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EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1,35-42)
Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: „Íme, az Isten Báránya.” A
két tanítvány hallotta, amit mondott, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: „Mit
kerestek?” Azt felelték neki: „Rabbi – ami Mestert jelent –, hol laksz?” Ő azt mondta nekik: „Gyertek és nézzétek meg.” Elmentek
tehát, és megnézték, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték
őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, s azt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást,
azaz a Fölkentet!” És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt: „Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved.” Ez azt jelenti,
hogy Péter (vagyis Szikla).
Elmélkedéshez:
•
•
•

Hogyan fogalmaznám meg, mit keresek Krisztusnál?
Miért fontos az időmegjelölés a történetben (tíz óra)?
Péter névadását János másképp beszéli el, mint a többi evangélium. Mire utal ez a tény?

Beszámoló: Néhány gondolat a Kavics közösség 2011-es évéről
és egy kis jövőbetekintés
Már megint eltelt egy év és ez alkalmat ad a visszatekintésre. Mi
is számba vettük, hogy mi történt velünk 2011-ben. Immár
hagyomány, hogy részt vettünk Máriaremetén a Karizmák
ünnepén, nagyon jól éreztük magunkat a Családtáborban,
szeptemberben ott voltunk a Veni Sancten, októberben a
Nagymarosi Ifjúsági Találkozón. Természetesen nem maradtak el
a hónap utolsó vasárnapján az alkalmak sem. A legutóbbi közös
programunk a szilveszteri buli volt.
Az este a Hálaadási misével kezdődött, ahol az oltárszolgálatban a
fiatalok is segítettek. Meghallgathattuk az éves beszámolót és a
2012. évi terveket. Szívünk repesett az örömtől, amikor a
Kavicsokról is szó esett. Szentmise után kezdetét vette a
fergeteges szilveszteri buli. Először a lelki táplálék után némi testi
táplálékot is magunkhoz vettünk, vagyis megvacsoráztunk. Utána
néhányan berendezték a játékbarlangot, mi pedig a
Tanácsteremből tánctermet varázsoltunk. Néhányan elkezdtek
társasjátékozni, mit pedig összeszereltük a DJ pultot. Jobbnál
jobb számokat hallgattunk, énekeltünk és jókat táncoltunk.
Felcsendültek mai és régebbi slágerek is, melyeket mindnyájan
énekeltünk. Aki megéhezett, megszomjazott azt az egyik sarokban
terített asztal várta. Ilyen jó hangulatban hamar eltelt az idő és
máris fél 12 lett. Ekkor átmentünk a templomba rövid
Szentségimádást tartani. Az Oltáriszentség jelenlétében Plébános
Atya imádkozott, utána csendben egyénileg mindenki hálát
adhatott az elmúlt évért és Isten áldását kérhette a következő
esztendőre. Éjfélkor közösen elénekeltük a Himnuszt, majd
boldog újévet kívántunk egymásnak. Visszamentünk a
Tanácsterembe és pezsgőbontással folytatódott az ünneplés,
közben a virsli már a fazékban rotyogott. Miután megettük a
finom falatokat, újból táncra perdültünk. Körülbelül kettő óráig
folytatódott a mulatság, utána hazatértünk otthonainkba. Nagyon
jól éreztük magunkat és ezúton szeretnénk megköszönni Gábor
Atyának és Sándor Diakónus Úrnak, hogy ilyen fantasztikus
buliban vehettünk részt és külön örömünkre szolgált, hogy a
mulatságban Ők is velünk tartottak.
Néhány szó a közösségünk 2012-es évi programjairól.
Hagyományos hó végi alkalmainkon túl szeretnénk részt venni a
Gyertyaszentelőn, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozókon,
Máriaremetén a Karizmák Ünnepén és természetesen nyaralást is

