Harangszó
XVI. évf. 09. szám

Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Nagyböjt 2. vasárnapja

2012. március 04.
Sztl.: Róm 8, 31 b-34

Zsoltár válasza: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. (Zsolt 114, 9)
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9, 2-10)
Abban az időben:
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan
ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és
beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet,
Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből
szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről
lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot
megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül. Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Miért pont Illés és Mózes beszélget Jézussal?
• Melyik az a sátor, amit felhő árnyékol be a Szentírás szerint? Itt mi a probléma a három sátorral?
• Mit jelent az, hogy „feltámadott a halottak közül”?
Képviselőtestületünk:

Kedves testvérek! A fenti főpásztori levél értelmében a
képviselőtestület tagjai az elkövetkező 5 évre: Dr. Harmai Gábor
plébános a testület elnöke, Barna János, Dobay Péterné,
Gyöngyös Antal, Hengánné Gogola Gabriella, Lesták Zoltán,
Maczej Gheorghina Erika, Németh Mária (Mara néni),Oroszné
Holtsuk Beáta, Putz Gábor, id. Sági József, Tóth László, Wild
Tamás. A képviselő testület delegált tagjai: Tamás Gábor OFM
templomigazgató, Kóródi Beatrix Mária Veronika SFPS
házfelelős Az új képviselőtestület első ülése március 05. hétfő
18h Belvárosi Plébánia.

