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Zsoltár válasza: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,* és üdvösségünket add meg nékünk! 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 6, 7-13)
Abban az időben : Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.
Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut
kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: ,,Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig amíg
utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is
rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.“ Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és
olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Mire kell törekednem, ha Jézus szavait-melyekkel útnak indította tanítványait- szó szerint akarom értelmezni?
• Miben utal itt az isteni logika a szabadságra, a kiszolgáltatottság helyett?
• Hiszem-e, hogy aki engem is küld a világba nap mint nap, gondoskodik is rólam, illetve tudok-e élni teljesen Istenre hagyatkozva?

Idén Kőszegen nyaraltunk 2012. június 20-án, szerdán reggel 5
órakor indultunk busszal Esztergomból Győrbe. A két órás úton
szundikálásra is volt lehetőség. Győrből vonattal mentünk tovább
Szombathelyre. Leültünk az első szabad kabinban, ahol gyönyörű
kárpit, tisztaság, kényelmes, puha ülések voltak. A felszálló kalauz
figyelmeztetett bennünket, hogy első osztályon utazunk. De rendes
volt, maradhattunk a célállomásig.Szombathelyre érve nagyon kellett
sietnünk, hiszen csak pár percünk volt átszállásra. Már sokszor
utaztunk vasúttal és már sok kalauzt láttunk, de ilyen rendes embert
még soha. Leszállt velünk, előzetesen megnézte, hogy honnan indul
Kőszegre a vonat és mutatta, hogy merre kell mennünk. Szaladt
velünk, váratta a vonatot és így elértük a csatlakozást. Hát ilyen
kalandos volt az odautunk. Kőszegre érve egy hosszú úton értük el a
belvárost, majd méghosszabb és meredek hegyi utakon jutottunk el a
Verbita Missziós Házhoz. Ahogy kaptattunk felfelé a házak előtt
vödörben virágok voltak kirakva és mellettük kis persely, amibe a
csokrok árát lehetett beledobni. Szöget ütött fejünkbe a gondolat:
Vajon otthon, Esztergomban is működne az ilyesmi? Éli atya nagy
szeretettel üdvözölt bennünket. Elfoglaltuk szálláshelyünket és
lementünk ebédelni a Kékfény étterembe. A finom kései ebéd után
vissza kaptattunk szálláshelyünkre és megbeszéltük kinek mi tetszett
legjobban a napban. Később Lackó gitározott és énekszóval zártuk az
estét. Csütörtökön Kőszeg látnivalóit néztük meg. Jártunk a
Patikamúzeumban, ahol szárított gyógynövényeket láthattunk, a
gyógyszergyártás eszközeivel ismerkedtünk és megcsodálhattunk egy
díszes, fából faragott bútorokkal berendezett patikát. Kívülről
megnéztük a várat, a Szent Imre és Szent Jakab templomokat. Ebéd
után a Postamúzeumban tettünk látogatás. Ott egy kedves idősebb úr
volt az idegenvezető, aki részletesen ismertette a múzeumban
kiállított tárgyakat. Tárlatvezetés után az udvarra invitált bennünket,
ahol a felnőttek borozgathattak, addig a fiatalok énekszóval,
gitárkísérettel múlatták az időt. Vacsi után átmentünk a rendházba és
rövid Szentségimádáson vettünk részt. Majd Éli filmet vetített
nekünk a verbita rendről. Megtudhattuk, hogy a verbiták - Isten Ige
Társasága mindenhot ott vannak. "Az egész világ a mi plébániánk" a
jelmondatuk. Áruházak parkolójában, iskolákban, idősek otthonában,
gyermekotthonokban énekelnek, beszélgetnek az emberekkel. Vetítés
után Éli gitározott, énekeltünk, majd egy újabb szép napot magunk
mögött hagyva álomra hajtottuk fejünket. Pénteken Sopronban
jártunk. Láttuk a Fő teret, az Orsolya teret, bementünk az Orsolya
templomba, ott elimádkoztuk az Úr angyalát. Voltunk olyan
evangélikus
temlomban
ahol
katolikus
oltár
volt
áldoztatóráccsal.Láttuk a Szentháromság szobrot és belecsöppentünk

