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Advent 4. vasárnapja

2011.december 18.
Sztl.: Róm 16, 25-27

Zsoltár válasza: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 1, 26-38)
Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid
házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled
van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az
angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s
Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet
meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be
árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében,
sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr
szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Mi az amit én lehetetlennek tartok, hogy Isten megtegyen az életemben?
• Nyitott vagyok e a Szentlélek indíttatásaira?
• Ki az angyal akit az Isten nekem küld?
Beszámoló:
Esztergomi Mikulás Erdélyben.
December 1.-jén (csütörtök) hajnali 2 órakor indultunk el két,
árúval alaposan megrakott furgonnal Esztergomból (egyikük
utánfutót vonszolt). Rajtunk kívül még 4 teherautó indult árúval
megrakodva. Velük az első szálláshelyünkön találkoztunk össze,
hogy két Mikulással két útvonalon járjuk végig a
gyermekotthonokat. Hét nap alatt 2500 km-t tettünk meg. Az első
éjszakát Torockón töltöttük. Út közben 2 településen jelent meg a
˝B˝ Mikulás. Pénteken Nyárádremetén, Szovátán és Parajdon,
szombaton Farkaslakán, Oroszhegyen, Máréfalván és Zetelakán,
vasárnap Gyergyószentmiklóson, Gyimesbükkön és Hidegségben,
hétfőn Árkoson az anyaotthonban és Kovásznán, kedden
Petrozsényben jártunk. Hazautazásunk során Majláton és
Zsombolyán, majd este - hazaérkezve – Csobánkán járt a Mikulás.
A teljesség igénye nélkül: a mintegy 10 tonna ajándékból 3t
almát, 3t tartós élelmiszert (liszt, cukor, olaj stb.) vittünk. 1.2
tonna volt a Mikulás-csomag. 60 bála WC papír, gurigás kéztörlő
papír, 0.5 t A/4-es írópapír volt még a rakományban. Nagyon
örültek a zománcos fazekaknak, lábosoknak, amik 1.5 m3-es
csomagot képeztek. Vittünk még ruhaneműt és plüss játékokat is.
Mikulás bácsi mindig inkognitóban öltözött be és vissza. A
gyermekek jellemzően már egy teremben várakoztak karácsonyiés Mikulás-énekeket énekelve. Dicsértessék a Jézus Krisztus –
szólt a köszönés. Az egyes találkozásokra jellemző volt, hogy
verset szavaltak, énekeltek, kórusban énekeltek, egy helyen 6-an
furulyáztak. Egy kislány saját szerzeményét adta elő gitáron. A
szereplők ajándékot maguk választhattak jutalmul a puttonyból. A
nevelők egy-egy gyermek jellemző dicséretes és bírálható
tulajdonságait leírták. Mikulás bácsi ezt elmondta. Aki a
gyermeket felismerte, jutalmat vehetett a puttonyból. (egy példa:
Ki az, aki okos, szorgalmas, szereti a lovakat, de csúnyán ír és
hamar dühbe gurul?). Mikulás bácsi ezután hosszan, magát
többször ismételve beszélt a szeretetről: ˝Ugye a szeretet kézzel
nem fogható meg, nem úgy látható, mint egy fa, vagy labda?
Hasonlítsuk valamihez! Figyeljetek, mert vissza fogom kérdezni!
A szeretet hasonlítható (1.) a tiszta vízhez. Ha kiöntjük a tiszta

vizet, az szétfolyik, szétárad. A mi szeretetünk is ebben a
teremben úgy árad szét, mint a tiszta víz. Ahogy a szétfolyó víz
megnedvesítené mindenki cipőjét, úgy érint meg mindnyájunkat a
szeretet. Nem akarjuk, de nem is volna könnyű kivonni magunkat
a szeretetből. A szeretet hasonlít (2.) a tűzhöz. A kályhában
meggyújtott papír, gyújtós és fa lángra lobbanva meleget ad.
Ugyanígy tud szívünkben is szinte lángra lobbanni és meleget
adni a szeretet. Végül (3.) eltölt minket a szeretet, ahogyan a tiszta
víz megtölti az edényt. „Kitől kaptuk a szeretetet?” A gyermekek
válasza: a Jóistentől/Jézuskától! (ajándék). „Hogyan kapjuk,
hiszen Jézuskát a szemünkkel sohasem láttuk?” Mikulás
megválaszolta: „szüleink, a nevelő nénik adják át a Jézuska
szeretetét. Nos, fogjuk össze a kezünket.” Mindenki megfogta a
szomszédja kezét (nem maradt kéz szabadon), majd szeretetből
meg kellett szorítani egymás kezét. Mikulás bácsi elmondta, hogy
ez most olyan, mintha mindenki mindenkinek kezét megszorítaná,
így egyek vagyunk a szeretetben. Szeretetünket a szomszédjaink
szorítása által adjuk tovább. A kérdésekre a gyermekek a
válaszokat tudták, ezért a puttonyból ajándékot kaptak. Sikeresen
el is énekeltük a 2 éneket: 1. Szeretet áradjon köztünk; Szeretet
gyúljon bennünk; Szeretet töltsön el minket; Add ezt nekünk jó
Urunk; Hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek Benned!
Lobbantsa lángra szívünket szereteted. 2. Ahol szeretet és jóság,
Ahol szeretet, ott van Istenünk Befejezésül közös fényképet
készítettünk. Megható volt, ahogyan odabújtak a Mikulás
bácsihoz, majd fellökték. Sok apró jel mutatta, hogy mekkora
szeretet-éhség jellemzi őket, hiszen alkoholista, vagy elvált,
nyomorban élő szülők gyermekei, árvák Nem kap(hat)ták meg azt
a szeretetet, amit harmonikus, békés, szerető család megad. Az
anyaotthonban szerencsétlen sorsú, otthon és házastárs nélküli
anyukák ferences nővérek gondozásában élnek, akik azokat is
szemmel kísérik, akik már saját lábukra tudtak állni. Nekik a
következő éneket énekelte el Mikulás bácsi: Jézus a jóság, veled
van mindig, átölel téged, Jézus a jóság, bízd rá életed! Tegyük ezt
mi is: bízzuk Istenre életünket!
Grób Lajos
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Advent:
NEGYEDIK
ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
CSALÁDOK SZÁMÁRA
IV. Vasárnap Keresztvetés, „Harmatozzatok” ének.
Elmélkedés: Ma este meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így várjuk Jézus
Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett.
De nem lehet szinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem
Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi szívünkben. Krisztus
világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a
hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége? Ima:
Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat:
nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót. APA: Könyörögjünk!
Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendetsz, add meg
kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat, mint jövend bírót is
szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.
APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk...
Üdvözlégy... Befejezés: egy adventi ének, esetleg már karácsonyi
ének.
Ünnepünk:
15. éves a Belvárosi Harangszó hírlevél
„Szeretettel köszöntöm a Belvárosi Plébánia összes híveit.
Szeretnénk mindenkihez eljuttatni közösségünk terveit, programjait
és ezekre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Célunk ezzel a kis
újsággal az, hogy együtt minél gazdagabbá, színesebbé tehessük
plébániánk életét. Hiszünk abban, hogy sok szunnyadó lehetőség van
plébániánk híveinek lelkében és ezzel a hírlevéllel szeretnénk ezeket
életre hívni a Szentlélek Úristen indítására. Fogadjátok a kis
szerkesztő csapatunk szándékát és munkáját, fiatalok és idősek
egyaránt. A Belvárosi Harangszó közvetítse az Úristen szeretetének
hívását Szent Péter és Pál apostolok közbenjárásával! Esztergom,
1997.október 1.
Dr. Beer Miklós plébános” (A fenti idézet az 1. évfolyam 1.
számában megjelent Beköszöntő írás volt, ami 1997.10.04-én jelent
meg.) Örömmel vettem észre szerkesztés közben, hogy az idő gyors
szárnyalása miatt majdnem elmaradt annak észrevétele, hogy 15 éves
lett a hírlevelünk. Gondolkodtam, hogy mivel lehetne erre emlékezni.
Arra jutottam, hogy a mai szerkesztők, cikkírók, olvasók számára az
első számban megfogalmazott szándékok lehetnek a legszebbek,
melyek napjainkban is érvényesek – meglátásom szerint. Sikerült
előkeresni a plébánián az első lapszámtól lefűzött példányokat,
amikbe kíváncsian tekintettem bele. Örömmel vettem észre a sok
ismerős nevet, közösséget, melyek szerepelnek az akkori
híradásokban, cikkekben. Összehasonlításban vettem észre azt is,
hogy mostani tartami részek lényegesen nem változtak, inkább
finomodtak. Hálával tartozunk a kedves testvéreknek azért is, hogy
írásaikkal lényegesen jobban feltöltik fontos tartalommal a mostani
lapszámokat. Köszönetet kell mondani elsősorban az olvasóinknak,
akik igénylik, keresik, olvassák a lapunkat. Nélkülük már valószínű,
hogy üres fehér lapként sem jelenne meg a Harangszó. Továbbiakban
pedig köszönet illeti az eddigi és mostani plébánosainkat akik
gondozták, gondozzák a lap kiadását; a cikkírókat, akik érdemi
tartalommal segítik a lapok tartalmát; a múltbéli és a jelenlegi 5 fős
szerkesztő csapatot, akik megszólítanak és inspirálnak írásra,
valamint hétről hétre néhány órás munkával készítik el a friss
számokat; valamint köszönet azoknak akik a város több pontjára, s
Párkányba is eljuttatják a lapszámokat. Remélem, hogy Isten
áldásával és kitartó szolgálattal hosszú évekig tudunk
„öröm”HÍRlevél lenni a testvérek számára.
Tóth László és a harangszósok
Lelkesítsétek egymást minden nap, amíg a „ma” tart, hogy senkit
közületek meg ne keményítsen a csalárd bűn (zsidókhoz 3:13,
avagy a Kulcsos Katolikus Közösség lelki napja)
A Kulcsos közösségben lelki napot rendeztünk, szombat reggel 9 órai
kezdettel. A Bence család érkezett leghamarabb 9.15-re, mi többiek
meg még utána. Az első kérdés az volt, hogy, hogy vagy itt, milyen
elvárásokkal jöttél. Kata kezdte a kört és mondta, hogy neki rosszul
esik, hogy mindenki így elkésett és hogy van az, hogy a munkádba
meg a suliba beérsz időre, a lelki napra pedig nem. Milyen jó
gondoltam, hogy elvárásunk van egymással szemben. Milyen jó egy
KÖZÖSSÉGBEN nem nőhetünk, mint a vad kóró, itt a másik rád
szól, figyelj már, hova mész mit csinálsz, ne tedd! És a másik, a
szívet melengető öröm, amit mindenki elmondott, de jó, hogy itt
vagy, el tudtál jönni te is meg te is, összejött, mindenki itt van.

A közösség az elfogadás és a szeretet forrása. A közösségünk hetente
találkozik, de a lelkigyakorlatainkat nehéz megszervezni. Sokszor az
ember valahogy belemegy a világ rohanásába, nem mer leállni, jaj
nekem ekkor dolgom van, vagy ez sokba kerül.., pedig nem. Az Úr
pont erre hív; álljak meg, legyek csendbe növekedjenek azok a
magok amiket bele hint az én lelkembe. Nem halljuk az Urat, sokszor
nem beszélgetünk vele, pedig Ő mondja, hogy az én nyájam hallgat a
hangomra, én ismerem őket és ők követnek engem.(János10.27)
Azonban most öröm volt a szívembe, mert könnyen ment a
szervezés. Utólag azt mondom, hogy a Szentlélek hívott, mi pedig
igent mondtunk. A Kossuth utcában a Ferences Szegénygondozó
Nővérek házában volt az összejövetelünk, a gyerekek pedig a málta
házban érezték jól magukat. Bence Attiláék imádkoztak, hogy mi is
legyen a témája a napnak, és végül az Izajás 11.2 részt választották.
Izajás itt leír 7 szentlélek ajándékot ezek a hit, a remény, a szeretetet,
az okosság, az igazságosság, az erősség, és a mértékletesség.
Pilismarótról Kálmán Tóni atya volt a lelki vezetőnk e napon, és ő is
készült ebből a részből. Mondta, hogy egy papírra mindenki írja fel a
nevét, ezt adjuk körbe és írjuk le, hogy a szentléleknek milyen
adományát látjuk a másikban megjelenni. Ez olyan játékos dolognak
tűnt nekem; milyen is vagyok én a többiek szemében, de nem, mikor
megkaptam a véleményeket elámultam. Nagyon jól esett, amiket
írtak, úgy érzem engem és a többieket lelkesítette megtudni mi az a
tulajdonságunk amit a többiek szeretnek bennünk, és a közösségben
mintha tisztségek lennének szétosztva úgy lett egyikünk az okosság,
másikunk az erősség, harmadikunk a mértékletesség, negyedikünk a
remény és így tovább. Tóni atya a nap végén szentmisét mutatott be
nekünk, majd összefoglaltuk a nap történéseit, s a kapott élményeit,
majd hálát adtunk az Úrnak a közösségünkért.
Závorszki Károly

HIRDETÉSEK
+ Adventi Triduum Esztergomban nálunk, a Belvárosi
Plébániatemplomban lesz. Advent 4. vasárnapján, december 18án az esti szentmisén kezdődik, és a következő két nap (hétfő és
kedd) tart az esti szentmisék keretében. Gyónási lehetőség 18:30tól, a szentmisék 19:00-kor kezdődnek. A triduumot Tóth László
nádszegi (felvidék) plébános, az Esztergomi Hittudományi
Főiskola óraadó tanára fogja tartani.
+December 24-én reggel lesz az utolsó roráté mise a Szent István
kápolnában. Ezen a napon az esti mise elmarad, de az éjféli misére a
Belvárosi templomba mindenkit hívunk, várunk. Karácsony első
napja vasárnap, a szokásos vasárnapi miserend lesz; Karácsony
másodnapján hétköznapi rend szerint lesznek a misék.
+24-én délután 16 órától (max.18h-ig) – az „angyalvárás”
időszakában – játszóház és betlehemi játék lesz a Plébánián a
gyermekeknek. Minden gyermeket és kísérőiket is szeretettel
várjuk.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, az angyalt és
Máriát, ahogy az evangéliumban hallottátok.
+ A héten temettük: Lapos Ferencné, Steinwender József.
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
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
Web: www.belvarosiesztergom.hu;
e-mail: harangszo@egomnet.hu

