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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Keresztelő Szent János születése (főünnep)

2012. június 24.
Sztl.: ApCsel 13,22-26

Zsoltár válasza: Hálát adok neked, * hogy oly csodásan alkottál!

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 1,57-66.80)
Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön; és fiút szült. Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy irgalmasságot
cselekedett vele, és örvendeztek vele együtt. Történt pedig, hogy a nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről
Zakariásnak nevezték. De az anyja így szólt: „Semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni.” Erre azt mondták: „De hiszen senki
sincs a rokonságodban, akit így neveznének.” Intettek tehát apjának, hogyan akarja őt nevezni. Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: „János a neve.” Mindnyájan elcsodálkoztak. Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt, és magasztalta az
Istent. Félelem szállta meg összes szomszédjukat, s ezen dolgoknak elterjedt a híre Júdea egész hegyvidékén. Mindannyian, akik
hallották, a szívükbe vésték ezt, és kérdezték: „Mi lesz ebből a gyermekből?” Mert az Úr keze volt vele. A gyermek pedig növekedett és
erősödött lélekben, és a pusztában volt addig a napig, amíg nyilvánosan fel nem lépett Izraelben.
Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Mi a névadás jelentősége a történetben?
• Miért nézünk másképp egy kisgyermekre, mint egy felnőttre? Milyen titkot hordoz a kisgyermek, amit a felnőttek elveszítenek?
• Szükségszerű-e, hogy elveszítsük felnőttként azt, amit gyermekként hordoztunk?
Utazási lehetőség:
Nyári buszok Taizébe
A következő időben és helyszínekről indulnak autóbuszok Taizé-be.
Július 5 - 16. indulás Budapestről Thorday Attila
szervezésében (3 nap Svájcban, 1 hét Taizében)
Július 14 - 23. indulás Debrecenből Bejczi Tibor
szervezésében
Július 21 - 30. indulás Kaposvárról Világos Krisztián
szervezésében
Július 28 - augusztus 6. indulás Szegedről Pálfai Zoltán
szervezésében
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A sorban az 1. és 4. utazással kapcsolatban a szervező
lelkipásztorral kell felvenni a kapcsolatot a részletekről
(jelentkezés formája, az utazási költség Ft.-ban, annak befizetési
formája, határideje, az ott euroban fizetendő költség, a szállás
módja, helye, ideje, stb.)
A debreceni és kaposvári utazás az internetről levehető. A Taizé-i
lelkiségről olvasható a kaposvári anyagból a következő leírás.
A franciaországi Taizéi Ökumenikus Közösséget Roger Schütz
alapította. Az alapítók protestáns felekezetből érkezve a
monasztikus szerzetesi hagyományt kezdték követni. Egyházunk
vezetése Roger testvér kezdeményezését olyannyira figyelemre
méltónak találta, hogy meghívták őt a II. Vatikáni Zsinatra, amelyen
egy társával együtt „megfigyelőként” vehetett részt. Ezt követően
vasárnapi istentiszteletük a katolikus hagyományú Eucharisztia
lettA 70-es évektől a világ minden tájáról, a legkülönbözőbb
felekezetekből egyre több fiatal fordult meg Taizében,
hogy kérdéseikre választ kapjanak és a közösség imaéletéből élni
tanuljanak. II. János-Pál pápa maga is ellátogatott Taizébe 1986ban, majd a 2005-ben a római Szent Péter téren tartott temetési
szertartásán maga Ratzinger bíboros áldoztatta Roger testvért.
Miután 2005 augusztusában a 90 éves Rogert a templomi imádság
közben meggyilkolták, a jelenleg mintegy 100 főből álló férfi
szerzetesközösség vezetője a német Alois testvér lett.
Alábbiakban közöljük a „Közös utazás Taizébe” debreceni
ismertetőt:

Közös utazás Taizébe
1. Az utazás
2012. július 14-én (szombaton) reggel 8 órakor indulunk
Debrecenből a Malompark parkolójából autóbusszal. Délután 5
óra körül érkezünk Németországba, a bajor Passauba. A városban
ellátogatunk első királyunk feleségének – Gizellának – a sírjához,
majd városnézés. Az esti órákban folytatjuk utunkat. Másnap
vasárnap reggel 9 óra tájban érkezünk meg Taizébe, ahol az ottani
életbe kapcsolódunk be.
Visszafelé július 22- én (vasárnap) ebéd után indulunk. Délután az
elzászi Strasbourgban tartunk rövidebb pihenőt, ahol az Európai
Parlament megtekintése után rövid városnézést tartunk. Hétfőn
reggel az ausztriai Melk városában tekintjük meg az ősi bencés
kolostort. (Az idegenvezetés fakultatív jellegű, 10 Euroba kerül a
belépés.) Haza 23-án (hétfőn) délután 4 óra körül érkezünk a
Malomparkba.
2. Taizéi élet
A napi háromszori ima alkotja a nap gerincét, ezen kívül
délelőttönként rövid bibliai bevezető után kiscsoportos
beszélgetéseken lehet részt venni, délutánonként a gyakorlati
munka, kiscsoportos beszélgetés, illetve műhelyfoglalkozás közül
lehet választani.
3. Étkezés
Az első napon (szombaton) mindenki magának gondoskodjon
élelemről, az első étkezés Taizében a vasárnapi ebéd lesz! Ott
naponta négyszer van étkezés (reggeli, ebéd, délutáni tea,
vacsora), de ha ez nem lenne elég, van bolt, ahol élelmiszer is
vásárolható!
4. Szállás
A szállás jó lenne, ha mindenki saját sátrában oldaná meg, de ha
ez nem kivitelezhető, akkor közös faházakban is van lehetőség
alvásra. Mindenképp hozz magaddal hálózsákot, illetve készülj fel
arra is, hogy az éjszakák ott hidegebbek, mint itthon!
5. Amit feltétlenül hozz magaddal
- Személyi igazolvány
- Európai kékkártya
(folytatás a második oldalon)