a Fő téren a kirakodóvásár hangos forgatagába. Szebbnél szebb
népviseleti ruhákat és busó álarcokat láthattunk. Miután visszatértünk
szálláshelyünkre következhetett a vacsifőzés. Mindenki kivette a
részét a paprikáskrumpli elkészítéséből. Volt aki krumplit pucolt, aki
hagymát aprított, volt aki a kolbászt karikázta fel. Hip-hop
elkészültünk vele. Az estebéd elfogyasztása után Éli filmet vetített
Indonéziáról. Ámulva néztük a csodálatos szigetvilágot, az égszínkék
tengert, képzeletben mi is ott sétáltunk a homokos partokon. Láttunk
fotókat Éli atya családjáról, édesanyjáról, néhai édesapjáról. Jó volt
látni a nagyszámú rokonságot és a nagy családban uralkodó
szeretetet, törődést és egymásra való odafigyelést. Éli elmesélte, hogy
Indonéziában nagyon sok papi hivatás van, rengeteg fiatalemben
jelentkezik a Szemináriumba. Ismét eltelt egy nap, nyugovóra
tértünk. Szombaton Bükkfürdőre utaztunk, ahol kellemes időnk volt.
Hatalmas területen többféle hőfokú medencék közül válogathattunk.
Volt meleg,kénes gyógyvíz, hideg víz úszóknak, gyermekpancsoló.
Jól kilubickoltuk magunkat és kellemesen elfáradva értünk vissza
szállásunkra, ahol fiataljaink rögtönzött Ki mit tudot rendeztek.
Lackó, Dóri és Éli gitároztak, Noémi és Gyuszi énekeltek.
Énekszóval zenével búcsúztattuk el a napot. Vasárnap délelőtt részt
vettünk a Jézus Szíve templomban bemutatott szentmisén, ahol az
Evangélium Keresztelő Szent János születéséről szólt. Szentmise
után a Tűztoronyban lévő kiállítást
néztük meg, majd
megebédeltünk az Írottkő étteremben. Utána átsétáltunk az Ibrahim
kávézóba, ahol a fiatalok egy-egy fagyikelyhet, a felnőttek pedig
kávét kaptak. Délután Hit és Fény alkalmat tartottunk.
Megjelenítettük a kenyérszaporítás történetét. Köszöntöttük a frissen
bérmált,sérült barátainkat és akik június hónapban ünneplik a név és
születésnapjukat. Elénekekeltük közösen az Áldjon meg téged az Úr
című dalt és elfogyasztottuk a meglepetés tortát. A finom falatok
után nekiláttunk a szalonnasütés előkészítésének. Ismét előkerült a
gitár és felhangzott sok régi és új dallam. Egy szívvel,lélekkel
énekeltük az Élitől tanult szép dalokat is. Vacsora után pedig
fergeteges táncpartit rendeztünk sramli zenével. Ismét egy szép napot
hagytunk magunk mögött és kellemesen elfágadva álomra hajtottuk
fejünket. És elérkezett a hazautazás napja... Mintha a Jó Isten is
szomorú lett volna, beborult az ég és megnyíltak a mennyeknek
csatornái. Amíg Győrbe értünk folyamatosan szakadt az eső. Pedig
mi szerettük volna megnézni Győr belvárosát , de a rossz idő miatt
csak a Mc Donalds-ig jutottunk el. Itt megebédeltünk és
továbbutaztunk Esztergomba. Mire hazaértünk az idő is kiderült. Jó
volt látni a szülők boldog arcát, amint magukhoz ölelték
gyermeküket. A plébánián közös imával zártuk a tábolt,
megköszöntük a Jó Istennek, hogy ilyen csodálatos helyen lehettünk,

2

Harangszó

hogy találkoztunk Éli atyával. Megköszöntük a szülőknek, hogy
mindenki hozzájárult adományokkal a tábor
költségeinek mérsékléséhez, valamint Harmai Gábor atyának, hogy
anyagilag támogatta nyaralásunkat. Köszönettel tartozunk még
Farszki Laci bácsinak, hogy autóval levitte Kőszegre és hazahozta a
nagy bagyukat, hogy Sopronba és Bükkfürdőre levitt néhányunkat és
hogy igazi finom házibort kortyolgathattunk. Hálásak vagyunk még
Bokor Erzsikének és Combáné Gabikának a konyhában végzett
munkájukért, köszönjük nekik a finom falatokat. Nagyon jó volt
látni, hogy a fiatalok egymás felé, illetve a szülők, segítők felé is
megnyíltak. Valósággal csillogott a szemük, amikor megmutathatták,
hogy mit tudnak. Dóri és Lackó gitározás közben lélekben a
fellegekben járt. Ilyen nyaralások, alkalmak, együttlétek által leszünk
igazi közösség. Hiszen néhány ember attól lesz csapattá, hogy
odafigyelünk egymásra, hogy elfogadjuk a másikat az ő összes
hibáival és jó tulajdonságaival együtt. Arra kérjük a Jó Istent, hogy
továbbra is jó, egymást szerető és megértő közösség lehessünk.
Uram, add,hogy még sok közös nyaralás, alkalom és kirándulás
kapcsán formálódhassunk igazi csapattá. Mindenkinek szép nyarat
kívánunk szeretettel:
Gabica és Orsi

