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EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 25,14-30)
Úgy lesz akkor, mint amikor egy ember arra készült, hogy külföldre menjen. Hívta a szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek
öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, mindegyiknek a képessége szerint; és elment külföldre. Ekkor
rögtön elindult az, aki öt talentumot kapott, dolgozott velük, és szerzett másik ötöt. Éppígy az is, aki kettőt kapott, szerz ett másik
kettőt. Az viszont, aki egyet kapott, elment, a földbe ásva elrejtette ura pénzét. Sok idő múltán megjött ezeknek a szolgáknak az ura és
számadást tartott velük. Előállt ekkor az, aki öt talentumot kapott, hozott másik öt talentumot, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot
adtál nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem rajta.” Az ura azt mondta neki: ,,Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál,
sokat bízok rád: menj be urad örömébe.” Ezután jött az is, aki a két talentumot kapta és így szólt: ,,Uram, két talentumot adtál nekem,
nézd, másik két talentumot nyertem rajta.” Az ura azt mondta neki: ,,Jól van, derék és hű szolga, a kicsiben hű voltál, sokat bízok
rád: menj be urad örömébe.” Végül odajött az is, aki egy talentumot kapott, és azt mondta: ,,Uram, tudom rólad, hogy kemény ember
vagy, aratsz, ahol nem vetettél, és begyűjtesz onnan is, ahová nem ültettél. Mivel féltem tőled, elmentem és elrejtettem a talentumodat
a földbe. Íme, itt van, ami a tied!” Az ura azt válaszolta neki: ,,Te gonosz és lusta szolga! Tudtad, hogy aratok, ahol nem vetettem és
gyűjtök onnan, ahová nem ültettem. Éppen ezért el kellett volna helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök,
kamatostul kapjam vissza a magamét. Vegyétek hát el tőle a talentumot és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindan nak,
akinek van, még adnak és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. A haszontalan szolgát pedig
dobjátok ki a külső sötétségre! Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!”
Elmélkedéshez:
Az én életemben melyik volt az a helyzet,amire azt mondhatom, hogy egy talentumomat forgattam, és melyik volt az, amire azt
mondanám, hogy egy talentumomat elástam? Hogyan vonatkozik tehát az életemre ez az evangélium?
Igaza volt-e a harmadik szolgának, aki kemény embernek tartotta urát és félt tőle?
Igazságos-e az Úr, aki ad annak akinek van, és elvesz attól, akinek nincs?
Képviselőtestületi választás

tának megfelelően kisebb feladatokat el tudjon vállalni a plébá-

Az egyházközségi képviselőtestület feladata, hogy a plébániai

nia szolgálatában. Számítson arra, hogy egy tesvéri közösségbe

közösség célkitűzéseit, Istentől és az Egyháztól kapott küldetésé-

lép be, amelynek a lelki egységét is igyekszünk majd formálni,

nek szellemében előmozdítsa.

közös zarándoklattal, lelkigyakorlattal. Számos olyan szolgálat

Amikor a Belvárosi Plébánián új választásokra készülünk, min-

van, amely a képviselők segítsége nélkül megoldhatatlan volna,

denekelőtt szeretném megköszönni a jelenlegi testület sokéves,

kiemelném ezek közül a pályázatírást, illetve az esetlegesen

áldozatos szolgálatát.

megnyert pályázatok megvalósítását.

Katolikus fölfogás szerint a képviselőtestület tanácsaival segíti a

Szívből köszönöm, hogy a jelöltséget az alábbi személyek már

plébánost, aki a plébánia népéért Isten előtt felelős. Ezt a felelős-

elvállalták: Bence Attila, Dobai Péterné, Galambosi Lajosné, Ge-

séget akkor látom el jól, ha Jézus Krisztus Örömhírét sikerül át-

rendás Gyula, Gyöngyös Antal, Juhász István, Károly Béla,

adnom, és az a plébánia híveinek életében gyümölcsöt hoz.

Lesták Zoltán, Maczej Gheorgina Erika, Németh Mária, Oroszné

Ebben a szolgálatomban jól kell ismernem a hívek életét, és eb-

Holtsuk Beáta, Sági József, Dr. Schlosser Annamária, Scholtzné

ben nagyon nagy segítséget adnak azok a tanácsok, amiket a

Németh Katalin, Tóth Györgyné, Tóth László, Wild Tamás

képviselőktől kapok. Hálásan emlékszem arra a sok elvállalt fel-

A jövő héten még elfogadunk jelöléseket, ezek alapján fog a vé-

adatra is, amit a képviselők elláttak. Fontos kötelessége a képvi-

ső szavazóív összeállni, a szavazás pedig november 27-én va-

selőtestületnek a plébánia pénzügyeit megismerni, áttekinteni, a

sárnap kezdődik, és a következő három héten keresztül folytató-

püspök illetve a hívek felé bizonyítani, hogy a plébánia anyagi

dik. Ennek részleteiről a jövő héten írunk.

