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XV. évf. 42. 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 ár o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e 2011.december 04. 

Olv.: Iz 40, 1-5. 9-11 Advent 2. vasárnapja Sztl.: 2 Pét 3, 8–14 

 Zsoltár válasza: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk! 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mk 1, 1-8) 

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse 
utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a 
bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő 
pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. 
Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel 
keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”  Ezek az evangélium igéi. 

Elmélkedéshez: 
• Mi az életemnek a „pusztája” ahol most vagyok? 
• Meg akarom-e hallani a felhívást a megtérésre? 
• Mi az, amiből meg kellene térnem ebben az Adventben? 
 
 
 

Velünk történt-rovat:  80 éves a KARITASZ 
 Közös hálaadásra hívta a Püspöki Kar az egyházmegyék Karitasz 
munkatársait és önkénteseit a budapesti Szent István Bazilikába 
november 19-re. Régiónkból egy busznyi lelkes önkéntes indult 
útnak, és vett részt a megemlékezésen. Az úton az ünnepre 
készülve imádkoztunk és énekeltünk, az út így nagyon kellemesen 
és gyorsan telt. Budapestre érve jó volt látni az ország különböző 
helyeiről érkező önkénteseket. Az ezer főt meghaladó 
önkénteseket a budapesti Karitasz Központ munkatársai, 
önkéntesei - Écsy Gábor atya Karitasz igazgató vezetésével- 
vártak, fogadtak, irányítottak. A regisztráció után meleg teával 
kínáltak mindenkit, majd elfoglaltuk helyünket a Bazilikában. A 
résztvevők a Katolikus Karitasz megalapításának nyolcvanadik, és 
újjászervezésének huszadik évfordulójára emlékeztek. Előadást 
hallgattunk Horváth Zoltán atyától, a Karitasz lelkiségéről, majd 
Bánóczky Előd Szent Erzsébet életéről tartott előadást. Igazi 
történelmi áttekintést adott a méltán világszerte ismert és szeretett 
Szent Erzsébetről. A két előadás után ebédidő következett. Az 
altemplomban ezalatt megtekintettük a nyolcvan éves Karitasz 
történetét bemutató kiállítást, majd meleg ebédet kaptunk, s 
emléktárgyakat is lehetett vásárolni. Aki ügyesen osztotta be az 
időt, betérhetett a Szent Jobb Kápolnába, és megtekinthette az 
idén érkezett Fekete Madonna képet is a Bazilikában. A délutáni 
előadásban a nyolcvan évet feldolgozó könyv bemutatására került 
sor, mely könyv a „Lángoló szeretet 80 éve” címen került 
kiadásra, Zagyva György összeállításában. Az előadást, a 
történelmi áttekintést videóval, képekkel mellékelve, az ő 
előadásában hallgattuk végig. Az ünnepség Écsy Gábor, országos 
Karitasz igazgató irányításával zajlott. A találkozó befejezéseként 
Erdő Péter bíboros hálaadó szentmisét mutatott be. A szertartáson 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai közül Bábel 
Balázs, Balás Béla és Spányi Antal, a Karitasz püspöki elnöke 
vett részt. Spányi Antal beszédében a cselekvő szeretetet 
egyházunkban élő példáival, a magyar és az egyetemes 
történelemben, a sorsfordító eseményekben nagy szerepet játszó 
szentekkel foglalkozott.  Az ünnepet megtisztelte Mádl Dalma 
asszony is, a Karitasz jótékonysági nagykövete. Lélekben 
feltöltekezve indultak haza a buszok, címcserék és ismerkedések 
után mi is útnak indultunk. Rózsafüzért imádkozva és énekelve 
adtunk hálát a szép napért. Megerősödtünk hitünkben, hogy akkor 
kell segíteni, amikor a legnagyobb a szükség, mert holnap már 

késő. A Szent Erzsébet Rózsája kitüntetés másnap került átadásra, 
melyet idén a kaposvári Karitasz vezetője, Jáki Zoltánné kapta. 
Mi idehaza, másnap a miséken Szent Erzsébet cipókkal 
emlékeztünk névadónk példamutató életére. Galambos Lajosné 
 

