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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele
Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

2012. április 01.
Sztl.: Fil 2, 6-11

Zsoltár válasza: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
I. EVANGÉLIUM (Barkaszentelésnél) Szent Márk könyvéből (Mk 11, 1-10)
Abban az időben: Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák-hegyénél Jézus előreküldte két tanítványát.
Ezt mondta nekik: „Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült.
Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit tesztek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Erre mindjárt elengedi.”
El is mentek, és az útelágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót. Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki
megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?” Azt válaszolták, amit az Úr mondott nekik, és erre elengedték őket. A szamárcsikót
Jézushoz vezették. Ráterítették köntöseiket, ő pedig felült rá. Sokan az útra teregették köntösüket, mások meg a lombos faágakat,
amelyeket a réten vágtak. Akik előtte jártak, és akik kísérték, így kiáltoztak: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott
atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!” Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Mit mond Jézus királyságáról ez a történet? Mit értünk azon, hogy ő király?
• Hogyan, milyen formákban jelenik meg Jézus királysága az én életemben?
• Tudjuk, hogy ez az evangéliumi szakasz a Szentírásban is, a vasárnapi szentmisében is a Passiót készíti elő. Mi az összefüggés?
Beszámoló, tanúságtétel: Szolgáló voltam
Március 23-25-én Zentán (Vajdaság, Szerbia) szolgáltam a
Keresztút belső gyógyító szolgálaton. A hétvége során Jézus
keresztútját jártuk végig sajátos szempont alapján. Az alapige
Izajás próféta könyvéből volt, az 53.5: „...az ő sebei szereztek
nekünk gyógyulást.” Csaknem 50 résztvevő jelentkezett (közöttük
négy pap), és együtt kértük az Urat, mutassa meg, hogyan
gyógyultunk/gyógyulunk az Ő sebei által. Rövid tanítások és sok
ima jellemezte a hétvégét. Az egyes keresztúti állomások utáni
csendben Jézus megmutatta, hogy hogyan vált életünk részévé
akkor is, amikor saját keresztutunkat jártuk. Hol volt akkor,
amikor minket árultak el és ítéltek halálra, amikor magányosak
voltunk, gyengeségünk legyőzött minket, vagy amikor saját
Simonunkkal találkoztunk. Tényleges belső gyógyulást hozott
sokak életében, amikor a fájdalmas élethelyzetekről Isten
elmondta az igazságot: azt, hogy Ő hogy látja az adott helyzetet...
az Ő szava és jelenléte gyógyította a fájdalmas emlékeket.
Szombat este a vacsora után lehetőség volt a személyes
beszélgetésre, lelkigondozásra, imára. Számomra ez volt a
legfárasztóbb – vasárnap hajnalig tartott - de a legszebb része a
hétvégének. Ismét sokfajta gonddal-bajjal találkoztam (nem
szeretem ilyenkor a kisebb-nagyobb különbséget, hiszen
mindenkinek az a legnagyobb, amitől éppen szenved). Volt, akit
születése után a kórházban hagytak; volt egy fiatal házaspár, akik
csodálatos szeretetben hordozták nehézségeiket; egy hölgy, aki a
lánya betegsége és a háború okozta sebek miatt kért imát (bizony,
náluk nem is olyan régen még szörnyű háború folyt...).
Sorolhatnám még, de nem a gond és a baj győzött, hanem a
feltámadt Urunk, aki végtelen szeretetét ismét megmutatta
azoknak, akik hozzá fordultak. Vasárnap a záró szentmise előtt
lehetőség volt a tanúságtételre: ismét rövid volt az idő arra, hogy
mindenki el tudja mondani, mit tett vele az Isten. Legyen dicsőség
és hála Neki most és mindörökké!
U.i.: Két fontos dolgot még megtapasztaltam: a Vajdaságiak nagy
szeretete és szegénysége. Bár mi sem élünk túl jól, az ottani
szegénység egy kicsit más. A mostani lelkigyakorlat költségeiben
magyarországi testvérek is részt vállaltak (többek között az
esztergomi Isten szeretete kurzus résztvevői is adakoztak erre a
célra). Ha valaki szeretné az ottani lelkigyakorlatokat segíteni,
bátran keressen meg.
Lesták Zoltán