ügyei rendben vannak, a persely pénzeket és az egyéb befizetése-

Harmai Gábor plébános

ket Isten dicsősére használjuk.
Mire számítson tehát az, aki a képviselőjelöltséget elfogadja?
Számítson arra, hogy a hagyományos időpontban: minden hónap

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
____________________________________________________

első hétfőjén este hat órakor el kell jönnie a testület ülésére, ott

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz

véleményt kell formálnia a fölmerülő kérdésekről, és néha sza-

____________________________________________________

vaznia kell. Legyen kész arra, hogy szakmájának, élettapasztala-
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Sági József
Programajánló:
1. Mester és tanítványa c. üvegablak-kiállításra hív minket a
Laskai Osvát Antikvárium. A kiállítást Zsellér Imre, Zsellér László,
és Tóth Erzsébet munkáiból rendezik, megnyitó: 2011. november 15.
kedd 18h, Cím: Esztergom, Lőrinc u.8.
2. Ugyanebben az időpontban Család Éve imaóra lesz a Kerek
templomban. „Uram,ha üzennél, mire tartogatsz”- címmel.
3. Család éve után 2012 az Új Evangelizáció Éve címmel
családfórumra hív az Esztergom-Budapest Főegyházmegye
Családreferatúrája. Előadók: Blanckenstein Miklós – Útmutatás az
Új Evangelizáció Évére; Meszleny László és Eszter – Szülők nevelői
szerepe. Cím: Budapest, Kórház u. 37. Részvételi szándékot a
plébános atyának szíveskedjenek jelezni november 15-ig!
4. TŰZ evangelizáció
Az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség „Isten szeret téged” Címmel
tartja meg evangelizációs alkalmát. Időpont: 2011. november 19.,
szombat, 16.00h. Helyszín: Szent Angéla Gimnázium; Budapest, II.
kerület, Zivatar u. 2-4.
5. Az esztergomi Jézus Szíve családok Krisztus Király napi
engesztelő imaórát tartanak a Ferences templomban. Időpont: 2011.
november 20. 15h Minden Jézus Szíve tisztelőt szeretettel várunk,
azokat is, akik nem családtagok.
Sárosyné
6. Szeretettel hívnak minket: Cserni Péterné és Kapa Melinda
rajztanárok kiállításának megnyitójára. Időpont: 2011.november 24.
18h., Sziget Galéria (Cím: P.P.K.E.Vitéz János Általános Iskola,
Esztergom, Helischer u.5.)
„EVEZZ A MÉLYRE”

Október 21-től 23-ig lelkigyakorlaton vettünk részt a verbitáknál.
A verbiták országról országra, kontinensről kontinensre járva misszióznak, térítenek és hirdetik az Evangéliumot. Sokan hazánkba is ellátogattak, mi ismerünk indonéz, lengyel, indiai, fülöp-szigeteki, vietnámi,
ghánai, szlovák és brazil nemzetiségű misszionáriusokat is.
Tavaly indonéz barátunk hívott, és látva jókedvüket, szabadságukat és
rendíthetetlen hitüket, idén ismét meglátogattuk őket.
Jólesett az őszinte öröm amivel üdvözöltek minket. Jó volt hallani, hogy
tavaly óta mennyit fejlődött a nyelvtudásuk.
A lelkigyakorlat témája: „Evezz a mélyre!”, segített, hogy jobban megismerjük Istent, egymást és önmagunkat. Jelképként kaptunk kis papírevezőket, melyekre felírhattuk, hogy mi segít nekünk az egyszerű hétköznapokon is Isten mellett maradni.
Nehéz elképzelni, hogy valaki családjától és hazájától távol is igazán
boldog lehessen, de az alábbi párbeszéd, egy nővér és egy kispap között
meggyőzött minket:
- Én már szerelmes vagyok .- mondta Elmer (ő a Fülöp-szigetekről jött),
s erre mindannyian felfigyeltünk
- Magyarországba?- kérdezte Gosia nővér és látszott rajta, hogy érti a
meglepő kijelentést
- Igen. - mosolygott Elmer szégyenlősen
A három nap alatt sokat beszélgettünk, nevettünk és elmélkedtünk.
Mindannyiunkat meglepett az a hihetetlen változás amin keresztülmentünk.
Rengeteg új barátot szereztünk, akiket már December 10-én viszontláthatunk, a virrasztáson.
A lelkigyakorlaton többet kaptunk, mint amennyit reméltünk és bízunk
benne, hogy legközelebb még többen evezünk a mélyre.
Meszes Dorottya és Orosz Blanka

