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EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22, 1-14)
Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy
király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem
akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim
leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a
másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant.
Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész, de a
meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák
kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.
Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve.
Megszólította: ,,Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?'' De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a
szolgáknak: ,,Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!'' Sokan vannak a
meghívottak, de kevesen a választottak! Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Hogy érezném magam, ha a Pápa meghívna ebédelni?
• Mit jelezne, ha nemet mondanék?
• Megfélemlített-e engem ez a példázat? Volt-e ilyen célja Jézusnak?
Így éltük meg-rovat: Gyermekeink üdvösséghez vezető útjának
első lépései
Két gyermekünk 2011. október 2-án részesülhetett az első
szentáldozás szentségében a Belvárosi Templomban. Számunkra
e szentség vétele egy különös üzenetet jelent. Úgy érzem, hogy
gyermekeim éretté váltak arra, hogy saját felelősségükkel is
járjanak tovább a krisztusi úton: saját maguk felelősek gyermeki
bűneikért és saját maguk tudnak megszabadulni azoktól, a
bűnbánat szentségének felvételével. A szentáldozás a
legbensőségesebben köt össze bennünket Krisztussal, aki
személyesen van jelen e szentségben, aki eledelként adja magát
nekünk. Családunknak mindez a legnagyobb ajándék, melyet
gyermekeink most először megtapasztalhattak. Így mesélt róla
Zsófi lányom: „Nagyon jó érzés töltött el a szentmise alatt;
jóságot és szeretetet éreztem. Kisgyerek korom óta egy nagy titok
volt, mikor áldoztak és megkapták a szent ostyát az emberek. Az
áldozás alatt megtiszteltetésnek éreztem, hogy magamhoz vehetem
Krisztust. Ami még sokat jelentett nekem, az a szentgyónás volt.
Még egy titok, amiben én is részesülhetek.” (M. Zsófia. 12 éves
elsőáldozó). Ezt az ajándékot, melyben részesülhettük, a
felkészítő hitoktatónk és Gábor atya közreműködése nélkül nem
kaphattuk volna meg… Köszönet érte!
Köszönjük a Jó Istennek, hogy a Szeretet útján követhetjük Őt a
Kegyelmek által. Hálát adunk ezért a belső, lélekerősítő
élményért, melyet e Szent Eucharisztia nyújtott számunkra…
Ámen.
Maradi Ágnes
Köszönetnyilvánítás: Őszintén szólva először kicsit tartottunk az
őszi időpontra tervezett elsőáldozástól. Ilyenkor már hideg szokott lenni, esni szokott az eső, az időpont amúgy is szokatlan,
esetleg az esemény ünnepélyességét is elvehetik a kedvezőtlen
körülmények. Az aggodalmunk teljességgel alaptalannak bizonyult. És ebben kisebb szerepe volt a tavaszi időjárásnak, mint az
ünnepséget előkészítő és levezénylő segítőknek. Ezúton szeretnénk megköszönni az atyáknak, a hitoktatóknak, a templomdíszítőknek, a kakaófőzőknek, a fotósnak, a képviselő-testületnek és a
jelenlévő híveknek, hogy segítettek ünnepélyessé és emlékezetessé tenni a gyermekek számára ez első találkozást az Oltári Szentséggel.
Ocskay Lilla szülei
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Beszámoló-rovat /tanúságtétel/: Rózsaeső imádság
Október 1-én Lisieux-i Kis Szent Teréz emlék napja volt. Ennek
tiszteletére a Nyolc Boldogság Közösség a budapesti Örökimádás
templomban megszervezte a ”Rózsaeső” imaestet, amelynek már
több éves hagyománya van. Este 6 órakor szentmisével kezdődött
az alkalom, én jóval korábban érkeztem a templomba, s már akkor
is sokan voltunk, főleg fiatalok. Nem egyedül voltam Esztergomból, mert csatlakozott hozzám a plébániánkról még 3 testvérünk.
Az oltár csodaszépen fel volt díszítve, a rózsacsokrok tömkelege
melegítette a szívünket. A szentmise után Kis Szent Teréz lelki,
imádságos életéről beszélt az egyik nővér. Számomra az életéről
nagyrészt ismeretlen, új dolgokat mondott, majd tanúságtételek
következtek. A tanúságtevők – köztük gyermek is – elmondták,
hogy az ő életükben hogyan működött Isten, hogyan teljesültek be
az imakéréseik, amelyekhez az elmúlt években Kis Szent Teréz
közbenjárását kérték. Itt tudatosult bennem igazából, hogy ezen az
alkalmon lehet és szabad levelet írni neki. Már a szentmise elején
elmondták a nővérek, hogy ma este lesz lehetőségünk levelet írni
Kis Szent Teréznek, de akkor még nagyon távol állt tőlem ez a
dolog. Miért kellene nekem levelet írjak neki, és az ő közbenjárását kérnem, amikor Jézustól is kérhetem személyesen ugyanazt a
dolgot? A tanúságtételek után valahogy közelebb kerültem ehhez
a gondolathoz, közelebb éreztem magam Teréz személyiségéhez,
és amikor neki lehetett fogni a levélírásnak, akkor én is neki gyürkőztem. Nehéz volt a kezdés. „Mit is írjak igazából?” kérdés volt
bennem, de aztán csak úgy dőlt belőlem a szöveg. Mindazok a
dolgok, amik az utóbbi időben foglalkoztatnak, azokat szépen oda
írtam, kértem Kis Szent Teréz közbenjárását az életemben, a kéréseimben, Isten áldását mindazok életére, akiket a szívemben hordozok nap, mint nap. Már mindenki kivitte a levelét, és én még
mindig írtam, nem akart kifogyni belőlem a kérés. Az volt a legjobb, hogy ahogy így írtam a levelet, nem volt bennem bizalmatlanság, hitetlenség, tényleg hittem azt, hogy Teréz tud és akar is
értem közbenjárni. Ez nagyon jó érzés volt, a lelkemben nagy melegség támadt ezáltal, jó volt csak úgy ott lenni a Mennyei Atya
előtt, és írni az Ő egyik kedves gyermekének az életemről őszintén, álarcok nélkül. A leveleket mindannyian kivittük az oltár elé,
majd egy év múlva postán meg fogjuk kapni, és akkor fogunk igazán elcsodálkozni, hogy mi történt velünk az elmúlt egy évben
(folyt. a 2. oldalon)
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(folytatás az első oldalról) A szentmisén, és végig a levélírás alatt
„mennyei” muzsika szólt, csodálatos zenei szolgálatban volt részünk. Nagyon sok ének Kis Szent Teréz naplórészletének a megzenésítése volt. A zene és az elmélkedések hatására a bennem lévő sok feszültség fel szabadult, és zokogásba tört ki belőlem, így
elég szabad lettem ahhoz, hogy Jézus elé tegyem az aktuális problémáimat, fájdalmaimat, félelmeimet. Amikor a levélírást befejeztük, akkor elimádkoztuk együtt a Kis Szent Teréz közbenjárására
írt imaharmincad kezdő imáját. Egy kis imalapot kaptunk mindannyian, amelyen rajta van az imádság, amelyet harminc napig
kell imádkozni rendszeresen az ő közbenjárásáért. Lelkileg gazdagabban jöttem el erről az alkalomról, nagyon örültem annak a
látványnak is, hogy tele van a templom fiatalokkal, nem csak testileg, hanem lelkileg fiatal emberekkel. Együtt tudtuk dicsőíteni az
Urat, és örültünk egymásnak. Nagyon szép volt ez az este, de utána jöttek a szürke hétköznapok… Rögtön másnap elmaradt az
imaharmincad elimádkozása. Nem volt rá időm, nem volt rá lehetőségem, dolgoztam, fáradt voltam.(?) Sorolhatnám a mentségeket, a kifogásokat. El is kezdtem magamban belül rágódni, hogy
akkor már vége is, nem érdemes imádkozni tovább ezt az imát,
úgysem tudom rendszeresen meg tenni stb. Végül arra jutottam,
hogy harmadnap újra kezdem, imádkozom minden nap. Ha elmarad, akkor meg újra kezdem, és addig teszem ezt, amíg harminc
napig nem fogom elfelejteni, elhanyagolni. Egyszer csak összejön
a harminc nap.
dr. Ádám Angella