Lelki-programajánló:Bibliadráma csoport szerveződik!
A Szentlélek szeminárium után együtt maradt kis közösség, Lelkes
közösség szervezésében szeretnénk itt Esztergomban egy bibliadráma csoportot indítani, Debrecenyi Károly István református
lelkész, klinikai lelkigondozó, mentálhigiénés terapeuta,
szupervízor vezetésével. Debrecenyi Károly István a
lelkigondozók, önkéntes beteglátogatók képzését, továbbképzését,
szakmai érdekképviseletét ellátó Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének alapító elnöke volt tizenkét évig. Jelenleg az
Egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnöke. Húsz éve gyakorolja és
tanítja: a betegség gyógyítása kevés, a megbetegedett ember testilelki-szellemi-szociális-spirituális egészségének a helyreállítása a
cél. Ez pedig nem történhet meg a betegségben megsebződött lélek gyógyulása nélkül. A bibliadráma nem arról szól, hogy a csoport vezetője vagy a csoporttagok milyen sokat tudnak a Bibliáról, hanem azt igyekszik saját átélésben megmutatni, hogy a Biblia milyen sokat tud az emberről. A két-háromezer éves szövegek
- ha igazán kapcsolatba kerülünk velük - segíthetnek bennünket
abban, hogy megbirkózzunk az élet mai kihívásaival, feladataival,
kérdéseivel. A bibliadráma utat keres, és tapasztalataink szerint
talál is utat a Bibliához különböző módon közelítőkhöz: A keresőknek, teológiai kérdések iránt érdeklődőknek választ adhat kérdéseikre. A magukat nem vallásosnak tartók számára lehetséges
eligazodási pontokat kínálhat a mindennapok döntéseihez. A hívő
ember számára pedig hitének újragondolását, az Istennel való
kapcsolatából eredő erők újra mozgósítását nyújthatja. A bibliadráma a bibliai szövegekkel való sajátos, átfogó és célzott foglalkozás. A csoport erőterében, a csoportdinamika eszközével munkáljuk a kapcsolat megteremtődését a bibliai szöveg (történet,
személy, tanítás, példázat, példabeszéd, himnusz) és a résztvevők
illetve a csoport között. A Biblia Isten írott kijelentéseként veszszük kézbe, és a bibliadráma eszközeivel ennek a kijelentésnek
mai és személyesen megszólalását segítjük elő. A bibliadrámában
- megengedve az egyéni szerepvállalásokat és az esetleges szerephangsúlyokat - a figyelem mégis a csoportjátékon van. Így aztán különösen is fontos, hogy mindenki aktív résztvevő legyen. A
csoportvezetés elfogadó és megengedő. (Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról) a Bibliát jobban megismerni vágyóknak,
hitbeli krízist átélőknek - a következő célkitűzéssel: önismeret,
személyiségfejlesztés, hivatásra való felkészítés, saját krízis feldolgozása, módszer a saját hivatás gyakorlásához.
Olyan testvérek jelentkezését várjuk, akik vállalni tudják, hogy
idejüket és anyagi ráfordításukat nem sajnálva részt vesznek minden alkalmon. Áprilisban szeretnénk kezdeni, kéthetente szombatonként, vagy kéthetente péntek délután és szombati napokon. A
résztvevők lehetőségeit és igényeit figyelembe véve 6x10 órás
(péntek délután 5 óra, szombaton 5 óra; tehát 6 hétvége) vagy
10x5 órás (szombaton 5 óra; tehát 10 szombati nap) lesz a bibliadráma csoport. Az óraszámtól függően alkalmanként kb.
2.500-4.000 Ft. között lesz az ára. Jelentkezni és bővebb információt kérni az angyalhaj@yahoo.com email címen vagy a
20/7708921-es telefonszámon lehet.
dr. Ádám Angella
Egyházi program:
Olajszentelési mise
A nagycsütörtöki olajszentelési mise az egyházmegye papságának
közös ünnepe. Az olajok megszentelése és a papi ígéretek megújítása
kiváló alkalom arra, hogy az egyházmegye papsága és az egyházmegyében működő szerzetes atyák a főpásztorral közösen mutassák be a
szentmisét. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint ez az Eucharisztia
ünneplésének a legteljesebb formája.
Az olajszentelési mise az idei évben április 5-én, 10 órakor lesz a
Budapesti Szent István Bazilikában.
Beszámoló a Nagyböjti élelmiszerosztásról
Hétfőn és kedden vásároltuk meg azokat az élelmiszereket, a hívek
adományaiból, amelyeket a Plébániai Karitász a Nagyböjti
élelmiszerosztás keretében plébániáink rászorulói között szerdán
szétosztott. 64 háztartásban 182 személyt értünk el. A névsort a
korábbi Élelmiszerbankos osztások kapcsán állítottuk össze, és a
korábbi gyakorlatot folytattuk azzal is, hogy minden átvételről
aláírást kértünk. Bár mindig szívszorító a szegénységgel találkozni,
nagy öröm volt, hogy a hívek adományából ezúttal valamennyit
segíteni tudtunk. Isten fizesse meg!
Harmai Gábor plébános
Áprilisi imaszándékok: A pápa imaszándékai Április hónapban:
Általános imaszándék: A hivatásokért hogy minél több fiatal hallja
meg Krisztus hívását és papként vagy szerzetesként kövesse azt.
Missziós imaszándék: Krisztus, Afrika reménysége hogy a feltámadt
Krisztus legyen a hit bizonyosságának jele az afrikai kontinensen
élők számára. Bíboros atya imaszándéka: Hogy húsvét ünnepe
erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket,
mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök
boldogságra hív.
Imaprogram:
Szentségimádás
Mindenkit szeretettel vár a Jó Pásztor Közösség elsőkeddi
szentségimádására április 3-án, nagykedden 18.00-tól a belvárosi
templomban. A szentségimádást 19.00-tól szentmise követi, melyen
a közösség szolgál.
Zarándoklat ajánló: Imádságos zarándoklat Esztergomból
Medjugorjéba
Mária hónapjára április 28. – május 01. Imádságos zarándoklatot
szervezünk Medjugorjéba. Szeretettel várunk és hívunk a Szűzanya
által minden jelentkezőt! Jelentkezési határidő: április 20. Jelentkezni
10.000. Ft előleg befizetésével lehet. INDULÁS: április 28-án
hajnalban; VISSZAÉRKEZÉS május 01. este RÉSZVÉTELI
KÖLTSÉG: 21.000. Ft + 70 € (útiköltség, szállás,
frekvenciahasználat, járulékos költségek, kirándulás egyik nap
vízesésekhez) Utas betegség és balesetbiztosítást mindenki egyénileg
intézi, a költségek ennek a díját nem tartalmazzák. Elhelyezés 2-3-4
ágyas szobákban, napi egyszeri meleg étkezéssel. A zarándoklat
megfelelő létszám esetén tud elindulni, így a jelentkezéseket
mihamarább várjuk! Részletes tájékoztatás, érdeklődés, jelentkezés a
szervezőnél, vagy jelentkezés névvel, címmel, telefonszámmal
hivatali időben a plébánián! Szervezés: Tel.:06-70/51-55-354; Email: medjugorjeesztergom@gmail.com
Zarándoklat: május 1-én
Indulás: reggel 6.15 órakor, a Belvárosi templom elől. Útirány:
Budapest Gellérthegy. Sziklakápolna: ott szentmise, Vác: 7 kápolna,