Tájékoztatás véradásról: Tisztelt Szerkesztőség! Segítségüket
szeretném kérni abban, hogy az alábbi információ minél több
rendszeres és leendő véradóhoz eljuthasson. Az esztergomi illetve
Esztergom térségi véradóknak szeretnénk jelezni, hogy új
helyszínt kerestünk az „intézeti” véradások lebonyolításához.
Tehát, azok a donorok, akik eddig a kórház vérellátójában
segítették önzetlen adományukkal a biztonságos vérellátást, most
új helyszínen: Esztergomban az Imaház utcai 2/a. sz. alatti
Művelődési Házban – (közismertebb nevén a Zsinagógában,
vagy Technika Házában) tehetik meg, hogy vért adnak. Az
első ilyen alkalom: 2012. március 06. – kedd- 13.30 órától
17.00 óráig. Megpróbáljuk rendszeressé tenni ezt a lehetőséget,
hogy a véradók egy központi helyen, hasonló rendszerességgel,
mint eddig vér-adományukkal segítsenek az arra rászoruló
betegeken. Következő időpont: 2012. március 13. – kedd- 14.00
órától 17.00 óráig. Kérem Önöket, lehetőségeikhez mérten
tájékoztassák a térség lakosságát az új helyszínről. Az újabb
időpontokról, folyamatosan tájékoztatom Önöket. Köszönöm
együttműködő segítségüket.
Üdvözlettel: Zigó Jana véradásszervezés megyei koordinátor
Könyv megjelenés: (egyik plébániai testvérünk könyve)
Kedves Testvérek! Nagy örömmel tudatom, hogy megjelent
„Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi
törvényben” c. könyvem! A kötet már figyelemmel van az új
Alaptörvény és az egyházakról szóló új sarkalatos törvény
szabályaira! Megvásárolható a L’Harmattan Kiadónál, a Sapientia
Főiskolán, vagy megrendelhető közvetlenül nálam is (ára 2.000,Ft). „Csiziné Schlosser Annamária doktori értekezése nagyon
aktuális kérdéssel: az egyházak jogalanyiságának kérdésével
foglalkozik. A kérdés aktualitását nemcsak az adja, hogy a
törvényhozás is most foglalkozik az egyházak jogállásának
kérdésével, hanem az is, hogy a jogalanyiság kérdése tudományos
vonalon ilyen alapos feldolgozást még nem nyert.” Dr. Boleratzky
Lóránt egyetemi magántanár
„A vallásszabadság kérdéseivel kapcsolatban sok vélemény és
kevés elemzés van forgalomban. Az egyházak jogalanyiságával
kapcsolatban Magyarországon eddig nem született olyan átfogó
feldolgozás, mint a jelen mű.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás a 1. oldalról) Csiziné Schlosser Annamária doktori
értekezése, mely a legújabb jogszabályi változásokat is
figyelembe veszi, hasznos forrás a világi és az egyházi
jogalkalmazó számára is, és hasznos segítséget jelenthet a
kérdéskör iránt érdeklődő, tárgyilagos ismeretekre törekvő
szélesebb közönség számára is.” Dr. habil. Schanda Balázs,
tanszékvezető egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja
Szeretettel, Csiziné Dr. Schlosser Annamária
Elérhetőségek: e-mail: csizine@egomnet.hu, katolikus flottás
telefonszám: 20/7704910
Tájékoztatás:
Kísérleti telefonszám
Sok visszajelzést kaptunk, hogy nem sikerül vonalas számon
elérni a Plébániát. Ezért új vonalas számot próbálunk ki, amelyet
az ACN internetes telefonszolgáltatótól kaptunk: 33/898-124
Kérjük a testvéreket, hogy a következő két hétben akár egyszerű
próba jelleggel is hívják bátran a Plébániát. A kísérletezés oka,
hogy a bejövő hívás díja nem nagyobb, mint egy egyszerű vonalas
hívásé, a kimenő vonalas hívások viszont még nemzetközi
viszonylatban is ingyenesek. Emiatt a telefonköltségek jelentős
csökkentésére van módunk. Ha beválik a dolog, vagyis a Plébánia
megbízhatóan elérhető lesz ezen a számon, akár a testvéreknek is
szívesen segítünk az átállásban erre az új szolgáltatóra. Harmai
Gábor plébános atya
Márciusi imaszándékok: Pápaszándéka: Általános imaszándék:
A nők szerepéért a társadalomban, hogy az egész világ ismerje fel
a nők szerepének jelentőségét a társadalom fejlődésében.
Missziós imaszándék: Az üldözött keresztényekért, hogy a
Szentlélek adjon állhatatosságot mindazoknak, akik Krisztus
nevéért diszkrimináció, üldöztetés vagy életveszély áldozatai,
különösen Ázsiában.
Bíborosi imaszándék: Hogy a Szentlélek segítségével az új
evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.
Nagyböjti időszak-mértékletességről: „AZ ITAL MÉRTÉKE”
"Kinek-kinek saját ajándéka van Istentől, az egyiknek így, a másiknak meg amúgy" (1 Kor 7, 7) Éppen ezért némi töprengéssel
rendelkezünk mások táplálkozásának mértékéről. Mégis, ha tekintetbe vesszük az erőtlenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy minden
egyesnek elég lesz napjában egy hemina bor. Akinek azonban Isten megadja az önmegtartóztatás türelmét, tudják meg, hogy külön
jutalmuk lesz érte. Ha a helyi viszonyok, a munka vagy a nyári
hőség miatt többre lenne szükségük, azt az elöljáró ítélje meg. De
mindenképpen ügyeljenek arra, hogy sokat ne igyanak, vagy éppen meg ne részegedjenek. Bár azt olvastuk, hogy "a bor egyáltalán nem való szerzeteseknek", de mivel korunkban lehetetlen a
szerzeteseket erről meggyőzni, legalább abban egyezzünk meg,
hogy ne igyunk a telítettségig, hanem mértékletesebben; hiszen "a
bor elszakítja Istentől még a bölcseket is" (Sir 19, 2). Ahol azonban a helyi viszonyok úgy hozzák, hogy a felemlített mennyiség
sem kapható, hanem sokkal kevesebb vagy éppen semmi, áldják
ezért az Istent, akik ott laknak, és ne zúgolódjanak. Különösen
tehát arra intjük őket, zúgolódás nélkül éljenek.” (Szt. Benedek
regulájából)
Meghívó:
Meszlényi Zoltán emléknapja
Ünnepi szentmise Boldog Meszlényi Zoltán emléknapján
Március 4-én, harmadik alkalommal ünnepli az egyház Boldog
Meszlényi Zoltán emléknapját. Ezen a napon Erdő Péter bíboros
17 órakor szentmisét mutat be az esztergomi bazilikában. Erre az
alkalomra hívjuk a kedves testvéreket!
Beszámoló: Isten szeretete kurzus a plébániánkon
Február 24-26 között Isten szeretete belső gyógyító szolgálat volt
a plébánián. A 19 résztvevő javarészt Esztergomból és
környékéről érkezett, de voltak, akik Budapestről, és volt, aki
Szombathelyről jött el azért, hogy egy hétvégét szánjon az
Istennel való találkozásra. A hétvége tanításai, imádságai alatt
jobban felismertük, hogy milyen sokszínűen és gazdagon fejezi ki
Isten az irántunk való szeretetét. Elgondolkodtató és sokak
számára fordulópont volt az, amikor felfedezhettük, hogy mi hol