Beszámoló: Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat - a 
szervező szemével 
November 25-27 között tartottuk a szolgálatot a belvárosi 
plébánián. A 14 résztvevő főleg Esztergomból érkezett, de volt 
aki Tokodaltáróról, Kistarcsáról utazott a lelkigyakorlatra. A 
hétvége előadásai rávilágítottak olyan belső sebekre, amelyek már 
lehet, hogy mélyen el voltak rejtve az életünkben, de mégis 
befolyásolják mindennapjainkat, kapcsolatainkat. Számomra a 
legszebb pillanat a szombat délutáni Szentségimádás volt, mely 
során a résztvevők újabb lépéseket tettek a megbocsátás útján, és 
Jézus gyógyította fájdalmaikat. Szombat este lehetőség volt a 
személyes beszélgetésre, imára is, ezzel majdnem mindenki élt. 
Nagy terhek kerültek Isten elé, és ismét megtapasztalhattuk, hogy 
Jézus Krisztus tényleg bekötözi a megtört szívűeket. Vasárnap - 
mindannyiunk örömére és Isten dicsőségére - többen meg is 
osztották mindazt, ami a hétvégén történt velük. Ez a két nap a 
Jézussal való találkozás és a gyógyulás mellett igazi közösségi 
élményt jelentett nekem is, amely tényleg megérte a szervezés 
nehézségeit, fáradságát. Egy dolog gondolkoztatott el: a 
tanácsteremben bőven volt még hely más testvérek számára is... 
Remélem, hogy legközelebb többen el tudnak jutni a hasonló 
szolgálatokra. Lesták Zoltán 
 

Imaszándékok: A Szentatya decemberi imaszándékai: 
Általános imaszándék: 
hogy a Föld népei, egymás megismerése és kölcsönös tisztelete 
által, harmóniában és békében növekedjenek. 
Missziós imaszándék: 
hogy a gyermekek és a fiatalok az Evangélium hírnökei legyenek, 
és hogy méltóságukat mindig tiszteletben tartsák és megóvják 
őket minden erőszaktól és kizsákmányolástól. 
Erdő Péter bíboros decemberi imaszándéka: 
Hogy a Szent Család pártfogó szeretete adjon bátorságot a 
fiataloknak a gyerekek vállalásához és szeretetben való 
neveléséhez. 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
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Advent: (II. Vasárnap) ADVENTI 2. GYERTYAGYÚJTÁS - 
CSALÁDOK SZÁMÁRA 
Advent négy szombatján (esetleg vasárnapján) este, amikor a 
koszorú körül összejön a család, minden fényt eloltunk, hogy 
minden vasárnap eggyel több gyertya fénye világítson. Az 
imádságot az édesapa vezeti, az elmélkedést az édesanya, vagy 
valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően. 
Keresztvetés, ének: Harmatozzatok...(ének alatt gyújtjuk meg a 
gyertyákat) 
ELMÉLKEDÉS:  Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi 
koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent, 
az ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus második 
eljövetelét. Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk 
második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy 
rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt működtünk-e a Tőle 
kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! - Boldog akit készen talál, 
amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk 
csodavárók. Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus 
szeretetével és kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a 
hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz! 
IMA : Ó népek Királya és vágya és szegletköve, Ki az ellentéteket 
összeegyezteted, Jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből 
alkottál. 
APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... 
Üdvözlégy... BEFEJEZÉS: egy adventi ének.    
 

Így éltem megÍgy éltem megÍgy éltem megÍgy éltem meg----rovat:rovat:rovat:rovat:    
Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat volt a hétvégén a 
plébánián. A kurzust Lesták Zoltán szervezte, Beke Tünde-Lídia 
vezette, a közbenjáró imában helybéli, soproni és vörösvári 
testvérek segítették őket ( és ezáltal minket). A kurzus a megszokott 
módon zajlott: péntek este rövid bemutatkozás, közös vacsora után 
szentmise, majd ismerkedés egymással, a vezetőkkel és a gyógyító 
szolgálat céljával. 
- miért vagyunk itt? 
- mit várunk ettől a hétvégétől? 
- mire számíthatunk? 
Mindenkinek vannak sérülései. Van, aki hangosan „jajgat”, van, aki 
csendesen szenved. Van, aki „hősiesen” nem vesz róla tudomást, és 
van, aki nem is tud róla, csak azt érzi, hogy valami nem kerek. Élete 
folyamán mindenki szerzett sebeket, amik ugyan behegedtek, de 
nem gyógyultak. A felszínes heg alatt félelem, bizalmatlanság, 
harag tenyészik és fertőzi tovább az életünket, a személyiségünket, 
Isten-kapcsolatunkat, anélkül, hogy tudnánk róla. Szombaton a 
tanítások alatt a Szentlélek köztünk járt, és megérintette a szívünket: 
„ez az, ami fáj neked?” A délutáni szentségimádás alatt Jézus szólt 
hozzánk: „engedd, hogy én vigyem tovább a terhedet!” Este az 
egyéni közbenjárások alatt hangosan is kimondhattuk felszínre törő 
fájdalmainkat, kétségeinket, átadva azokat Jézusnak, aki szerető 
kézzel gyógyította sebeinket. A gyógyulás lehet egy pillanat műve, 
mint egy foghúzásnál, ami még egy ideig sajog. Lehet elhúzódó és 
lassú is, és sokszor szükség van rehabilitációra is. Azt gondolom, az 
a legfontosabb, hogy ne adjuk fel. Akarjunk gyógyulni, akarjuk 
Jézus elé vinni a gondjainkat, bajainkat, és bízzunk Benne. Én ezt 
kaptam ezen a hétvégén. Ria 
 

