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Évközi 6. vasárnap

2012. február 12.
Sztl.: 1 Kor 10, 31-11, 1

Zsoltár válasza: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem.
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 40-45)
Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak
megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és
megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: ,,Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem,
hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az,
alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Elmélkedéshez:
• Lenézem-e azokat, akikről tudom, hogy bűnben élnek?
• Milyen módon bánt Jézus a leprással?
• Be merem-e vallani, hogy én is leprás vagyok a bűneim miatt, és akarom-e hívni Jézust hogy meggyógyítson?
Beszámoló:
A plébániánk területén új szolgálat indult, ami a
környezetünkben élőket segítheti. Úgy véljük, hogy ennek a
szolgálatnak megismertetése a kedves hívekkel sok ember
számára jelenthet változást, gyógyulást, lehetőséget. (szerk.)

Minden a családban kezdődik
…a szenvedélybetegség és a gyógyulás is!
Az oly sokszor feltett kérdésre: „Hogyan segíthetnénk
szenvedélybeteg családtagjainknak?” – kívánunk választ adni a
szenvedélybeteg emberek és hozzátartozóik számára megnyitott
„Fogadó” Szolgálatunkkal. A szolgálat elsőként 2000 májusától
Budapesten működik. Az eltelt években az ország több pontján is
elindult a szenvedélybeteg ellátás, 2012 januárjától sok
előkészület után Esztergomban is, a Gondviselés Házában. A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989 óta vesz részt az ország
szociális ellátórendszerének fejlesztésében, különböző intézményi
formák kialakításával, működtetésével. A legtöbb intézményben
igen sokszor szembesültünk a szenvedélybetegségeknek az egész
országot is sújtó problémájával. Hiánypótló a szolgálatunk, hiszen
sem az esztergomi, sem a környező kistérségekben nem volt idáig
hasonló szenvedélybeteg ellátás hivatalos keretek között.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy több szervezet is, érzékelve
a szenvedélybetegség jelenlétét és súlyát, igyekezett eszközöket
találni, a probléma megoldására Esztergomban. Így jöhetett létre
az Anonim Alkoholisták csoportja, vagy a Szent Erzsébet
Karitász
felkarolásában
a
„hozzátartozók
csoportja”.
Elengedhetetlenül fontos munkát végeznek ezek a csoportok,
ezért szoros együttműködésre törekszünk. Intézményünk neve:
„Fogadó”, mely munkánk lényegét kívánja érzékeltetni. Hiszen a
szenvedéllyel élő emberek, házastársaik, gyermekeik számára
egyaránt fontos problémájuk komolyan vétele, segítségkérésük,
változásra való igényük elfogadása. A droghasználat
kialakulásában meghatározó kockázati tényező a szülők,
nagyszülők
szenvedélybetegsége:
alkoholizálása,
gyógyszerfüggősége,
viselkedéses
szenvedélybetegségei,
droghasználata. A hozzátartozók pozitív változása, gyógyulása
visszaállíthatja vagy megteremtheti a fiatalok számára
nélkülözhetetlen egészséges családi modellt. Külön megelőző
feladat a szenvedélybeteg szülők gyermekeinek segítése. Másrészt
általános tapasztalat, hogy a segítőhelyekhez a hozzátartozók
fordulnak elsőként. Különösen igaz ez a droghasználók
hozzátartozóit, iskolatársait, pedagógusait illetően. Komolyan
szenvednek a drogfüggő magatartásától, erősen motiváltak a

