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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olvasmány: Ter 2, 18-24

Évközi 27. vasárnap

2012. október 7.

Szentlecke: Zsid 2, 9-11

Zsoltár válasza: Életünknek minden napját * Isten áldása kísérje!
EVANGÉLIUM

Szent Márk könyvéből (Mk 10, 2-16)

Abban az időben: A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: „Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét?” Ő
így felelt nekik: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Erre azt mondták: „Mózes megengedte, hogy válólevet írjunk és elbocsássuk”. Erre Jézus azt
válaszolta nekik: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek e parancsot. A teremtés kezdetén azonban Isten férfivá és nővé alkotta őket.
Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit
tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!” Odahaza a tanítványai ismét megkérdezték őt erről a dologról. Azt felelte nekik: „Aki
elbocsátja a feleségét és másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör.” Ekkor
kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és
azt mondta nekik: „Hagyjátok a kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony,
mondom nektek: aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda.” Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és
megáldotta őket.

Elmélkedéshez:
• Hogyan tekintek a házasságra (különösen a házasság szentségére)? Ajándék vagy kereszt?
• Törekszem-e a házastársam üdvösségét is előmozdítani?
• Ha még nem vagyok házas, imádkozom-e rendszeresen leendő feleségemért / férjemért?
Assisi Szent Ferenc
Egyetlen vágya az volt, hogy egyszerű legyen, mint az Úr akarata,
mint a Nap Testvér, a Hold Nővér – és a szeretet.
Celanoi Tamás mondja: „Lehetetlen volna összegyűjteni és
elmondani mindazt, amit dicső Ferenc atyánk tett és tanított élete
folyamán. Ki tudná leírni azt a mérhetetlen Istenszeretetet és minden
teremtmény iránti tiszteletet és szeretetet?”
Megtérése után Ferenc csodálatos egyszerűségben élt, nap mint nap
közelebb kerülve így Krisztushoz. Tudta jól, az ember akkor lesz
naggyá, ha nem hagyja, hogy saját műve fölé emelkedjen. Így már
csak Istent látja, és nem bálványozza saját keze művét. Isten művét
keresi mindenben: a teremtett világban és a teremtményekben.
Sajnos a mi időnkben ez igen nagy kísértés lett, annyi emberi
„alkotás” van, amelyet bálványozunk. Amilyen mértékben
ragaszkodni fogunk a műhöz, amit alkottunk, olyan mértékben lesz
számunkra ez a világ közepe. Ez sajnos tökéletes út ahhoz, hogy
Istentől eltávolodjunk. Szent Ferenc helyesen felismerte ezt, és többé
nem engedte, hogy saját műve fölé emelkedjen és rabul ejtse. Tudta,
ez bezárná a szívét, elzárná őt Istentől.
Mi hányszor engedjük meg, hogy az emberi alkotások fölénk
emelkedjenek? Úgy gondolom, sokan értenek velem egyet, ha azt
mondom: nagyon sokszor. Ha viszont már nem is tudatosítjuk, hogy
néha mennyire felesleges dolgokkal töltjük időnket, milyen
haszontalan dolgokra költjük pénzünket, akkor el kéne
gondolkoznunk azon amit az Úr kérdezett Ferenctől megtérése előtt!
A Spoletói álomlátása során Krisztus azt kérdezte Szent Ferenctől:
Mond csak Ferenc, ki a nagyobb az Úr vagy a szolga? Ferenc
válaszára pedig, hogy az Úr a nagyobb, tovább kérdezte:Dehát
akkor miért a szolgának akarsz szolgálni, és nem az Úrnak?
Ferenc számára döntő volt ez a felismerés.
Az Úr vissza akar minket terelgetni abba a csodás világba, amelyben
Ő a Teremtő, ahol az Ő műveit csodálhatjuk, ahol Őbenne
gyönyörködhetünk. Ha épp megnemértések, szenvedések,
ellentmondások, kudarcok vannak életünkben... Nem hibáztatnunk
kell Istent, mert talán épp ilyen módon akarja felhivni figyelmünket,
hogy nem az Ő útját járjuk.
Mi sokszor félre értjük Őt. Az ember odaadja magát saját művének,
és azt hiszi, hogy Istennek szerez nagylelkűen dicsőséget, és hirtelen
úgy tűnik Isten magára hagyja. Úgy tűnik, Isten azt akarja, hogy az
ember mondjon le saját művéről, hagyja el azt, amihez testévellelkével ragaszkodott. „Vedd egyetlen fiadat akit szeretsz, Izsákot,