Segítségkérés: Segítsük a Szűzanya Rádióját – futárokra volna 
szükség 
Nem a mennyiség számít, de azért jó tudni, hogy a Mária 
Rádióhallgatottsága – független közvélemény kutatók felmérése 
szerint – a vételkörzetünkben igen jelentős: 1. Kossuth Rádió: 50%; 
Kereskedelmi rádiók: 26%; Mária Rádió: 24%. Mivel a 
kereskedelmi rádiók száma vételkörzetenként változó, de kettőnél 
mindenütt több, könnyű belátni, hogy átlagban a Mária Rádió a 
második leghallgatottabb rádió. Örvendetesen emelkedik a Mária 
Rádió hallgatók száma Esztergomban és a környékbeli 
településeken is. Ez megmutatkozik a Mária Rádió Magazin helyi 
olvasótáborának gyarapodásában. A havonként megjelenő magazint 
nagyrészt futárok juttatják el a hallgatókhoz, így a postaköltség 
megtakarítása révén hozzájárulnak a Rádió fenntartásához - 
köszönet érte futártársaimnak. A növekvő példányszám 

mennyiségének következtében további futárokra lenne szükség, 
akiknek a feladata havonként egy alkalommal 20-30 boríték 
eljuttatása a címzett hallgatók postaládájába. A leendő futárokra 
elsősorban a Móricz Zsigmond u. – Budai Nagy Antal lakótelepen, 
továbbá a Kiss János altábornagy u. – árok utca – Duna által 
határolt városrészen lenne szükség. Akik kedvet éreznek ahhoz, 
hogy a Szűzanya Rádióját ilyen módon segítség, jelezzék számomra 
a 06/30/395-92-29 telefonszámon. Köszönettel Károly Béla 
 

Imaszándékok:A Szentatya decemberi imaszándékai: 
Általános imaszándék: hogy a Föld népei, egymás megismerése 
és kölcsönös tisztelete által, harmóniában és békében 
növekedjenek. Missziós imaszándék: hogy a gyermekek és a 
fiatalok az Evangélium hírnökei legyenek, és hogy méltóságukat 
mindig tiszteletben tartsák és megóvják őket minden erőszaktól és 
kizsákmányolástól. Erdő Péter bíboros decemberi 
imaszándéka: Hogy a Szent Család pártfogó szeretete adjon 
bátorságot a fiataloknak a gyerekek vállalásához és szeretetben 
való neveléséhez. 
Meghívót kaptunk: Tamásné Kollár Magdolna Isten tenyerén 
édesanyaként c. könyvének bemutatójára a Laskai Osvát 
Antikváriumba december 11-én vasárnap 16 órára. A bemutatón 
közreműködnek a könyv szerzője és családtagjai, akikkel ilyen 
módon újra találkozhatunk. Jöjjünk el minél többen! 
Tamás Magdiék a Vízivárosi Plébánia egyik közösségformáló 
családja voltak, sajnos idén Győrbe költöztek. 
Emlék napok a héten: 
December 12. hétfő: Guadalupei Szűz Mária; december 13.: Szent 
Lúcia; december 14. szerda: Keresztelő Szent János 

HIRDETÉSEK  

+ Cséfalvay Pál atya halálának egyéves évfordulóján, december 6-
án (kedden) gyászmise lesz a Vízivárosi Plébániatemplomban 
17:30-kor. A síremlék végleges formájának kialakítására 
Sírgondozó Bizottságot alakítunk, amelynek vezetésére 
Baranyainé Kontsek Ildikót kértem föl, aki a Keresztény 
Múzeum vezetőjeként utóda is Pál atyának. 

+ Hétfőn (december 5-én) képviselőtestületi ülés lesz a Belvárosi 
Plébánián 18h-kor. 

+ Templomunkban szentségimádás lesz 9-én (szombaton) 13h-
16.45h-ig. Kérjük, hogy a kitett íven iratkozzanak fel a kedves hí-
vek, a szentség őrzésére. A Rózsafüzér-társulat titokcseréje 16:00 
órakor lesz. Bocsánat azoktól, akik nem tudnak eljönni, de emlé-
keztetünk mindenkit arra, hogy 17:00-tól Dr. Székely János püs-
pök úr gyújtja meg az adventi koszorú 3. gyertyáját a Főtéren. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számá-
ra, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, Keresztelő 
Szent Jánost, ahogy a Jordán folyóban keresztel. 

+ A héten 
 Kereszteltük: Androczky Dávid Balázst. 
 Temettük: Czerna Irmát, Bici Imrét, Buzás Sándornét és 
Erdélyi Imrét. 
 

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 Rádió Fm 97,4 Mhz 
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