Ima: Uram, csak egy kismadár vagyok, aki félve áll a fészek szélére.
Bizonytalan szárnycsapásaimmal újra és újra a földön találom
magam.
Nézem testvéreim, akik már a magasban repülnek, szabadon és
tisztán.
Én pedig a földön fekszem, törött szárnyakkal, porosan és sárosan.
De tudom, hogy Te türelmes tanár vagy Uram.
Nem hagyod el repülni tanuló madárfiókáidat.
Azért adtál nekem is szárnyakat, hogy egyszer én is megtanuljak
repülni, és engem is a magasban láthass testvéreimmel.
Testemen olyan sok már a seb, és jelenlegi helyzetem sem ad
bíztatást, de Te megigérted, hogy engem is megtanítasz repülni.
Hiszek Neked Uram!
Te jobban tudod mikor jön el az ideje, hogy engem is a levegőben
láss többi testvéremmel.
Te minden ügyetlen szárnycsapásomnál ott vagy velem és bár
megengeded, hogy eltörjön a szárnyam, elpusztulni sosem hagysz
engem.
Te jól tudod miért kell újra és újra elbuknom, hogy aztán ismét
összeforasszd törött kis szárnyaimat.
Mindent oly nagy szeretettel előre elterveztél az én életemben is.
Hiszem, hogy gyenge szárnycsapásaimat, egy nap megerősíted.
Ma még könnyes szemmel szemlélem testvéreim, miközben ők már a
magasban szárnyalnak, de a Benned való bizakodásom miatt, képes
vagyok letörölni könnyeim.
Hiszek szavadnak és Rád hagyatkozom, ez tesz napról napra
képessé, hogy újra és újra a fészek szélére álljak,
mert Te megigérted Uram, hogy egy nap én is repülni fogok!
V. Alexandra
Gondolatok
Imádkozni nem más mint belehelyezkedni Isten akaratába, igent
mondani életére, szeretetére, adományira, elfogadni a bennünk és
álltalunk végzett cselekedeteit. Mert amikor Isten bennünk élővé
válik, azt teszi amit szeret tenni: megnyit bennünket mások felé,
hogy szeressük őket, és akarjuk boldogságukat. Isten szüntelenül
cselekszik, de szabadságunkat tisztelve, amely kiváltságos hely,
ahol Ő szeret teremteni, szólni cselekedni. De várja, hogy
fölébredjen lelkiismeretünk és szívünk készséges legyen.
Imaszándékok
+ hogy türelmes, tapintatos és adakozó szeretetünkkel napsugarai
legyünk környezetünknek
+ hogy örömünket találjuk a békeszerzésben és a béke
fenntartásában
+ hogy mindig eszünkbe jusson az ítélet napja, mikor különösen
felebaráti szeretetünk után ítélnek meg bennünket
+ hogy ellenségeinket is szeressük, s nekik szívből megbocsássunk
+ hogy kerüljünk minden szeretetlen beszédet és ítélkezést

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
Mária Rádió Fm 97,4 Mhz

Templombúcsú és a hozzákapcsolt újmisés áldás a
Belvárosban
Júl.1-én ½ 11-kor kezdődött a szent mise, de már ¾ 10 órától
többen várakoztak a gyóntatószék előtt, hogy Sándor atya
feloldozásban részesítse őket. A szentmisére az utca felől vonult
be Sándor atya, a plébános atyától ajándékba kapott piros
miseruhában, Blankenstein Miklós atya, Frankó Tamás atya, Dr.
Papp Szabolcs görög katolikus paróchussal. Sándor atya kedvesen
hívta a templom hátterében álló hiveket, az elöl még üres
helyekre. Sági József Világi elnök úr és Zoltán ministránssal adta
át a Speier Geri által festett képet Templomunkról, mely a
Képviselő Testület ajándéka. A szent mise végén 3-as, 4-es
sorokban részesültünk Új misés áldásban. Adja az Úr Isten, hogy
ez a meghatott, emelkedett érzés kísérje Sándor atyát papi
pályáján! A templomkertben már hosszú sor sorakozott a
Szerencsés Tibor úr ”Ettore” fagylalt kocsija előtt, ahol minden
résztvevő ajándék hüsítőben részesült. Közben finom illat szállt a
levegőben: Speier Geri főzte marhapörkölt burgonyával, volt a
menü. Voltak akik hatalmas sátorban, mások a kertben, vagy a
Tanácsteremben fogyasztották el a finom ebédet.
KÖSZÖNET
-Gábor Plébános atyának a lelki, testi ajándékért, melyben
mindannyian részesültünk,
-Ettore Cukrászda házaspárjának, a fagylaltért,
-Speier Geri hősies helytállásáért,valamint az ajándék festmény
elkészítéséért,
-Ősi Marika, Mátray Gabi, segítségéért, a nyersanyag tisztításáért,
Marika derekas helyttállásért, mellyel a kiskonyhát, a Nagytermet,
a Hittantermet tisztává varázsolta,
-Vargáné Aranka segítségéért,V. Anna munkálkodásáért.
Ismét jó volt Belvárosinak lenni, a Templombúcsu és a Primicia
ünnepén.
Mara néni

Hirdetések
+Dr, Erdő Péter Bíboros úr
-a Pilisszentléleki Szentlélek Plébániát Dr. Harmai Gábor
plébánosra bízta
-Barabás Bence budapest-rákosfalvai káplán urat, az EsztergomBelvárosi Szent Péter és Pál káplánjává nevezte ki
+Kulcsár Sándor újmisés atyát a Budapest- Zuglói Páduai Szent
Antal Plébániára helyezte
+ A héten temettük: Szakács Lászlónét
+Kereszteltük: Rottár Réka Annát, Rózsár Mátét

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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