menj Morija hegyére, és ott áldozd fel, egészen élégő áldozatul”(Ter
22, 2) Ezt a rettenetes utasítást adta Isten Ábrahámnak. De nem lehet
Isten igaz szolgálja az, aki nem hallja „ezt” legalább egyszer
életében. Az ember azt hitte elég, ha ezt vagy azt megteszi, hogy
kedves legyen Isten előtt. De Isten nem valamit vár az embertől,
hanem őt magát akarja. Saját magunknak kell Isten művévé vállnunk.
Ebben az állapotban az ember belép a szent engedelmesség
állapotába, gyermekké lesz. Az emeber a fölséges Isten fényében
nyeri el és ismeri fel igazán emberi méltóságát. Így tette ezt Szent
Ferenc is. Az egyetlen, akit csodált, imádott az a Teremtő Isten volt,
ebben az Istenimádásban vált ő maga is Isten művévé, ebben az
egyszerűségben vált naggyá, követendő életpéldává sok millió ember
számára világszerte, nem csak szerzetesek, de világiak számára is.

V. Alexandra
(Forrás: P. Eloi Leclerc OFM: Egy szegény ember bölcsessége)
Gondolatok:
Semmi sincs Isten jelenlétén kívül, éppen úgy jelen van a városban,
mint a pusztában, de mi túlságosan nagy lármát csapunk, és ezért
nem halljuk lépteit. Elsősorban Isten az, aki találkozni akar az
emberrel. Szeretete fölhívás, amely folytatódik minden idők
éjszakáján át. Az ember úgy tűnik, fut ez elől a jelenlét elől. Arról
álmodozik, hogy saját maga egyedül valósítja meg életét, távol az
Élettől. Attól fél, hogy elidegenedik saját szabadságától. Nem értette
meg, hogy Isten szeretete nem idegeíiti el az embert, hanem építi,
harmonizálja, átisteníti.

(Michel Hubaut OFM)
Imaszándékok
+ hogy a hitetleneket és a tévelygőket mielőbb Krisztussal teljes közösségre vezéreld
+ hogy gondolatainkat és szívünk vágyait a mennyeiekre irányítsuk
+hogy az idei őszi Nagymarosi ifjúsági találkozón részt vettek megújíthassák Veled kötött szövetségüket és életük új lendületet kapjon

+hogy az Egyháznak szent papokat és szerzetesek küldj
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Boldog XXIII. János pápa
Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez
1. Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre
megoldani életem összes problémáját.
2. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre: senkit sem
bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy
kijavítsak… csak magamat.
3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra
születtem… nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is.
4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy
megkívánnám: a körülmények alkalmazkodjanak az én
kívánságaimhoz.
5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra, amint a
táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges.
6. Ma elvégzem a napi jótettet és senkinek sem dicsekszem vele.
7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, ha
gondolataimban sértődöttnek érzem magam, gondoskodom róla,
hogy senki se vegye észre.
8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom
hozzá pontosan, de megfogalmazom, és két rossztól tartózkodom: a
hajszától és a határozatlanságtól.
9. Szilárdan hiszek – akkor is, ha tények az ellenkezőjét mutatják –
abban, hogy az isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül
volnék a világon.
10. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép és
hiszek a jóságban. Nem adatott meg, hogy tizenkét órán át jót tegyek.