Meghívók: (1.) Gyógyító Imaszolgálat
Ferences Szegénygondozó Nővérek szervezésében 2011. október
16-án (vasárnap) délután 14.30-kor Esztergomban, a Szent Anna
templomban. Program: 14.30h Dicsőítés, 15h Tanítás, 15.30h
Szentség kitétel és közbenjáró imaszolgálat testi és lelki
gyógyulásokért, 18h Szentmise.
(2.) Dr. Székely János püspök, rektor atya meghívása;
Szent Adalbert Központban 2011. október 18-án, kedden - már
negyedszer- emlékezünk a Szent Istvánról Nevezett Esztergomi
Ősrégi Szeminárium elöljáróira. Szeretettel hívjuk és várjuk az
egykori szeminaristákat, paptestvéreket, kispapokat és minden
érdeklődőt! Előzetes jelentkezés és regisztráció szükséges!
(3.) A Szent Anna plébánia meghívója:
A Kerektemplom éjszakája (2011.10.15. szombat)
PROGRAM: 18:00h Ünnepi szentmise: közreműködik az ifjúsági
énekkar;
19:00h Kerektemplom gyerekszemmel: a templom bemutatása;
Mindszentys diákok segítségével;
19:30h A magyar Szent Család: a Mindszenty József Katolikus
Általános Iskola ünnepi műsora;
20:00h A dúsgazdag és a szegény Lázár története a Töltés utcai
roma fiatalok és a Marista Testvérek táncjátéka;
20:30h Valahol Európában (musicalrészlet) bemutatkoznak az
esztergomi gyermekotthon fiataljai;
21:00h Egyházzenei áhítat: templomi kórusunk és a Corde Voto
Kamarakórus műsora;
21:30h Élet a Kerektemplomban: vetített, képes előadást tart
Nyitrai László;
22:00h Ketten: zenés, verses összeállítás a férfi és a nő
kapcsolatáról;
22:30h Értékes vagy: Max Lucado meséjét előadja a Felnőtt
Fiatalok közössége;
23:00h Család éve: irodalmi műsor;
23:30h Szentségimádás;
A programok alatt a templom előtt felállított sátorban: Kézműves
foglalkozás, Filmvetítés, Szentségek ”labirintusa” és ”lelki
fröccs” sátor a Ferences Szegénygondozó Nővérekkel.