Székesegyház, Zebegény: Szőnyi Múzeum, Nagybörzsöny: XIII. sz.-i
Árpádkori templom Érkezés: este 18-19 óra között. Jelentkezés: (33)
317-381 Sinkáné Vera

NAGYBÖJTI ÉS NAGYHETI PROGRAMOK
+ április 1. Virágvasárnap: 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.

Hirdetések
+ Virágvasárnap, ápr. 1-jén 17 órakor a Hittudományi Főiskola
dísztermében Székely János tart nagyböjti elmélkedést, verset
mond: Durzák Anna, ének: Pálmai Árpád.
+ A szentföldi gyűjtés eredménye a Belvárosban 47 545 Ft, a
Vízivárosban 44 615 Ft, Isten fizesse meg!
+ Ökumenikus Véradás lesz április 2-án, Nagyhétfőn 10:00-15:30
óráig Művelődési Ház – Zsinagógában; Esztergom. Imaház
u.2/a. Ez a helyes időpont, korábban egyeztetési probléma miatt
hirdettünk mást.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le Krisztus
keresztútjának egyik állomását!
+ A héten temettük: Etter Jenőnét, Hurai Lászlót és Faragó Ferencet.
kereszteltük: Veres Annát.
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.;
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
Tel./Fax.: (33) 898 – 124, Mobil: (20) 775 – 2841
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852
Web: www.belvarosiesztergom.hu; e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu

