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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olv.:Jer 31,31-34

Nagyböjt 5. vasárnapja

2012. március 25.
Sztl.: Zsid 5, 7-9

Zsoltár válasza: Istenem kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. 50, 3-4 12-13. 14-15.
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 12, 20-33)
Abban az időben: Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek
Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán
András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony,
bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki
szereti életét élveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és
ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak?
Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám dicsőítsd meg nevedet!“ Erre hang hallatszott az
égből: „Megdicsőítettem, és ismért megdicsőítem.“ A tömeg amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így
vélekedtek: „Angyal beszélt vele.“ Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítelet van most a
világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt
azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.
Elmélkedéshez:
• Mit jelent az én életemben, hogy szeretem az életemet vagy gyűlölöm azt?
• Mit jelent ma nekem Krisztust követni?
• Én kérem az Atyától, hogy szabadítson meg az én „órámtól”, vagyis a keresztemtől?
Beszámoló:
Ige ereje lelkigyakorlatról
Pár hétvégével ezelőtt voltam az ige ereje lelkigyakorlaton. Jól
bunyóztak bennem a dolgok, az első két nap a hitetlenség, a
szürkeség, a közömbösség volt az uralkodó bennem. Tudtam,
hogy igaz az, amit mond az előadó, meg nekem kell is ez a tanítás,
de mégis folyamatosan ott volt a kételkedés, a kísértés, az érzelem
mentesség bennem. A prófétálás témánál volt az, hogy megéltem,
hogy ez tényleg nekem szól, személyesen nekem mondja ezt az
Úr, nekem üzeni. Tehát személyesen benne vagyok az Ő életébe,
terveibe. Aztán a belső gyógyító alkalomra készülődve kimentem
gyónni, mert tudtam, éreztem, hogy ez nem jó, hogy valami
gátolja bennem az életet, s nem tudok igazán Istennel lenni. A
gyónásban is az atyán keresztül megérintett az Úr, megéltem azt,
hogy személyesen nekem üzen, velem foglalkozik. Ő akarja
mondani, s mondja is, csak én nem veszem észre. Nekem szóló,
személyes elégtételt kaptam. Megértettem azt, hogy nem szeretem
teljes szívemből az Urat, valami gátolja bennem a szeretetet. Nem
tudom szeretni teljes szívemből, szívemmel, hiába akarom, nem
megy. Ha valakit nagyon szeretünk, akkor nagyon találékonyak
tudunk lenni, hogy miként szakítsunk rá időt, hogy töltsük vele a
legtöbb időt. Találékonyak vagyunk, figyelmesek afelé, akit
szeretünk. Egész napunkat vele akarjuk, szeretnénk tölteni. Ha
Istent igazából tudnám szeretni, szeretném, akkor egész napomat
vele akarom tölteni, vele szeretnék lenni és megtalálnám a módját,
hogy ezt hogy tegyem. Ez mélyen megérintett, pedig alig volt egy
pár mondatos gyónásom. Hálás vagyok nagyon az Úrnak érte. A
gyónást követően megnyíltak bennem a „zsilipek” és zokogtam
egy nagyot. Aztán már könnyebb volt a szívem, jobban ott tudtam
lenni a helyemen. Persze a gyógyító alkalmon végig ott voltak
bennem a kételyek, a kísértések, hogy ez nem is igaz, meg hogy
ez csak egy nagy „buli”. Az alkalom végére béke lett bennem, és
örültem a sok-sok imát kérő emberkének. A szentmisében nagyon
mélyen megéltem az Úrral való találkozást, tudtam személyesen
Hozzá imádkozni, tudtam, hogy most én Krisztus hordozó vagyok
mivel magamhoz vettem az Oltáriszentséget. És az ima végére
eljutottam oda, hogy az egész életembe Krisztus hordozó
szeretnék lenni, nem akarok semmi nagy dolgot, nem kell semmi
nagy, csak egy kis porszem, mákszem vagyok, a szamár aki

