteljesek és mozdulatlanok
voltak, hogy szinte egybeolvadtak a körülöttük levő sok híresneves szoboralkotással, melyek hazánk királyait, fejedelmeit
ábrázolják. Az idegenvezetőnk 50 percig beszélt, de estig el
lehetett volna hallgatni. Második helyszínünk az Örökimádás
templom volt Üllői úton. Ha belépünk ennek a különleges
hangulatú épületnek a kapuján, észrevehetjük, hogy minden
berendezés, épületvonal, oszlop és ívelés az Oltáriszentség felé
vonzza a szemünket és mintha éreznénk, hogy nemcsak mi nézünk
fel Rá, hanem Ő is letekint közénk, gondjainkkal,
küszködésünkkel, a város hangos, zajos forgatagában velünk van.
Itt működik a 8 boldogság közösség- Beáta nővértől nagyon szép,
fontos és értékes mondatokat hallottunk a templom és közösségük
működésének szándékáról és céljairól. Még finom, meleg teát is
kaptunk. Az utolsó állomásunk a Bazilika volt, ahol a Szent Jobb
Kápolnába nem sikerült bemennünk, de hódolhattunk és
imádkozhattunk a híres częstochowai Fekete Madonna ikonjának
másolata előtt és körben megszemlélhettük ez óriási templomunk
szinte felfoghatatlan gazdagságú képeit, szobrait, oltárait,
faragványait és díszítéseit. Hazafelé megálltunk a vörösvári Emilcukrászdánál egy fagyira, ami a szinte nyári melegben nagyon jól
esett. Köszönet ezért az értékes kirándulásért a Teremtőnknek és
Verának! Ha tudtok, menjetek el az Örökimádás templomba,
minden este 6 órakor van szentmise. Nagy élménnyel fogtok
hazajönni.
Borsodiné Várady Éva
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Beszámoló - rovat:Egy csapat Beregszászból
Október 21-23. (p-v) között a beregszászi plébánia zarándoklatot
szervez Esztergomba, a Belvárosi plébániára. Néhány szó a
beregszászi hívekről. Eddigi bejelentkezések száma 30 fő, de
várható, hogy lesz még néhány későn jövő. A bejelentkezettek
közül van egy házaspár, egy férfi, egy plébános, a többi nő.
Beregszászról, amit érdemes tudni, hogy közel 30 ezer lakosú. A
90-es években még 85%-a volt magyar ajkú, ma már csak 49%-a.
Szomorú, de az elvándorlás leginkább Beregszászt érintette amiatt
is, hogy közel van a magyar határhoz. A városban nagyobb a
reformátusok szám aránya. A katolikusok száma 3000 főre tehető.
Naponta egy szentmise van templomunkban. Több imacsoport is
működik, így Jézus Szíve (6 csoport van, ebből egy színtiszta férfi
csoport), Rózsafüzér stb. Létezik egy MÉCS családközösség,
mely hetente hétfőnként jön össze a plébánián. Van 10 hitoktató,
akik a város iskoláiban tanítanak. A fiatalok körében sokan
cserkészek, 100-120 fős cserkészcsapaton belül több a
református. Van egy oszlopos ministráns csapat, kb. 12 fő, akik
nyáron is igen aktívak voltak és minden ünnepen részt vesznek.
Templomunk búcsúja Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe,
szeptember 14-dikén. Ebben az évben missziós napokkal
ünnepeltük meg. A heti Harangszóban így emlékezett meg erről
egy hívünk Bundáné Fehér Rita: „Szeptember 14-én, a Szent
Kereszt Felmagasztalásának napján ünnepeljük Beregszászban a
templombúcsút. Idén egy kicsit hosszabb ideig tartott az ünneplés,
hiszen Michels Antal plébánosunk missziós hetet hirdetett meg
szeptember 14-től 18-ig. Beregszászban legutóbb 9 évvel ezelőtt,
2002-ben volt misszió. Örömmel és türelmetlenül vártuk a
napokat, amikor feltöltődhetünk és elmélyíthetjük Isten és egymás
iránt érzett szeretetünket. Burbela Gergely, verbita szerzetes pap
lett meghívva arra, hogy beszédsorozatot tartson, és együtt
ünnepeljen az 5 missziós napon. A szerda délutáni szentmise sok
hívőt gyűjtött össze. Ez az alkalom volt a missziós hét megnyitója
és egyben az egyházközösség kisbúcsúja. A szentmise azzal
kezdődött, hogy feltekintettünk a missziós keresztre és
imádkoztunk azért, hogy Isten árassza ránk bőséges áldását és
adjon nekünk sok-sok kegyelmet ezekben a napokban. Gergely
atya felhívta a figyelmünket arra, hogy a keresztnek a felső vége
nyíl formájú, azaz az égbe mutat: a kereszt által juthatunk a
mennybe. Ezt a gondolatmenetet folytatta a további
prédikációiban is, amely megadta a missziós hét alaphangulatát.
Gondolatai mind a kereszt, a szenvedés értelméhez és
fontosságához kapcsolódtak. …Feltöltődtünk, minden nap
mosollyal és békével a szívünkben mentünk haza, mert tudtuk,
hogy a kereszt ellenére sem kell elcsüggedni és kétségbeesni, sőt
boldognak is lehet lenni a nehézségek közepette. A szentmiséken
kívül keresztútra is sor került, a domboldalon lévő beregszászi
Kereszthez vezetető úton, a templomban pedig missziós
rózsafűzért végezhettek a hívek. A szerdai mise után a beregszászi
Művészeti Iskola koncertezett a templomban. A fuvola, a nagy
harmónika együttes, a hegedű, a klarinét dallamai és a sok-sok
gyönyörű ének kellemes meglepetés volt az egybegyűltek
számára. Csütörtökön és pénteken találkozót szerveztek a
Beregszászi Magyar Gimnázium, a 4. számú iskola és a II.
Rákóczi Ferenc Főiskola diákjaival, ahol szó volt misszióról,
hitről, Istenről. A lelki táplálék mellett testi táplálékra is sor
került. Szombaton reggel az egyházközség hívei összegyűltek a
templom melletti réten, hogy kőlevest főzzenek, jókat
beszélgessenek, énekeljenek. Szombat este a plébánián táncházra
voltunk hivatalosak. Szilágyi Gabriella és László különböző
magyar és más nemzeti népi táncokat mutattak be, mi pedig
igyekeztünk megtanulni a lépéseket. Vasárnap délelőtt a
nagybúcsúi szentmisével zárult ünneplésünk, amelyen részt vettek
a környező falvakból érkezett hívek is. Úgy érzem, erre a
nagybúcsúi szentmisére valóban felkészültünk, valóban ünnepelt a
szívünk és nem csak mi öltöztünk szép ruhába, hanem a lelkünk
ruháját is sikerült egy kicsit leporolni.” Talán ennyi, a többit majd
szóban személyesen, szeretettel:
Michels Tóni atya, Beregszászból

