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 Zsoltár válasza: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. 
 
EVANGÉLIUM  Szent János könyvéből (Jn 1, 1-18) 

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem 
lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta 
be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy 
mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az Ige az igazi világosság 
volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A 
tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; 
azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az 
Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és 
igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, 
mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a 
kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén 
van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. 

Elmélkedéshez: 
• Melyek az evangélium kulcsszavai és ezek hogyan függnek össze egymással?(pl.:világosság-dicsőség) 
• Miért említi a szöveg kétszer egymás után Keresztelő Jánost? 
• Mennyiben igaz rám, hogy nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtem? 
 
 

Gondolatok: Karácsonyi időben 
"Az adventi időben Jézus közeledik hozzánk. Megmozdul-e a lel-
künk az Úr karácsonyi érkezésére?"- olvastam a napi evangélium-
ban. Nagyon sok szegény családot ismerek és támogatok, nem a 
saját erőmből, hiszen én magam is rászoruló vagyok (jelenlegi 
helyzetemben még inkább, mint eddig). Évek óta kapom hívőktől 
és nem hívőktől a ruhákat, használati tárgyakat, játékokat, edé-
nyeket, néha bútorokat, amit tovább tudok adni a támogatottjaim-
nak. A gazdasági válság miatt a helyzet egyre rosszabb, egyre 
több a munkanélküli, de a banki hitelek hihetetlen megnövekedése 
miatt olyan családok is nehéz helyzetbe kerültek, akik becsülete-
sen dolgoznak. Tudjuk: karácsony nem a csillogásról, az eszem-
iszomról, az ajándékozásról szól, hiszen a legnagyobb ajándékot, 
amit az Atya adott nekünk, mindenki megkapta. Igen, tudjuk az 
eszünkkel, de a gyerekek látják a csillogó karácsonyfákat, hallgat-
ják jobb sorsú társaik ajándéklistáját, és fáj a szívük. Tudom, mert 
én is átéltem, amíg a gyerekeim kisebbek voltak; az anyák szíve 
ilyenkor megszakad. Egyik munkatársam néhány hónapja tanúja 
volt, amikor egy fiatalasszony az elnyűtt mesekönyveket szerette 
volna beadni az antikváriumba, hogy kenyeret vehessen négy gye-
rekének. Akkor nem mert (?) pénzt adni nekik. Néhány napja jó-
kora csomagokkal keresett meg (játék, élelmiszer, sütemény, 
édesség volt a táskákban): vidd el annak a családnak. Az anyuka 
sírva köszönte meg ismeretlen jótevőjének és az Úrnak, hogy éle-
tükben először lesz igazi karácsonyuk. Egy másik sokgyerekes 
családban az apa néhány napja veszítette el a munkahelyét. Na-
gyon előrelátóan úgy döntöttek, az idén nem lesz még karácsonyfa 
sem, hiszen nem tudhatják, mit hoz a január. Illetve tudják, hogy 
az egyik gyereket műteni kell, ami plusz kiadással jár. Az egyik 
fenyőárus az első szóra felajánlotta a segítségét: jelképes össze-
gért (amit a Karitász átvállalt) méretes fenyőt kapott a család, és 
néhány telefon után a fa alá is került ajándék."Az adventi időben 
Jézus közeledik hozzánk. Sokaknak megmozdult a lelke az Úr ka-
rácsonyi érkezésére." Szívből köszönöm mindenki segítségét és 
kívánok áldott, békés, kegyelemmel teljes ünnepeket a magam és 
a többi rászoruló nevében. Ria 
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Beszámoló:  Ünnepség a kápolnában 
Karácsonyi hangulatot varázsolt december 17-én a Szt. Lázár -
rend megalakulásának emlékére a Temesvári Pelbárt Gimnázium 
kamarakórusa a kórházi kápolnában. E napon volt a rend megala-
kulásának évfordulója, s így ennek apropóján került sor erre a - 
most már hagyományőrző - ünnepségre. Az ünnepi hangulatot fo-
kozta a rangos vendégek megjelenése: Dr. Paskai László bíboros 
úr, Dr. Gaál Endre nagyprépost úr, valamint a Szt. Lázár-rend 
magasrangú képviselői is megtisztelték megjelenésükkel az ün-
nepséget. Árpád-atya, mint a rend helyi szervezetének vezetője 
köszöntötte a vendégeket és a nagy létszámú hallgatóságot, majd 
röviden méltatta a rend szerepét és jelentőségét. Ezt követően 
színvonalas műsornak lehettünk tanúi a gimnázium növendékeiből 
alakult kamarakórus előadásában: gregorián dallamok, erdélyi 
népdalfeldolgozások, középkori énekek szerepeltek. Az ismertebb 
dalok éneklésébe - a karmester kérése alapján - a hallgatóság is 
bekapcsolódott. A karácsonyi hangulatot idézte Ady Endre: Kará-
csony c. versének elszavalása. A műsor összeállítása és a kórus 
vezénylése Pálmai Árpád tanár úr munkáját dicséri, nagy elisme-
rést váltott ki a hallgatóság körében. Holop Géza 
 

 

Beszámoló: Még néhány gondolat az „esztergomi Mikulás” 
útjáról 

A december 18.-i harangszóban beszámoltunk az 
„esztergomi Mikulás” Erdélyben tett útjáról. Ehhez szeretnénk 
még néhány kiegészítést tenni. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
mintegy 2500 gyermek gondozását végzi nevelőotthonokban és 
napközi otthonokban. Az „A” és az esztergomi „B” Mikulás 
2300 gyermeket ért el 26 településen (a szomszédos falvak 
napközis gondozottjait is behozták). A már ismertetett – 
mindenhová eljuttatott – ajándékokon kívül a jobban rászoruló 
helyekre szalonnát, füstölt sonkát, mézet és könyveket is vittünk. 
Meg kell még említeni, hogy 96 címzett csomagot is 
kézbesítettünk az anyaországi befogadó keresztszülői rendszer 
keretében, és 11 otthon kapott számítógépet. Beszámoltunk 
Mikulás bácsinak a szeretetről tartott, a gyermekeket interaktív 
módon is foglalkoztató programjáról, ami két énekre épült. 
Érdemes még megemlíteni Mikulás bácsi mindenhol elmondott 
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szavait a szeretetről: „Ugye hogyha a zsebünkből cukorkát, vagy 
pénzt osztunk szét, akkor minél többet ajándékozunk el, annál 
kevesebb marad meg a zsebünkben? A szeretetre pontosan ennek 
az ellenkezője igaz! Minél több szeretetet adunk másoknak, annál 
gazdagabbak leszünk a szeretetben!” 

Megemlítünk még az egyes helyeken mintegy fakultatív 
módon alkalmazott – az otthon falain talált - szeretetre utaló 
írásokat, amiket szintén beépített Mikulás bácsi a mondandójába. 
Idézünk néhányat ezekből: 
1. Benedek Elek írását Petrozsényban (237 gyermek előtt), ami a 
terem falán olvasható volt: 

„Jézus tanítványa voltam, 
Gyerekekhez lehajoltam,  
A szívemhez felemeltem,  
Szeretetre így neveltem”. 

2. Máréfalván a konyha falán olvasható alábbi gondolatokat: 
„Segítelek, bátorítlak, dicsérlek, rád mosolygok, hogy együtt 
tapasztaljuk meg a szeretet melegét”. Ugyanitt állt a falon a 
tízparancsolatból: „Szeresd Uradat, Istenedet…”. 
3. A hazaszeretetről szóló alábbi megindító írást: 
„Úgy szeretem a hazámat, 
Mint az édes jó anyámat. 
Anyám nélkül szívem árva, 
Hazám nélkül nincs tanyája”. 
(Magyarok pártfogója”). 
4. Csaba testvér 2012. évi naptárának címlapjáról (Indulj a 
szeretet útján”) és a kézírással minden hétre írott elmélkedéseiből 
is választott szeretetre utaló gondolatokat Mikulás bácsi.  
Említettük a nevelőotthoni gyermekek szeretet-éhségét. Álljon itt 
két élményünk:  
1. Az egyik vacsoránál a másik asztalnál nekünk háttal ülő 11-13 
év körüli kislány valami okból sírt. Mellette ülő társa simogatta, 
csókolgatta, vigasztalta. Amikor e sorok írója – az asztaltól 
felállva – oldalról megnézte, könnyein keresztül már mosolygott. 
Később másik szomszédja is megsimogatta, átölelte. Mi ezeket 
édesanyánktól kaptuk! 
2. Mikulás bácsi beszélt a szeretetről, amikor egy elsőosztályos 
kislány odament, hozzásimult, átölelte a lábát. Ő karjába vette, 
így folytatta, majd – nehéz volt tartani – letette. Ez még egyszer 
megismétlődött, majd harmadszor a fotózásnál. Itt egy második 
kisgyermek is Mikulás bácsi karjába kéredzkedett. Könnyek 
nélkül még leírni is nehéz! Karácsony a szeretet ünnepe, adjunk 
minél több szeretetet, így gazdagodjunk a szeretetben. 
Meg kell említeni, hogy Petróczy István idén nyolcadszor, Seres 
Ferenc negyedszer, Gábor János másodszor utazta végig Csaba 
testvér otthonait. Interneten a www.magnificat.ro és a 
www.devaigyerekek.hu számon lehet a témát megkeresni. 

Grób Lajos 
 

Tanúságtétel:  Adományt gyűjtöttünk 

December 16. és 21. között a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat tartós élelmiszert gyűjtött a Spar áruházakban, a 
rászoruló családok részére. Önkéntes munkánkkal segítettünk 
abban, hogy minél több adomány összegyűlhessen. Elmondták, 
hogy körülbelül hogy lesz, mire számíthatunk. Tudtam, hogy 
lesznek emberek, akik adni fognak, és olyanok is, akik ránk se 
néznek. Adni valóban öröm, de ezt sajnos nem mindenki látja 
meg, vagy nem akarja meglátni, és elfordul ettől. 

Nem volt bennem félelem annak ellenére, hogy először 
vettem részt ilyenen. Három délutáni adománygyűjtésen 
segítettem, és sok új tapasztalattal, élménnyel gazdagodtam. Így 
karácsony fényében az emberek többet adnak, mint máskor, éppen 
azért, mert karácsony a szeretet ünnepe. Voltak olyanok, akik 
nagyon sokat adtak, amennyire csak lehetőségük volt rá. De 
olyanok is akadtak, akik megvető pillantással továbbmentek… A 
legjobb élményeim közé tartozik az, mikor egy emberen látszott, 
hogy ő is rászoruló, és szinte az utolsó forintjaiból vásárolt 
adományt. A másik pedig az, amikor egy nő elfelejtett venni 
adományt, pedig szeretett volna, és fizetés után jutott eszébe, 
ezért kiemelt néhány dolgot a saját magának szánt ételből, és 
átadta nekünk. A rászoruló családokban lévő gyerekek karácsonya 

most boldogabb lesz, mégpedig azért mert karácsony révén az 
emberek összefogtak, értük. Mudrák Éva 

 

A magyar élelmiszer bank idén karácsonyra bébiételt, csokoládét és 
játékokat juttatott plébániánkon kersztül rászoruló kisgyerekeknek. 
Hisszük, hogy az adományozóknak és a szervezőknek Isten fogja 
megfizetni nagylelkűségüket. 
 

 

Beszámoló:  Karácsonyi ünnepség 
December 15.-én a Magyar- Finn Baráti Egyesület karácsonyi 
ünnepségen Erősné Viktória tanárnő ismét az ünnephez méltó 
műsorral lepte meg a Társaság jelenlévő 27 tagját. 
Elhangzott Truman Capote: Karácsonyi emléke, József Attila: 
Betlehemi Királyok, Tamási Áron: Teremtett világ című darabja. 
E műveket Debussy zenéje kísérte. 
Köszönet a Tanárnőnek, a 12 középiskolás fiatalnak, hogy 
összejövetelünket ünneppé tették. 

Mara néni 
 

Filmajánló:   Tökéletes Karácsony 
Karácsonyi időszakra ajánljuk a kedves testvéreknek. 
A film az interneten megtekinthető: www.albaref.hu oldalon. 
A film a Tökéletes idegen 1-2 sorozatának egy újabb része. 
Nagyon érdekes gondolatokat ad, Jézus szempontjából a mai világ 
karácsonyáról. 
 

 

Vers egy Régi Karácsonyról 
Milyen sok szép sok öröm 
Kis Jézuska köszönöm 
Én kis szívemet adom 
Szeress engem te is nagyon 
Apát, anyát testvérkéket 
Édes Jézus áldj meg minket. 
 

 

HIRDETÉSEK  
+ December 26.-án hétköznapi miserendet tartunk. Szentmise fél 
8-kor a Szent István kápolnában, 19.00 órakor a Belvárosi 
templomban 
+December 31.-én, szombaton 17.30-tól Hálaadás a Vízivárosi 
templomban, 19.00 órakor a Belvárosi templomban. Szent István 
kápolnában a 18.00 órai előesti szentmise elmarad. 
+A Belvárosi hálaadás után folytatólagosan fergeteges, egész estét 
betöltő szilveszteri party lesz, tánccal és játékbarlanggal. 
+2012. január 1.-én, vasárnap, szokásos miserendet tartunk. 
 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számá-
ra, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le a karácsonyfát. 
 

+ A héten temettük: Deés Imréné, Molnár Róbert. 

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; 
 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) 

Áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk 
minden kedves testvérünknek! 

 

Harmai Gábor plébános atya és Kulcsár Sándor diakónus 
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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 


