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Olv.: Iz 60, 1-6 Vízkereszt, Urunk megjelenése ünnepe Sztl.: Ef3, 2-3a. 5-6 

Zsoltár válasza: Hódoljon előtted, Istenem,*a föld minden nemzete! 
 

EVANGÉLIUM  Szent Máté könyvéből (Mt 2, 1-12) 

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: 
„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és 
megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a 
Messiásnak. Azok így válaszoltak: „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a 
legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.” Erre Heródes titokban 
magához hivatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: 
„Menjetek tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak 
előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem 
állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket 
anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és 
mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. 

Ezek az evangélium igéi 
Elmélkedéshez: 
• Én mit vinnék ajándékba a megszületett Jézusnak? 
• Hol keresném/keresem Jézust az életemben? Van e és mi az én vezércsillagom? 
• Van e bennem félelem – mint Heródesben, hogy megszületett a Megváltó Krisztus? 
 

 

Mi így éltük meg: Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 
A Belvárosi plébánia hívő közössége meghívást kapott Gábor atya 
által egy „fergeteges szilveszteri party-ra” Isten hívása volt ez 
azoknak, akik meghallották, és ezáltal méltó befejezése is a 2011-
es évnek. Valóban mindent elsöpört ez a buli: a külvilág zaját, a 
„nagy durranásokat” a sablonos szilveszteri őrjöngéseket, 
ürességet, néha már-már emberi méltóságot meghaladó 
viselkedéseket. Mindent elsöpört a Hit és Fény – ez a kis 
közösség, melyben a tiszta szívek fontak élő koszorút szeretetből, 
hogy ezzel körülvegyék egymást, de mindenekelőtt a Teremtő 
Istent az év utolsó Szent félórájában – az Oltáriszentség 
jelenlétében. Ragyogó szemekkel boldogan köszönték meg 
Istennek az egész évi kegyelmeket, majd a himnusz eléneklése 
után Gábor atya kezébe helyezve kezeiket fejezték ki egységüket 
és Bízták Újra Életüket Krisztusra. Köszönjük Istennek a 
meghívást, Gábor atyát, Sándor diakónust és nem utolsó sorban a 
Hit és Fény közösséget, akik által az Úr fénye ragyogta be és 
emelte méltó szintre az év utolsó napjának utolsó óráit az utolsó 
percig. Hálát adunk Istennek, hogy általuk épülhettünk és 
keresztényhez méltóan zártunk egy évet és egyúttal új erővel, 
lélekben gazdagodva léptük át az Újév küszöbét. B.Ú.É.K! 
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Anna és Alexandra 
 

 

Vers: Köszöntő 
Boldog újesztendőt kívánni jöttem én, 
Ennek a szép téli napnak sugárzó reggelén. 
Kamrátokba sok jót, háztokba békét, 
Szívetekbe a boldogságnak áldott csendességét. 

A tervekhez szerencsét, a munkához kedvet, 
Mindenféle égi, földi jóból a legkedvesebbet. 

Kérem a jó Istent, adjon áldást rátok, 
Hogy az újév minden napját, 
Boldogan járjátok! 

Szeretettel: Ilonka néni 

 