MÁRI RÁDIÓ FM 97,4

Imaszándékok: A pápa októberi általános imaszándéka: a halálos
betegekért, hogy Istenbe vetett hitük és embertársaik szeretete adjon
erőt szenvedéseikben. Missziós imaszándék: hogy a Missziós
Vasárnap megünneplése növelje Isten népében az evangelizálás iránti
lelkesedést, és buzdítson a missziós tevékenység támogatására imával
és a legszegényebb egyházak gazdasági megsegítése által. Erdő Péter
püspök atya októberi imaszándéka: Hogy érezzük Szűz Mária anyai
pártfogását a történelem minden helyzetében.
Meghívó: MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA NAPJA
Tisztelettel meghívjuk Önt az országosan meghirdetett programsorozat esztergomi rendezvényeire: október 5, szerda, 17 óra; Soós Sándor néprajzkutató „Út menti szakrális emlékek. Esztergom-Budapest
Főegyházmegye. Dunakanyar – Pilis” Című, a Püski Kiadó gondozásában 2011-ben megjelent kötetének bemutatója. Bevezető köszöntőt
mond: dr. Székely János segédpüspök (Helyszín: Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárának olvasóterme; Szent Adalbert-központ)

Október 7. 18 óra: Lélektánc; Vedres Csaba (orgona) és Gyermán
Júlia (hegedű) koncertje (Helyszín: Keresztény Múzeum)

Zarándoklat: Máriacelli kegytemplomhoz hirdetünk imádságos
zarándoklatot Mária hónapjában
Október 29. szombaton kora reggel indulunk autóbusszal a Belvárosi
Templom elöl és este 7.30-8 óra között érkezünk vissza. Várható útiköltség előreláthatólag 7.500 Ft lesz. Érdeklődni és jelentkezni lehet
névvel és telefonszámmal a plébánián, vagy a szervezést végző Tóth
Lászlónál (Telefon: 06-70-515-53-54)
HIRDETÉSEK
+ Indul a baba-mama klub, 1. alkalom: október 3-án, hétfőn de.10
órakor a plébánia tanácstermében lesz. Szeretettel várjuk az
édesanyákat! Program szervezője: Lestákné Győrffy Diána
+ Hétfőn, október 3-án képviselőtestületi ülés lesz este 6 órakor a
plébánián.
+ A héten lesz első csütörtök és első péntekhez kötődően meglátogatjuk otthonaikban a beteg testvéreinket.
+Ma (vasárnap) Szent Őrzőangyalok napja van, kedden Assisi
Szent Ferenc, pénteken Rózsafüzér Királynője ünnepe, szombaton Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnep lesz.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le az evangéliumi szőlőskertet az őrtoronnyal.
+Michels Antal atya kárpátaljai zarándokcsoportjának résztvevői
számára még befogadó családok jelentkezését várjuk.
+Jövő vasárnap (október 9.) a Vizivárosi templomban lesz
elsőáldozás.
+ A Szent István Kápolnában a bejárati kapuk fölújítására saját
gyűjtést indítunk, adományokat a sekrestyében lehet befizetni,
irodaidőben a Plébánián.
+Templomunkban szentségimádás 08-án szombaton 13-19h-ig
lesz. Szentség őrzésére a kitett íven kérjük feliratkozni!
A héten kereszteltük: Dankó Marcellt.
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