2

Harangszó

(folytatás az első oldalról)
6. Költségek
Az utazás költsége 25.000 Ft.
Ebből 5.000 Ft-ot június 1-ig kérünk átutalni az 1110060918062685-36000001-as bankszámlaszámra, a közleményben
mindenképp tüntesd fel saját nevedet! A fennmaradó 20.000
forintot július 1-ig kérjük átutalni!
Taizében naponta 5-8 Euro-t kell fizetni, tehát egy hétre összesen
35-56 Euro. (A pontos összeget mindenki saját maga ítélje meg
aszerint, hogy mennyivel tud hozzájárulni!) Ezt csak az
autóbuszon szednénk össze!
7. Bővebb információ
A taizéi élettel kapcsolatban érdemes felkeresni a közösség
honlapját: http://www.taize.fr/hu
Bármilyen
kérdésed
van,
írj
bátran:
debrecentaize2012@gmail.com
Köszönet:
Jézus Szíve körmenet a Belvárosban
Június 15-én 19 órakor tartott szentmisében Plébános atya szépen
ismertette az Ünnep jelentőségét. A szentmise végén
megkezdődött a Körmenet a szokásos útvonalon, közel 100 hívő
részvételével.
Köszönet:
- Pokriva László atyának, aki jelenlétével megtisztelte
ünnepünket.
- Dr. Inotay kántor úr vezette Kórusnak,
- A Baldachint vivő 4 cserkésznek,
- Cserép István úr és családjának az 5 db kiskoszorú
elkészítéséért,
- Bodrogai Sándor Polgárőrség vezetőjének és csoportjának,
akik a körmenet zavartalanságát biztosították,
- A hívőknek, hitük megvallását,
- Mátray Gabi sekrestyésnek, és Ősi Marika és Édesanyjának
az önzetlen segítésért.
Ismét jó volt Belvárosinak lenni!
Mara néni

A részletes program:
június 30., szombat
18.00: Szentmise a kegytemplomban
20.00: Indulás körmenetben, imádkozva, keresztutat végezve a
Kálváriára
24.00: Szentmise a kegytemplomban
július 1., vasárnap
8.30: Szentmise a kegytemplomban
9.30: A Szent Keresztet hordozva menet a Kálváriára
10.30: Ünnepi Szentmise a Kálvárián (Jó idő esetén!)
Az ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
celebrálja.

Hirdetések
+ A Nyugdíjas Klub következő összejövetele június 28-án,
csütörtökön 15 órakor lesz.
+ Bíboros úr pappá szentelte Kulcsár Sándor diakónus urat,
akinek plébániai szolgálata ezzel véget ért. Köszönjük neki,
Isten fizesse meg! Személyes köszönetünket július 1-én
mondhatjuk el Sándor atya plébániai újmiséjéhez kapcsolódva.
+ Június végén elkészülnek a kriptában az új urnahelyek,
amelyeket 25 évre meg lehet váltani. A 25 év az első urna
behelyezésével kezdődik.
+ Július 1-jén, vasárnap, a délelőtti szentmise 10.00 órakor lesz, a
12.30-as szentmise elmarad. Utána kötetlen beszélgetésre és
bográcsgulyásra várjuk a kedves híveket. Köszönjük az Ettore
cukrászda szívességét, aminek köszönhetően szentmise után
fagylalt is lesz. A bográcsgulyáshoz – amennyiben módjuk van
rá – kanalat, és tányért szíveskedjenek hozni, de azért a
plébánián is vannak készletek.
+ A héten temettük: Bábszki Annát.

A héten kereszteltük: Villányi Esztert.
Meghívót kaptunk (1):
Szent László-ünnep - A Szent Jobb Győrbe látogat
Időpont: június 27.
Június 27-én a Szent Jobb Győrbe érkezik, így két nemzeti
ereklye is: a Szent László-herma és a Szent Jobb is megtekinthető
lesz a városban.
A kiemelt fontosságú eseményre szeretettel várnak minden
érdeklődőt és a zarándokokat az ország minden tájáról.
A tervezett program szerint a 9 órakor érkező Szent Jobb
ünnepélyes fogadtatásban részesül Győrben, a Káptalandombon,
majd pedig egész napos, szabadon látogatható imaórák sorozata
kezdődik a győri Nagyboldogasszony Székesegyházban, a Szent
László-herma és a Szent Jobb társaságában. 17 órakor
koszorúzásra, majd a Szent László szobor megáldására kerül sor,
illetve áldást kap a nemrég, 2012. május 22-én megnyílt Zichy
Ferenc Látogatóközpont és kiállítókomplexum is, amely sok év
után végre méltó körülmények között, hat helyszínen mutatja be a
Győri Egyházmegye vallásos és kulturális kincseit. 18 órától
ünnepi szentmise lesz a Nagyboldogasszony Székesegyházban,
amelyet Pápai Lajos győri megyéspüspök mutat be, és Veres
András szombathelyi, illetve Ägidius Zsifkovics eisenstadti
püspök koncelebrál. A szentmise végeztével az összegyűltek
„vállukra veszik” nemzeti ereklyéinket, és körmenetre indulnak a
Káptalandombon. Az ünnepélyes körmenet végeztével a Győri
Filharmonikus
Zenekar
ad
ünnepi
hangversenyt
a
Székesegyházban.
Meghívót kaptunk (2): Jézus öt szent sebe főbúcsú Márianosztrán
Időpont: június 30., július 1.
Helyszín: Márianosztra
Mária Rádió Fm 97,4 Mhz

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)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
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