hordozta Krisztust. A Szentlélek temploma szeretnék lenni. Végül
a vasárnapi befejező délelőtt is nagyon megerősített, sok-sok házi
feladatot kaptunk, kaptam. Tegnap és ma is éreztem, hogy nagyon
mélyen hatott rám az elmúlt hétvége, még a hatása alatt vagyok.
Nehéz visszarázódni és nem is kell vissza rázódni, hanem vinni,
fejlődni, élni a mindennapokban, közösségünkben a karizmákat.
Angella
Beszámoló: Jó Pásztor közösség közösségi napja
Ez év március 10-én tartottuk a „közinapot”, ami igazából csak fél
nap, mert a programnak 12 órakor vége lett. Egy-két család
kivételével mindenki eljött és részt vett, a legapróbbak és
legnagyobbak egyaránt. A nap mottója ez volt: „Ő (Jézus) pedig
így szólt hozzájuk: „Gyertek velem külön valamilyen csendes
helyre, és pihenjetek egy kicsit!” (Mk 6.31) A napot közös
szentmisével kezdtük. Jó volt így együtt lenni a szentmisén, mint
ahogy a tanítványok is Jézussal ünnepeltek, így mi is – bár nem
tizenketten voltunk. Mise után a tanácsteremben elmélkedtünk
Tóth Laci segítségével a nap mottóján, és próbáltuk megélni, mit
is jelentenek a szavak a mi életünkben. Jól esett nekünk is Jézus
jelenlétében egy kicsit megpihenni, a sok jövés-menés közepette.
Ezt konkrétan a fél órás szentségimádás alatt élhettük meg, ahol
Jézussal lehettünk, teljes csendben, rá figyelhettünk, és
rábízhattuk minden gondunkat. Köszönet a napért a közösség
vezetőjének, aki fáradságot és időt nem kímélve megszervezte a
helyet és a programot nekünk, és köszönet Tóth Lacinak is, hogy
eljött közénk és vezetett bennünket.
BDné Noémi
Imaszándékok
- a misszionáriusok a világ minden részén örömmel és lelkesen
éljék hivatásukat Krisztus hűséges követésében
- a fiatal házasok támaszt találjanak szüleik és más családok jó
példájában és segítésében
- a magányosságtól szenvedő özvegy nők és férfiak erősítést és
támogatást kapjanak a keresztény közösségekben
- a keresztények ne bátortalanodjanak el az elvilágiasodott
társadalom
támadásaitól,
hanem
teljes
bizalommal
tanúskodjanak hitükről és reményükről
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Beszámoló: Egy résztvevő tanúságtétele a plébániánkon megtartott
Isten szeretete kurzusról
Megdöbbentő volt. Hisz annyira „közhelynek” tűnik, hogy Isten szeret
minket. Ezt ingyen kapjuk. Gyakran elhangzanak ezek a mondatok.
DE! Emberek lévén bele sem gondolunk, hogy az első
parancsolat/szeresd Uradat Istenedet stb./ mennyire összefügg ezzel!
Nekem ez volt a legmeglepőbb. Ezt kell tudatosítani magamban, ha ez
beleépül a lelkembe, Isten felém irányuló szeretete rögtön nagy
jelentőséget kap. Nem úgy általában szeret minket, hanem engem is, a
kis szürke emberkét, aki csetlik-botlik az életben, nem csinál eget
rengető dolgokat. Két évvel ezelőtt voltam egy lelkigyakorlaton, ahol
zárásképpen ezt a kicsit módosított üzenetet kaptuk. Naponta rálátok
erre a kis papírra és fontos a mondandója. Ez az üzenet a következő:
„...Te vagy az én szeretett Leányom, akiben kedvem telik!” Azt hiszem
ennél több nem is kell.
Eszter