Gondolatok:  Tegyük mérlegre 
Ismét elmúlt egy esztendő, s magunk mögött tudhatjuk a 2011-es 
évet a Gondviselés jóvoltából örömeivel és gondjaival együtt. 
Amint ilyenkor szokás, tartsunk számadást, hogy mit tartogatott 
részünkre ez az elmúlt esztendő. Szomorúságot, örömet, 
betegséget, anyagi problémákat, szerencsés körülményeket, 
munkahelyi gondokat.....? – és még sorolhatnánk tovább. Hogyan 
fogadtuk ezeket, hogyan reagáltunk a bennünket ért stressz 
hatásokra? Persze embere válogatja, ki mint viselte le ezeket. Ki-
ki a vérmérsékletétől függően más-más módon volt kénytelen 
tudomásul venni a történteket, hiszen ezek – nagyon sok esetben – 
rajtunk kívülálló okokra vezethetők vissza. Bárhogyan is fogjuk 
fel a pozitív, vagy negatív eseményeket, tudomásul kell vennünk, 
hogy – miközben egész éven át – kísért bennünket a Gondviselés, 
időnként próbára tesz bennünket: az emberi élet véges, és akkor 
számot kell adnunk tetteinkről. Mit tettünk, hogyan és miért? 
Hogyan éltük mindennapjainkat? Hogyan sáfárkodtunk a ránk 
bízott talentumokkal? Milyem volt a kapcsolatunk 
embertársainkkal? Mennyiben voltunk hasznos, vagy káros tagja a 
társadalomnak? És amit elsőnek kellett volna említeni: milyen 
viszonyban voltam Istennel? Megtettem-e mindent, amit elvár 
tőlem? Ilyen és hasonló kérdésekre kell felelnünk, ha mérlegre 
akarjuk tenni az elmúlt évi ténykedéseinket. Mindenekelőtt meg 
kell köszönnünk a Teremtőnek, hogy egész évben gondunkat 
viselte, hogy megérhettük ezt a napot is. Mert hálával és 
köszönettel tartozunk mindenért, amit adott nekünk. Még a 
rosszat is, hiszen az csak figyelmeztetés. Köszönjük az életet, 
hiszen bármely pillanatban kidőlhetünk az élők sorából. 
Köszönjük az örömet, a sikereket. Köszönjük az egészséget, hogy 
tudtunk dolgozni, a családi békességet. Köszönjük, hogy meg 
tudtuk szerezni magunknak és családunknak a mindennapi 
kenyeret, s még sorolhatnánk nagyon sokáig... A régi rómaiak azt 
tartották, hogy ha valakiről azt mondták, hogy hálátlan, arról 
minden rosszat elmondtak, mert az minden rosszra képes. 
Nézzünk hát magunkba az újév első napjaiban, és értékeljük 
tetteinket. (A cikk folytatása 2. oldalon) 
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(A cikk folytatása az 1. oldalról) 
Vajon hogyan állnánk meg helyünket a Főbíró előtt? Tartsunk 
bűnbánatot és kezdjünk új életet a Gondviselés segítségével. Csak 
ezek után adhatjuk át magunkat az ilyenkor szokásos újévi 
hangulatnak, derűnek, jókedvnek, várva az új esztendő rejtelmeit, 
titkait. "Óh, szép Jézus ez új esztendőben légy híveidben..." E 
gondolatok jegyében és ilyen szellemben kívánjunk egymásnak 
áldásos, boldog új esztendőt. Holop Géza  
Meghívót kaptunk: (1.)  Abortusz miatt szenvedők 

lelkigyakorlata 
Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki 
következményeitől, akár szabad döntése volt, akár mások vagy a 
körülmények kényszeríthették rá. Nincs egyedül! Az abortusz 
utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint 
gondolják. Jézus irgalmas szeretetéből van kiút az abortusz 
okozta fájdalomból! Van kiengesztelődés Istennel, 
önmagunkkal, gyermekünkkel. Lehetséges a megbékélés, sőt a 
teljes gyógyulás is az emberi szívben. „Ne félj, nem ítéllek el!" 
mottóval tartjuk lelkigyakorlatot 2012. április 12. és 15. között a 
Gödöllő - Máriabesnyő Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos 
Házban. Szeretettel hívjuk az abortusz miatt szenvedőket, a nőket, 
az apákat, sőt az egészségügyben érintetteket is. A 
lelkigyakorlatot Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer 
Mária gyásztanácsadó vezetik, a lelki kísérő Csernáth Zoltán 
atya. Jelentkezni a 06 28 420 176 telefonszámon, vagy a 
matersal@ invitel.hu e-mail címen lehet. A jelentkezéseiket 
bizalmasan kezelik. 

(2.) Meghívót kaptunk: „AVE” hétvégék 
Három hétvége azoknak, akik még nem tudták földolgozni a 
történteket és a gyermekeik még az egyik szülővel élnek. 
A katolikus Emmánuel Közösség szervezésében hétvége sorozatot 
indít egyedülálló szülők részére. Részletek a meghívójukból: „ 
Gyakran az elvált, özvegy, külön élő szülők egyedül maradnak a 
fájdalmukkal, kétségbeesésükkel, gyötrő kérdéseikkel: a 
plébániákon ritkán találnak kifejezetten nekik szóló programot, 
sőt –valljuk be– templomba járó testvéreink részéről is néha 
értetlenséget, elutasítást, vádakat kapnak. A majdnem másfél 
évtizede tartott programokon az a célunk, hogy ezeket a megtört 
életű szülőket közelebb segítsük a Vigasztalóhoz, az egyetlen 
Gyógyítóhoz, az Élet Forrásához, a Megbocsátó Szeretethez, 
Jézus Krisztushoz.” Három hétvége együtt teljes, jelentkezés a 
három hétvégére szól. Időpontok: február 4-5; március 3-4; 
március 31- április 1. Érdeklődés: Czibula Mária:06-30/454-0939; 
e-mail: egyedulallo@emmanuel.hu 

Beszámoló: Sorstárs- Önsegítő Csoport Alkoholbetegek Hozzá-
tartozói Számára  
"Istenem Adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tu-
dok, bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy 
felismerjem a különbséget." 