tervezünk. Ezen túlmenően szeretnék ismerős atyákat
meglátogatni, moziba és színházba vinni a fiatalokat. Állatkerti és
múzeumlátogatáson, természetjáráson is gondolkodunk. A Jó
Isten segítségét kérjük, hogy a terveinket meg tudjuk valósítani,
hiszen ezekkel a programokkal nagyon sok plusz élményt
szerzünk fiatal barátainknak. Jó erőben, egészségben gazdag
Boldog Új Esztendőt kívánunk mindenkinek sok szeretettel:
Gabica és Orsi
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
ESZTERGOM 2012.
„... mindnyájan el fogunk változni.” (1Kor 15,51)
Január 15. vasárnap, 17.00 óra: Kertvárosi templom
Igét hirdet: FEHÉRVÁRI LAJOS plébános, egyetemi lelkész
Január 16. hétfő, 18.00 óra: Görög katolikus templom
Igét hirdet: ÁGOSTONNÉ APÁTI GABRIELLA református
lelkész
Január 17. kedd, 18.00 óra: Belvárosi templom
Igét hirdet: RÉVFALVINÉ BUDAI JULIANNA református
lelkész
Január 18. szerda, 18.00 óra: Evangélikus templom
Szolgálnak:
DR. ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
KOCSIS FÜLÖP görög katolikus püspök
DR. PASKAI LÁSZLÓ bíboros
STEINBACH JÓZSEF református püspök
SZEMEREI JÁNOS evangélikus püspök
DR. SZÉKELY JÁNOS római katolikus püspök
Január 19. csütörtök, 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom
Igét hirdet: KLIMENTNÉ FERENCZY ANDREA evangélikus
lelkész
Január 20. péntek, 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom
Igét hirdet: ÁGOSTON CSABA református lelkész
Január 21. szombat, 18.00 óra: Református templom
Igét hirdet: DR. PAPP SZABOLCS görög katolikus paróchus
Január 22. vasárnap, 18.00 óra: Bazilika
Igét hirdet: KULCSÁR SÁNDOR diakónus
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
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Kérés az újévre:
Harangszó hírlevelünkről
Kedves olvasóinkat - akik éppen ezt a kis cikket is olvassák – ebben az évben (is) kéréssel és egyúttal buzdítással szólítjuk meg. A
hírlevelünket mindannyiunk élményei, velünk történő lelki-, hitbéli-, közösségi-, templomunkhoz vagy plébániánkhoz kapcsolódó
élményei töltik meg beszámolók, cikkek formájában. Ezért fontos,
hogy mindannyian vegyük észre azokat az eseményeket, illetve
önmagunk változásait, amelyek megosztásával gazdagíthatjuk,
buzdíthatjuk, lelkesíthetjük, tanáccsal, segítő példával szolgálhatunk plébániaközösségünk tagjai számára. Ezért kérünk mindenkit, hogy ezekről egy beszámoló írásával gazdagítsa a heti Harangszó hírlevelünket, s általa a hívők közösségét. Ezeket papír
alapon, vagy e-mail formájában várjuk a Belvárosi plébániára.
Köszönettel:
szerkesztők
Emlékezés:
Felejthetetlen szép szoprán hangjára emlékezve szomorúan kísértük utolsó útjára Lázár Józsefnét, mindannyiunk „Micáját”, aki
hosszú évtizedeken át a bazilika kórusának, majd később a belvárosi templom énekkarának volt oszlopos tagja. Szépen csengő
hangja örök emléket hagyott mindazok részére, akik ismerték őt,
vagy együtt énekeltek vele. Adj Uram örök nyugodalmat neki.
Holop Géza
Az elhunytat Plébániánk és Énekkarunk is saját halottjának tekinti. Hosszú betegsége miatt személyesen nem ismerhettem meg őt,
de hiszem, hogy Isten megadja a jutalmát annak a szolgálatnak,
amiről a testvérek beszámoltak.
Harmai Gábor plébános

Isten szeretete
- belső gyógyító szolgálat

Lelkigyakorlat plébániánkon:

Ez a hétvége alkalom arra, hogy megtapasztaljuk Isten
szeretetének sokszínűségét, és gyógyuljanak azok a sebeink,
melyek
Istennel
való
kapcsolatunkat
rontják,
hogy
növekedhessünk a szeretetben. Főbb témák:
- Hogyan szeret Isten?
- Istennel való kapcsolatunk lépcsői
Vezeti: Beke Tünde-Lídia OSB Obl.
Időpont: 2012. február 24-26. (péntek 18.00h - vasárnap 15.00h)
Helyszín: Belvárosi Plébánia tanácsterme, Esztergom, IV. Béla
király u. 3. Hozzájárulás: 4.500 Ft, mely tartalmazza a péntekszombati vacsorát, a szombat-vasárnapi ebédet, és a
kurzusfüzetet. Aki anyagi gondok miatt nem tud teljes
hozzájárulást fizetni, kérjük, jelezze a jelentkezési lapon,
segítünk, ahogy tudunk. A kurzus bejárós, szállásról és reggeliről
mindenki maga gondoskodik. Jelentkezési cím, információ:
Lesták Zoltán 2500 Esztergom Széchenyi tér 26. I/11.
Info: tel: 06-20/82-32-385,
E-mail: zoltan.lestak@ujevangelizacio.hu
Jelentkezés: 2012. február 17-ig.
Tanúságtétel:
Egy testvérünk a dobogókői lelkigyakorlatáról
Régóta készültem arra, hogy több napot eltöltsek a Manréza
csendjében. Volt egy bizonyosság bennem, hogy kérdéseimre itt
válasz vár, és hogy itt Valami már elő van készítve számomra, csak
ide kell jönnöm érte, hogy megkapjam. Valóban megkaptam, de
egyszersmind Ő is megkapott engem, jobban, mint eddig
bármikor… Rohanós hétköznapok után az erdő csendje jólesően
helyezett bele az „itt és most”-ba, majd a barátságos fogadtatás, este
pedig Elemér szavai hatottak végtelenül megnyugtatólag:
„…nyugodtan aludjatok sokat…lelkigyakorlatozni pihenten lehet…
a mozdulataitokat is lassítsátok le, most nem kell rohanni sehova…”
Már első este annyi mindent kaptam, hogy azon törtem a fejem,
hogy mindezt hogy viszem le a hegyről. Aztán abbahagytam a
fejtörést…a bennem zajló dolgok a fejemnél mélyebbre szálltak. A
belső csend megteremtéséhez nemcsak a ház és a természet csendje,
hanem egyéb körülmények is hozzásegítettek: az egyszerű, letisztult
terek, a kápolna egyszerre fenséges és meghitt légköre, üvegablakai
előtt hangtalanul ringatózó faágak, a közös imák és szentmisék
szépséges, lassú méltósága. S mindehhez még a földön
ülni…számomra különös öröm, földön ülve imádkozni: így