változásra, mégis kevés a kifejezetten számukra rendelkezésre
álló segítő program. Csak a teljes család segítésével,
támogatásával, rendszerszemléletű megközelítéssel érhetjük el a
hosszú távon is életképes pozitív életstílus-változást, fejlődést.
Szolgálatunk könnyen, önkéntesen, ingyen, anonim -szolgálatot
igénybevevő akár nevének közlése nélkül is kaphat segítségetmódon hozzáférhető bárki számára személyesen az esztergomi
Gondviselés Házában (Esztergom, Kossuth Lajos utca 42.),
telefonon 33/412-614; 30-5119421 számokon, e-mailben:
fogado.esztergom@maltai.hu címen egyaránt. Célunk a
szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb
körének elérése, fogadása és ellátása, a szerhasználatnak, valamint
járulékos ártalmainak a csökkentése, a változás elindítása és
segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése. Mindenkinek
személyes igényeihez mérten keressük meg a legjobb segítséget.
Szolgáltatásaink között a következők is megtalálhatók: egyéni
konzultáció; tanácsadás; életvezetés segítése; család- és
párterápia; információadás a szenvedélybetegségekről.
Molnár László Simon a szolgálat szakmai vezetője
Tanúságtétel:
Keresztút Gyógyító kurzus
Az elmúlt héten voltunk feleségemmel Győr-Ménfőcsanakon a
Szent Ignác Lelkiségi Iskola kurzusán. Nem készültem erre a
lelkigyakorlatra és nem volt bennem igazán vonzás sem, hogy
részt vegyek rajta. Azonban két héttel előtte azt mondtam a
feleségemnek, hogy én is megyek vele, mert milyen dolog lenne,
hogy csak úgy itthon maradok. Ő régen vágyott a részvételre és
nem is értette, hogy miképpen fordult át bennem ez a döntés.
Most már látom, hogy valamit akart velem az Úr, mert sok
minden változott meg bennem. Tapasztalások és önmagam
kereszthordozása és ez által való belső gyógyulásom. Már az
odafelé vezető úton is próbatétel ért minket, miközben autóztunk
a helyszínre, mivel belefutottam egy a Duna szlovákiai oldalán
lévő falu helyiségtáblájánál ”unatkozó” radarba. Nyugodtan indult
utánunk, és állított meg minket, hogy értesítsen arról, hogy kb.
10km/ó-val gyorsabb voltam. Hát igen, elismertem, hogy
lassabban fékeztem, mint kellett volna, de igyekszünk
lelkigyakorlatra, így most ez így alakult. Némi kötelező bírságot
is kértek, de pénz nem volt nálunk, így igen készséges és
megértőként előttünk menve elkísértek a már közelben lévő
(Folytatás a 2. oldalon)
Komárnóba egy megfelelő automatához.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A pénz átadásakor viszont szabadkozni kezdtek: „Ne haragudjon
lelkész úr, de higgye el, hogy így olcsóbb volt mintha a
kocsinkban itt lenne a kártyaolvasó, mert akkor még ügyintézési
díjat is kellene fizetni.”
Semmi gond – mondtam – hiszen mindenki hibázhat, ez most így
alakult, egyébként nem vagyok lelkész, de beszéltünk a kocsiban
a többiekkel, hogy imádkozni fogunk magukért, s most az Isten
áldja meg magukat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen
A lehúzott ablaknál teljesen megilletődve –talán, mint két
gyermek– ültek az autóban és köszönték szépen a mondatom.
Valahogy nagy békesség lett bennem és visszaülve a kocsiban azt
mondtuk, hogy a pénzre szükség volt, én átadtam, a rendőröknek
pedig talán imáinkra. Érdekes nyugalom volt bennem a további
úton, amin magam is elcsodálkoztam. A kurzust ezzel a lelki
alappal kezdtem meg és további nagy lelki élményeket adott
ehhez még az Isten. Érdekes volt szemlélni önmagamat nem Jézus
mellett menve az ő keresztútján, hanem a saját életemben
felfedezni és meglátni –akár több helyen is – a stációimat.
Valahogy kissé messzinek tűnt a szenvedés és a fájdalom, de sok
helyen megláttam azt a fájdalmas helyzetet az életemben amikor,
Jézus velem volt. Például ráláttam belsőmben, hogy
születésemnél, amikor gond adódott akkor ő adott lélegzetet. Sok
más esetben is ott állt mellettem, sok esetben csak az Ő jelenléte
volt az erőforrásom. Sok részletet nem tudok megosztani, mert
nagyon személyes történetem, de visszatekintve a pár napra azt
mondhatom, hogy megéltem Istenként szerető Jézust a fájdalmas
élethelyzeteimben, és megéltem, megtapasztaltam a fájdalmas
alkalmakkor, hogy Ő ott volt, s nem voltam általa elhagyva,
cselekedett és nem csak szemlélt a nehézségeim során. Biztos
sokan ismerik azt a képet, amikor két pár lábnyom van a
homokban, majd egy, majd megint kettő. Az egypár akkor van,
mikor a legnehezebb az életünk, fájdalmunk, s ekkor ő nem csak
kísér, hanem karjaiban visz át ezeken az időszakokon. Isten
karjainak ölelő érzése azóta a szívemre van helyezve, s nem csak
mondom, hanem tapasztalattal tudom az Ő jelenlétét életemben.
Tóth László
Meghívót kaptunk: Szeretettel hívunk és várunk mindenkit következő imaóránkra, február 14-én 18 órakor a Kerektemplomba.
Témánk az öröm, a keresztény derű.