Így imádkoznak a gyógyulni vágyó alkoholisták, és mivel közös 
a céljuk, az érdekük, így a hozzátartozói is ekként fohászkodnak. A 
Sorstárs- Önsegítő Csoport Alkoholbetegek Hozzátartozói Számára 
a Szent Anna Karitász Csoport keretében 2010. januárja óta 
működik. A csoport célkitűzése, hogy segítse azon családtagokat, 
barátokat, akik az alkoholbeteg környezetében élve egyre 
feszültebben élik meg mindennapjaikat. Segíteni szeretnénk 
önmagunk és az egész család helyzetén, mivel felismertük, hogy az 
alkoholizmus olyan családi betegség, amely az egész család életére, 
kiváltképpen a gyerekekére, akár több generáción át is kihat. 
Általában az italozó, már a gyerekkorából hozott minták hatására 
és/vagy a lelki sebek gyógyítására, feledésére kezd el italozni, és 
családja meg nem értésével találkozva folytatja, majd a mintegy 
körforgásszerű ciklikusan visszatérő lehúzó erő hatására lassan 
alakul ki az egész család életét feldúló függőség. Ennek keretében 
az alkoholista az alkoholtól függ, a családtagok pedig az 
alkoholistától. E körforgásból azonban van kiút, de csak azáltal, 
hogy ha ezt a körforgást meg tudjuk szakítani. Ezt a folyamatot 
legeredményesebben az alkoholista házastársának, vagy egy időben 
több családtagnak az elhatározása és tettrekészsége indíthatja el. Ez 
a folyamat a témáról szóló sok ismeret megszerzésével, 

önismerettel, és a sorstársakkal való megosztással, ill. sok-sok 
kitartással jár, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kitartás nem 
ritkán sikerrel végződik. Ezt láthatta aki dec. 17.-én és szilveszter 
napján ellátogatott a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat Bp. 
Kórház u. 37. sz. alattii központjába , ahol az ország minden tájáról 
sőt ma már a Kárpát-medence több országából is sok-sok év-, 
évtizedek óta gyógyult alkoholista ünnepli már együtt karácsony és 
újév alkalmából családjával józanságának évfordulóját, vagy részt 
vesz rendszeresen az évente több alkalommal Leányfalun tartott 
lelkigyakorlatokon. Az esztergomi csoportban is szintén távolabbi 
helységekből is jönnek azon hozzátartozók, akik már 
megtapasztalták a közösség gyógyító és megerősítő hatásaként, 
hogy a férj és apa hosszú italos évek után egy katarzishoz eljutva 
elhatározza, hogy elmegy egy több hónapos személyiségfejlesztő 
kurzusra, ahonnan szinte kicserélve tér vissza, hogy megkezdje 
józansága sok kalanddal teli napjait. Ez a családnak is nagy kihívás. 
Ez időre nagyon fel kell készülni a családtagoknak is, hogy segítsék 
a kezdeti lépéseket próbálgató családtagot és ne visszajuttassák a 
korábbi szintre. Nem könnyű ez az út, de az elszánt és felkészült 
családtagok segítségével az egész családot új, megszépült, 
reményteli életszakasszal ajándékoztathatja meg. A Hozzátartozói 
Sorstárs Csoport a Szent Anna Karitász helyiségében -a Mindszenti 
iskola bejárata mellet- tartja összejöveteleit minden hétfőn 17.30h-
19óra között. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
ismeretszerzésre- és gyógyulni vágyót, akit zavar valamely italozó 
családtagjának viselkedése! K.T. Gabi 

Imaszándékok: -papjainkért, és a papi hivatásokért  
-hogy a politika és a közgazdaság felelősei megértsék: kötelesek 
mindenki, de főleg a legvédtelenebbek érdekében fáradozni 
-hogy az árváknak ne hiányozzon az emberi és keresztényi 
fejlődésükhöz szükséges törődés 
-hogy minden megkeresztelt eljusson az érett hitre, és arról tanúságot 
is tegyen életében tiszta, összefüggő és bátor választásai által 

HIRDETÉSEK  
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása, akik 

ezt kérnék azok időpontot a plébános atyával egyeztetni 
szíveskedjenek. 

+ Január 14-én, szombaton szentségimádást tartunk a 
templomunkban 13h-17.45h-ig. Kérjük a kedves testvéreket, 
közösségeinket, hogy a kitett jelentkezési íven iratkozzanak fel a 
szentség őrzésére. 

+ Ökumenikus imahét kezdődik a jövő héten (január 15-22.-ig) 
Első alkalom január 15-én, vasárnap este 17 órakor a kertvárosi 
templomban lesz. Igét hirdet: Fehérvári Lajos plébános, 
egyetemi lelkész. Buzdítjuk a kedves híveket a közös 
alkalmakon való részvételre. 

+ A nyugdíjas klub következő találkozója január 12-én du.:15h 
órakor lesz. Szeretettel várjuk a nyugdíjas testvéreket. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, 
kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, a három királyt. 

 

+ A héten temettük: Keresztúri Vilmost. 

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 