tartunk - hol akadtunk el – az Istenkapcsolatunkban. A szombat
esti szentségimádás alatt és az esti lelkigondozás során sok ima
meghallgatást nyert: Jézus gyógyította lelki sebeinket, szeretetével
szorosabbá tette a Vele való kapcsolatot. Vasárnap útravalóul
kaptuk azt a tanítást, mely segített felfedezni, hogy mi hogyan
tudjuk szeretetünket még jobban kifejezni Istennek. Biztatásul
néhányan tanúságot tettek arról, hogy Isten mit tett velük ezen a
hétvégén: volt, aki elmondta, hogy teljesen megváltozott az a
téves kép benne, amit Istenről hitt; volt, aki újra megtapasztalta az
Ő szeretetét; többen elmondták, hogy életük, Istenkapcsolatuk új
erőre kapott. Abban mindannyian egyek voltunk, hogy az Isten
szeretetének örömhírében megerősödve és azt továbbadva tudjuk
folytatni hétköznapjainkat.
Lesták Zoltán
Közös urnasírhely
A héten került sor a templomtorony alatt kialakított közös
urnasírhely fölszentelésére, és az első urna elhelyezésére. Az egyház
hiszi, hogy a meghaltak testi maradványai Istenhez tartoznak, ezért
megszentelt helyre valók. Megszentelt hely minden temető is, de az
egyház arra is bátorít bennünket, hogy akár a templomunkban
temetkezzünk, ahol a folyamatos imádság köti össze az élőket a
holtakkal. A közös urnasírhelyet ezen gondolat jegyében ajánlottuk
Istennek. Egyrészt a legszegényebbek méltó temetkezési helye
lehet, másrészt olyan ideiglenes temetkezési hely, ahol az elhunytak
hamvai méltó módon várakozhatnak addig, amíg a végleges
temetésre összegyűlik a rokonság, vagy akár - főleg idős elhunytak
esetében - ameddig az élő hozzátartozó is követi az elhunytat.
Gondoljunk bátran erre az urnaőrzési helyre akkor is, ha
szomszédunk vagy rokonunk hazavitte szerettének hamvait.
Ajánljuk figyelmébe ezt a lehetőséget, mert az imádság az egyetlen
olyan gesztus, amely valóban összeköt az elveszített személlyel.
Templomunkban minden hónap utolsó vasárnapján az esti
szentmisét a templomunk épületében nyugvó elhunytakért ajánljuk
föl.
Harmai Gábor plébános
Elmúlt kedden 18 órakor a Városháza nagytermében volt a
Polgárőrség állomány gyűlése, melyen megjelent dr. Harmai
Gábor plébános atya. A plébániai rendezvényekkel kapcsolatosan
megerősítették a további együttműködési szándékukat. Mara néni

Hirdetések
+ Nagyböjt péntekjein a Belvárosi templomban 18 órától
keresztutat járunk, hívjuk erre a kedves Testvéreket.
+ Jövő héten, szombaton szentségimádás lesz a Belvárosi
templomban 13 órától 17.45 óráig.
+ Új vezetékes telefonszámunk a Belvárosi plébánián: (33) 898 – 124
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le Jézust a színeváltozásakor!
+ A héten temettük: Rajman Jenőnét, Pohner Lajosnét, Hetves
Lászlót, Bakos Juditot és Horváth Zoltán Dénest.
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)
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