Házasság hete 2012. február 11–19. Az elmúlt
évekhez hasonlóan 2012-ben is megrendezik a házasság hetét,
hogy minél több ember figyelmét felhívják a házasságban rejlő
értékekre, szépségre. Országszerte számos helyen szerveznek
előadásokat, programokat, filmesteket, bálokat ez alkalomból. A
házasság hete kampánya arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az
egészséges házasság milyen fontos, és egyben milyen előnyös is
az egész társadalom számára. A házasság hete mozgalom Richard
és Maria Kane kezdeményezésére indult el több mint egy évtizede
az Egyesült Királyságban. Fő célkitűzése, hogy újszerű és kreatív
módon ismertesse meg az emberekkel azokat a hagyományos
értékeket és bibliai alapelveket, amelyeknek alkalmazása
sikeressé és örömtelivé teheti házasságokat. Azóta minden évben
február 14., azaz Valentin-nap környékén az egyházi és világi
sajtó nagy figyelmet szentel a házasság népszerűsítésének
változatos programok szervezésével, illetve riportok, előadások,
cikkek közzétételével.

A Házasság Világnapját február második vasárnapján ünnepeljük. Ez az ünnep Amerikából indult útjára 1981-ben házaspárok kezdeményezésére. Később II. János Pál pápa is áldását adta
erre a napra. Célja az, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra,
hogy léteznek még jó, boldog és tartós házasságok. Szimbóluma
egy férfit és nőt jelképező, gyertyára emlékeztető forma, amely
kifejezi, hogy a házastársi szeretet fényt áraszt a világra. Jelszava

– Szeressétek egymást! – nemcsak szólam, hanem naponkénti elhatározás és döntés házastársunk mellett.
Kedves testvérek! A házasság hete alkalmából most különösen
imádkozzunk ebben az időszakban a házasságunkért, házasságban élőkért, házasulandókért. Imádkozzunk gyermekeinkért is,
hogy jó házassági kapcsolatban tudjanak majd élni. Imáink mellett a hét programlehetőségeiről ajánljuk, hogy tájékozódjanak az
internetről, és egyéb sajtóforrásokból.
(Szerk.)
Plébániánk programja:
Lelkigyakorlat
Már csak öt nap van az Isten szeretete kurzusra való jelentkezésre.
Nagy szeretettel ajánlom, mert sokat segít abban, hogy ismét
belehelyezkedjünk Isten szeretetébe, felfedezzük, hogy hol sérült
és hol tart a Vele való kapcsolatunk, és kérjük sebeink
gyógyulását. Főbb témák: hogyan szeret Isten, Istennel való
kapcsolatunk lépcsői
Időpont: 2012. február 24-26. (Péntek 18.00-tól vasárnap 15.00ig.) Helyszín: Belvárosi Plébánia tanácsterme, Esztergom, IV.
Béla király u. 3.
További információ: Lesták Zoltán 0620/8232385,
zoltan.lestak@ujevangelizacio.hu
(Érdemes élni a lehetőséggel, mert ez a lelkigyakorlat idén
Magyarországon csak szeptemberben lesz Győr-Ménfőcsanakon)
Lesták Zoltán
A hét szentje, ünnepe:
Kedden: Szent Cirill és Metód ünnepe
Imakérések:
-a plébániánkon szerveződő lelkigyakorlatért
-a jegyeskurzust kezdőkért
-a szenvedélyek rabságában szenvedőkért
-házasságok gyógyulásáért
-lelki atyákért
-házasság hetének kegyelmeiért

Hirdetések
+ Február 13-án, hétfőn délelőtt 10 órakor ismét lesz baba-mama
klub a Belvárosi Plébánia tanácstermében. Szeretettel várjuk az
édesanyákat! A szervező: Lestákné Győrffi Diána
+ Házasságra készülők számára 4 alkalomból álló jegyeskurzust
indítunk február második felében. A felkészítési alkalmakat
házaspárok fogják tartani, majd a plébános atya külön egyeztetés
alapján beszélget még a párokkal. Kérjük a kedves Testvéreket,
hogy hívjuk fel az érintett pároknak a figyelmét. Valamint
azoknak is szóljunk akik számára –életállapotuknál fogva–
hasznos volna a házasság szentsége. Jelentkezni a plébános
atyánál vagy a Belvárosi Plébánia irodában lehet.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le azt az evangéliumi részt, amikor Jézus megérinti, és meggyógyítja a leprást!
+ A héten temettük: Varga Máténé
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
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
Web: www.belvarosiesztergom.hu; plébánia: sztpeterespal@egomnet.hu