Plébániai programunk:
Baba-mama klub
Kisebb-nagyobb megszakításokkal, de már több éve működik a
baba-mama klub a Belvárosi plébánián. Elsődleges célja, hogy
alkalmat teremtsen hasonló helyzetben lévő kisgyermekes
anyukáknak egy kis beszélgetésre, tapasztalat-cserére. A klub
teljesen nyitott, bárki jöhet, lehet csak egy-egy alkalomra is benézni,
és persze van 4-5 édesanya, akik rendszeresen eljönnek hétfő
délelőttönként. Sokszor egy adott témáról beszélgetünk, esetleg
vendéget is hívunk a kérdés alaposabb körüljárására, és sokszor
nincs meghatározott téma, hanem ami felmerül, ami éppen
foglalkoztat egy-egy anyukát, azt beszéljük meg. Nagyon sikeres
volt a recept-csere, ezek a jól bevált finomságok a plébánia
honlapjára is felkerültek. De beszélgettünk már a szobatisztaságról,
mosható pelenkákról, kisgyerekek nyelvtanulásáról, a hisztiről,
védőoltásokról, és még sok-sok problémáról, kérdésről, szokásról,
melyek a családban előfordulhatnak. Az alkalmak többé-kevésbé
ugyanúgy zajlanak. Először is berendezzük a tanácstermet: leterítjük
a klub játszószőnyegeit, melyre csak benti cipővel vagy zokniban
lehet rámenni, majd elővesszük a játékokat, és amíg a gyerekek
játszanak, az anyukák beszélgetnek. Néha tartunk egy kis tízórai
szünetet, és előfordul, hogy nem is nagyon zajlik a társalgás, csak
egyszerűen jót játszunk együtt. Megerősítő érzés a klubban
megtapasztalni, hogy nem vagyok egyedül a gondjaimmal, hogy
mások is járnak hasonló cipőben, és hogy attól, hogy keresztény
édesanya vagyok, még nem vagyok egy "csudabogár". Remélem az
Úr továbbra is megáldja a klubot és még sokáig jöhetnek ide az
édesanyák!
Lestákné Győrffi Diána
NAGYBÖJTI ÉS NAGYHETI PROGRAMOK
+ Március 30. 21.00 órától fáklyás keresztút lesz, a szokott módon, a
menet a Széchényi térről indul a Tamás-hegyi kálváriára.
+ április 1. Virágvasárnap: A Vízivárosban a szokott időben, 8:30- kor
kezdődik a szentmise, a Belvárosban változik a miserend: a szentmise 10:30-kor az udvaron kezdődik a barkaszenteléssel, a 11:30as szentmise elmarad, a 19:00-s szentmisét megtartjuk. Az esti misén barkaszentelés nem lesz, de a záróáldás után megáldjuk azokat az
ágakat, amiket a hívek hoznak magukkal. Virágvasárnap délután családos keresztút lesz, találkozó 15.00-kor a Belvárosi temető utcájában.
+ Nagyszerda, du. 17:00: Nagytakarítás a Vízivárosban
+ április 5-8. Nagycsütörtöktől–Nagyszombatig reggel természetesen
nem lesznek Szentmisék a Szent István kápolnában!
+ április 5. Nagycsütörtök: Belvárosban 19:00-kor kezdődik az esti
szentmise. Virrasztásra 23.00-ig lesz lehetőség. A vízivárosiakat szeretettel várjuk erre a szertartásra, mivel ezen a napon különösen fontos, hogy csak egy szentmise legyen. Természetesen felmehetnek a
Bazilikai bíborosi szentmisére is. A vízivárosi hagyomány szerint
keresztutat járunk a Tamás-hegyi kápolnában 21:00-kor. Utána virrasztás éjfélig ugyanott.
+ április 6. Nagypéntek: 15:00-kor keresztutat járunk a Belvárosi
Temető fölötti Kálvárián. A stációkat a Képviselőtestületek tagjai
mondják. Az esti szertartás Vízivárosban 18:00-kor Belvárosban
19:00-kor kezdődik. Az Evangélium helyén Passió lesz, majd
kereszthódolat. Szertartás után előbb csöndes szentségimádás lesz,
majd egy órán keresztül irányított, imádságokkal. Egyéni
szentsírlátogatásra a Vízivárosban 21 óráig, a Belvárosban legkésőbb
23.00 óráig lesz lehetőség.