gyermek vagyok, Isten gyermeke. Lehullik minden, ami felesleges.
A csendben és a mozdulatlanságban mintha érinthető lenne az
örökkévalóság, csak lélegzésem érzékelem leheletfinoman, s szavak
ismétlődnek: „veled vagyok” – Ő velem, és én Vele – VAGYUNK.
Megnyílik egy belső átjáró, mely füves mezőkre, legelőkre, források
felé vezet. Igen, Ő az! Ő, Aki magát ajtónak nevezte… A jól ismert
szavak új értelmet nyernek, mélyebb értelmet; a jól ismert
evangéliumi történetek belülről megnézve elevenné válnak, belső
párbeszéd indul, s én magam RÉSZE leszek a történéseknek.
Nagyon jó itt nekem lennem. És egyszerre világossá válik: ha
mindezt a jót továbbra is élni szeretném, ha mindebből valamit
magammal akarok vinni a hétköznapokba, csak egy módon
lehetséges: ha valamit itt hagyok érte önmagamból. Önmagam saját
elképzeléseit, ragaszkodásait, elzárkózásait. Csak így marad élő a
Kapcsolat. Hiszen Ő már odaadta mindenét értem, most rajtam a
sor, hogy el is fogadjam, még mélyebben. Elemér „csak” kísért az
úton: meghallgatott, bölcsen visszakérdezett, szempontokat vetett
fel, de a kérdéseimre a válaszok bennem születtek meg, a Lélek
erejéből. Sokminden összerendeződött, helyére került. S a legvégén,
a feloldott szilencium után bennem feltörő jókedv valami olyasmit
sejtetett, hogy ennek az örömnek az alapjai hasonló mélységekbe
érnek, mint a csend alapjai… Mindaz, ami itt VAN: a Ház, az
események, de persze leginkább a jezsuita atyák, olyanok, akár a
hóvirágok… először is, az erdőben élnek. Ezenkívül kedvesek,
szerények és fehérek. És hírnökök. Mélyebb, igazabb, élőbb
istenkapcsolatom tavaszának hírnökei… Köszönet Nekik és Értük!
Forrás: (tanúságtevő engedélyével) http://manreza.hu/lelkigyakorlatozoinkirtak-zsofia/

Ünnepek a héten:
Szerdán: Árpád-házi Szent Margit ünnepe; pénteken: Szent
Sebestyén és Boldog Özséb; szombaton: Szent Ágnes
HIRDETÉSEK
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik
ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot
egyeztetni.
+ Az Ökumenikus Imahét részletes programja a Harangszóban is,
plakáton is látható. Kiemelem, hogy a Belvárosban kedden este
6-kor lesz az alkalom, ill. hogy a szokásosan kiemelt „püspöki”
alkalom szerdán ezúttal az Evangélikus Templomban lesz. A
Vízivárosi Templomban jövőre lesz alkalom, akkor a
Belvárosban nem lesz.
+ Baba-Mama klub hétfőn 16-án délelőtt 10 órakor lesz a
plébánia tanácstermében. A résztvevő anyukákat szeretettel
várja Lesták Dia.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, amikor Jézus
fogadja a hozzá érkező Simont, és a Péter nevet adja neki,
ahogy az evangéliumban hallottátok.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Hétfő- Péntek: 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 13.00-18.00 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