Köszönet Baják Zsuzsanna testvérünknek
Szeptember 23-án, a vasárnapi 11:30 órás ünnepélyes szentmise
keretében mondott köszönetet Plébánosunk Baják Zsuzsanna
testvérünknek templomi és plébániai szolgálataiért. Áldozatos
testvérünk sajnálatos balesete miatt nem tudja tovább folytatni
nagylelkű, segítő tevékenységét.
Készséges testvérünk olyan családból származik, ahol az
Egyházunkhoz való hűséges ragaszkodás és annak szolgálata
szinte természetes volt. Leánytestvérei először a belvárosban,
majd a Szent Anna templomban tevékenykedtek. Fiútestvére
(Mihály) Zsuzsannával együtt a belvárosi templomban szolgált
mindvégig 60 éven keresztül. Zsuzsanna már fiatalon a Mária
Kongregációban tevékeny okítója és vezetője volt a fiatal
leánycsoportnak. Egyházközségi és templomi szolgálatokból
mindig a legnagyobb készséggel kivette részét, reá mindig lehetett
számítani. A templomi énekkarnak buzgó és lelkes tagja volt
mindvégig, amíg lehetőségei engedték. A mindig nehézségeket
okozó sekrestyési szolgálatokban való helyettesítés, besegítés
nagy szolgálatot jelentett, de a plébániai irodai munkában való
rendszeres, menetrendszerinti munkavállalás is egy elkötelezett,
mélyen hívő, áldozatra kész Testvérre vall. Testvérünk
megértette, hogy a „lábmosó” Jézusunk mire hívott meg
bennünket. Zsuzsanna testvérünk tudta, hogy a szerető testvéri
szolgálat tudja életünket kiteljesíteni, egésszé tenni és ebben
tudjuk megtalálni életünk értelmét és tartalmát. Erre utalt Gaál
Endre miséző atya is spontán szavaival, amikor köszöntőként
csatlakozott Plébánosunk méltató beszédéhez.
Mi, belvárosi hívők, akik mindig nagy tisztelettel és szeretettel
vettük körül szolgáló Testvérünket, ezúton is megköszönjük a sok
évtizedes, áldozatos szívvel végzett munkát. Felnézünk Baják
Zsuzsa testvérünk hiteles tanúságtételére és szívünkben érezzük,
hogy különösen a mai nehéz időben Egyházunknak ilyen hiteles
közösségi emberekre van szüksége. Tanulhatunk Tőle!
Kérjük Gondviselő Istenünket, adjon bőséges kegyelmet
Testvérünknek, legyen elégséges ereje elviselni a testi és lelki
megpróbáltatásokat, és kívánjuk, azzal a reménnyel élje napjait,
hogy gyümölcsöző életéért a nem múló örök öröm jutalma várja
Őt. Imádságos szeretettel,
Sági József
Meghívó: Böjtös Zarándoklat
Október 13-án (szombaton) felkészülő zarándoklatot tartunk a
délutáni Gyógyító imaszolgálatra.
Program: szentségimádás 10 órakor a Belvárosi Templomban,
utána lassú sétában felmegyünk a Vaskapuhoz a Boldogasszony

szoborhoz. Onnan a Vörös Kereszt érintésével 14:15-re érkezünk
a Kerek templomba. Az imaszolgálat 14:30-kor kezdődik.
Miért különleges? Ez egy csendes, „böjtös” zarándoklat lesz.
Egymáshoz sem beszélünk a zarándoklat végéig, csak
rózsafüzért mondunk a természetbe érve. A böjtös étkezést
mindenki egyedileg választhatja.
További részletek: a honlapon és a 06/20-92-59-363-as
telefonszámon.
Kuti István
A hét liturgikus ünnepei:
- október 8., hétfő: Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya
Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary Kolos
hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa.
- október 9, kedd: Szent Dénes püspök és társai vértanúk
- október 11, csütörtök: Boldog XXIII. János pápa

Hirdetések
+ A Belvárosi templomban október hónap folyamán az esti
szentmisék előtt, ½ 7-től közösen imádkozzuk a rózsafűzért.
+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük,
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon!
+ Október 14-én, vasárnap lesz az elsőáldozás a Vízivárosi
templomban a ½ 9-es szentmise keretében.
+ Október 13-án, szombaton, szentségimádás lesz 13:00 órától
17:45 óráig. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a kitett lapra
iratkozzanak fel!
+ 2012. október 13-án, szombaton gyógyító imaszolgálat lesz a
Kerek templomban du. ½ 3-tól este 7 óráig.
+ Bérmálkozói csoport hittanórái szerdán délután 3 és 4 órától
lesznek.
+ Az elsőáldozók hittanórája péntekenként délután 2 órától lesz.
+ A plébániai ifjúsági csoport találkozója pénteken délután ½ 6kor lesz.
A héten kereszteltük: Éberhardt Sárát, Kovács Fannit és
Csányi Lénát
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)
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Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; szerkeszti: a szerkesztő csoport
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A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910
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