+ április 7. Nagyszombat: A Vigília szertartása Belvárosban 20:00kor Vízivárosban 21:00-kor kezdődik. Szertartások után ételszentelés
lesz, majd agapét tartunk.
+ Húsvétvasárnap: Vízivárosban 8.30-kor lesz az ünnepi
szentmise, a Belvárosban 10:30-kor ünnepi nagymise, utána körmenet a korábbi években megszokott útvonalon. A 11:30-as szentmise elmarad, a 19:00-s szentmisét megtartjuk.
+ Húsvéthétfő: Hétköznapi miserend szerint, 7:30-kor Szent István
kápolnában és 19:00-kor a Belvárosban lesznek szentmisék.

Program:
Taizéi találkozó Ljubljanában; április 28. - május 1.
Indulás: 2012. április 28-án kora reggel Budapestről, érkezés
Ljubljanába dél körül. Érkezés: Budapestre 2012. május 1-én az
esti órákban. Program: Családok, ljubljanai és környékbeli egyházközségek ajánlják fel vendégszeretetüket. Délelőtt rövid imaórát
követően kiscsoportos programok lesznek. Délben és este mindenki
számára közös imaóra, délutánonként különböző foglalkozások aktuális témák szerint. Szállás: Ljubljanai és környékbeli családoknál
(lehet hogy iskolákban vagy egyházközségi termekben). Matracot és
hálózsákot mindenki feltétlenül hozzon magával. Életkor: A találkozó elsősorban a 17 és 35 év közötti fiataloknak szól. 16 év alattiak csak felnőtt kísérővel jöhetnek. 18 év alattiak: a jelentkezési lapot kérjük a szülőkkel is aláíratni!! Enélkül nem tudjuk elfogadni a
jelentkezést! Hozzájárulás a költségekhez: A hozzájárulás összege
fedezi az étkezéseket, a helyi közlekedést és a fogadáshoz kapcsolódó egyéb kiadásokat. Várható nagysága: 30 € (pontos összeg később). Ezt Ljubljanában a fogadáskor kell euróban befizetni. Jelentkezés és utazás ha a Katolikus Ifjúsági Mozgalom által
szervezett csoporttal jöttök: A jelentkezés határideje és az útiköltség befizetésének végső határideje: 2012. április 8. Az útiköltség
(KIM szervezésű különbusz) biztosítással együtt 14.000,- Ft/fő.
Amennyiben a befizetésre és a jelentkezésre legkésőbb március 23ig sor kerül, úgy a kedvezményes útiköltség 11.500,- Ft/fő.
A hét ünnepe: 26-án (hétfőn) Urunk megtestesülésének
hírüladása (főünnep)

Hirdetések
+ Virágvasárnap, ápr. 1-jén 17 órakor a Hittudományi Főiskola
dísztermében Székely János tart nagyböjti elmélkedést, verset
mond: Durzák Anna, ének: Pálmai Árpád.
+ Nagyböjt péntekjein a Belvárosi templomban 18 órától
keresztutat járunk, Március 30. pénteken 21.00 órától lesz
fáklyás keresztút. Ezen a pénteken erre hívjuk erre a kedves
Testvéreket.
+Március 31-én szombaton 9 órától tavaszi templomtakarítás lesz
a Belvárosi templomban, amihez szorgos kezeket, Isten és
közösségünk számára időt szánó testvéreket várunk.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le a
jeruzsálemi templomhoz zarándoklókat!
+ A héten temettük: Garamvölgyi Jánosnét.
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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