Plébániai Zarándoklat: Máriacelli kegytemplomhoz hirdetünk
imádságos zarándoklatot Mária hónapjában.
Október 29. szombaton reggel (05.15h) indulunk autóbusszal a
Belvárosi Templom elöl és este 7.30-8 óra között érkezünk viszsza. Várható útiköltség 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)

Program előzetes: Plébániánk gyalogos zarándoklata
A legnagyobb létszámú gyalogos zarándoklatunk az őszi szokott
lenni. Idén a szokásoktól eltérően október 22-én lesz a
zarándoklat. A szokásostól való eltérést az okozza, hogy Imre
testvér ugyanúgy, mint tavaly elkísérne bennünket Szobtól
Márianosztráig.
Idén
különös
jelentőséget
ad
a
zarándoklatunknak, hogy a jövő hétvégén szentelik fel a fekete
Mária új ruháját és a fején a különleges magyar korona díszt.
Legutóbbi alkalommal a kegykép éppen emiatt a felújítás és
átalakítás miatt nem volt látható. A szentképről, a felújításról és
az ezzel kapcsolatos szokásokról még fogok írni. Az biztos: ez
most egy különleges zarándoklat lesz emiatt. Természetesen idén
is lesz bogyógyűjtés. (Csipkebogyót már most lehet szedni!
Nagyon korán érik. A kökény pedig biztosan érett lesz.)
Érdeklődni és előzetesen jelentkezni a szervezőnél: Kuti István
(Tel.: 06-20/ 92-59-363)
Beszámoló: Képviselői Testület októberi ülése
A testület üléséről szeretnék beszámolni a kedves testvéreknek.
Plébános atya beszélt az urnahelyek meghirdetéséről és a még
várható altemplomi felújításokról. A templom hátsó kertfelőli
kapujának felújítása is mihamarább szükséges, mert veszélyes
állapotban van. Beszámolt továbbá a megkezdődött
hitoktatásokról és értékelte az elmúlt hónap plébániai eseményeit.
Örömmel vettük a szépen megvalósult elsőáldozási alkalmat, és a
nagy számú elsőáldozót. Reméljük, hogy az októberi alkalom
megfelelő lesz arra, hogy ezeket a gyermekeket továbbra is
láthassuk a vasárnapi szentmiséinken, közösségi alkalmainkon.
Október hónapban várható -az aktuálissá vált- képviselő testületi
választást. Ennek lebonyolítási kérdéseiről, jelölésekről is szó
volt. Erről a hívek részletes hirdetésből tájékoztatást fognak
kapni. Az ülés végén a várható programokról, feladatokról esett
szó, majd Gábor atyát köszöntöttük neve napja alkalmából.
T. László

HIRDETÉSEK
+ Vízivárosi képviselőtestület következő ülése október 13-án,
csütörtökön lesz.
+ Michels Antal atya kárpátaljai zarándokcsoportjának résztvevői
számára még befogadó családok jelentkezését várjuk.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le az evangéliumi menyegzős asztalt.
+ A Szent István Kápolnában a bejárati kapuk fölújítására saját
gyűjtést indítunk, adományokat a sekrestyében lehet befizetni,
vagy irodaidőben a Plébánián, vagy akár bankátutalással a
Víziváros címére, minden esetben a szándék megjelölésével!
+

A héten
Kereszteltük: Kardos Lilla Csengét és Vincze Milán Ferencet.

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