Ünnep nap a héten:

november 19. péntek: Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe
Beszámoló: Beteglátogatók lelkigyakorlata
A belvárosi plébánia beteglátogató csoportja - Dr. Felföldi Éva
főorvos asszony vezetésével - minden évben célirányos
lelkigyakorlaton vesz részt a Kamilliánusok Nyíregyházán lévő
kolostorában. A mostani 3 napos lelkigyakorlat törekvése: „Tanítsuk
meg ismét élni beteg, elkeseredett embertestvéreinket!” A lélek
életörömét akarjuk testvéreinkbe átültetni. Az eredményességünk
érdekében Jézus lelkületével kell segítővé válnunk. Nyitottá kell
lennünk az Istenre, a szeretetre, az irgalomra, hogy igazán szabadok
legyünk a betegek szolgálatára. Szolgálatunkat csak lelkesen érdemes
végezni. A fejlődésünk kötelességünk, így aki nem törekszik erre, az
mindig egyre gyengébb lesz.
Lelkigyakorlatot összefoglalta:

Imaszándékok:
-Az egységért a közösségünkön belül, hogy az Úr tartson távol
tőlünk minden megosztottságot
-Hogy az Isten-keresés és az igazság utáni szomjúság vezessen el
minden embert az Úrral való találkozásra
-Hogy a betegek szenvedésüket Krisztussal egyesítsék és ajánlják
fel a világ megtéréséért
HIRDETÉSEK

+ Nyugdíjas klub november 18-án, csütörtökön délután 15h-kor
megtartja ismét az összejövetelét a Plébánia tanácstermében.
Szeretettel várjuk erre az alkalomra nyugdíjas korú testvéreinket!
+ Szokásos őszi gyűjtésünk a Böjte Csaba testvér által nevelt
gyermekek részére jövő héten, november 20-án lesz. A kitett dobozba tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket is lehet
hozni, de akinek nincsenek fölös tartalékai, annak inkább pénzadományára számítunk.
+ Képviselőtestületi választásokra jelöléseket jövő vasárnapig
fogadunk. A jelölteket kérjük, egy bekezdésnyi bemutatkozásban
írják le plébániával való kapcsolatukat, illetve juttassanak el hozzánk egy digitális igazolványképet, amit fekete fehérben rányomtathatunk a szavazóívre.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, hogy milyennek képzelitek el az evangéliumban hallott tálentumot.
A héten temettük Adorián Gyulát, és Besey Gyulát.
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)

Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat
2001-ben voltam az első ilyen szolgálaton, azóta évente többször
szolgálok ezeken a hétvégeken. Ami változik az a helyszín, hiszen
Soprontól Győrön át Zentáig, Révkomáromtól Szeghalomig,
Budapesttől Bertholdsteinig (Ausztria) sok helyen voltam az elmúlt 10
évben.
Ami állandó, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik felismerték,
hogy segítségre szorulnak. Nehéz családi helyzet, szülő-gyermek
kapcsolati problémák, régi, feldolgozatlan megbántások, lelki és fizikai
erőszak különböző fajtái, abortusz, az élet sokféle vesztesége,
munkahelyi nehézségek és még sorolhatnám, hogy mennyi súlyos
probléma akad az emberek életében. Ezekből pedig – sokszor mélyre
eltemetve – nagy fájdalom fakad, és gyakran kíséri harag és gyűlölet az
iránt, aki megbántott...
Ami még állandó volt: Isten szeretete és Jézus gyógyító jelenléte! Az Úr
kegyelméből a résztvevők a hétvégék során nagy utat jártak be életük
egyes részeiben, a felismeréstől a megbocsátásig. Láttam kibékülni fiút
az édesanyjával, válni készülő házaspár adott egy új esélyt
kapcsolatuknak, mélyen megalázott embereknek adta vissza Jézus az
önbecsülésüket, és sok-sok ember szívén csökkent a harag nehéz terhe.
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! (Zsid 13.8) Hiszem,
hogy Ő most is meg akarja gyógyítani a megtört szíveket. Ezért
szervezünk belső gyógyító szolgálatot Esztergomban a Belvárosi
plébánián 2011. november 25-27-ig.
Információ
és
jelentkezés:
Lesták
Zoltán
0620-8232385,
zoltan.lestak@ujevangelizacio.hu
Jelentkezési határidő: november 20
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