Harangszó
XVII. évf. 15. szám

Az Eszter gom-Belvár osi és Vízivár osi Plébán ia Hír levele

Olvasmány: ApCsel 5, 27b-32.40b-41

Evangélium: Jn 21, 1-19

2013. április 14.
Szentlecke: Jel 5, 11-14

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
Jövő héti (Húsvét 4. vasárnapi) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 13, 14. 43-52; szentlecke: Jel 7, 9. 14b-17
EVANGÉLIUM (Jn 10, 27-30): Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és
ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta
őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.”
Elmélkedéshez:
•
•
•

Ismerem-e Jézus hangját és szavát?
Hallgatok-e Jézusra, megfogadom-e, amit Ő javasol?
Elhiszem-e, hogy senki és semmi nem választhat el Jézustól, ha nem akarom?

Beszámoló:

ezekben az adja meg, hogy ezeket tudományos, szakmai

Pál Ferenc atya Esztergomban

A városi könyvtár meghívására a Dobó gimnázium aulájában

ismerettel ki tudja bontani. Így egyértelművé válik, hogy a

szinte teltházas közönség fogadta az atyát, akinek új könyve

hallottak azok, nem egy levegőbe beszélő embertől származnak,

jelent meg és ezzel kapcsolatosan a könyv témájához igazítva

hanem egy olyan jó szakmai alapokkal rendelkező egyéntől, aki

tartotta meg egy órában a találkozót. Nagyon impulzív

valóban gyökeres fordulatra és az életünk átgondolására inspirál

személyiségével szinte az első perctől elragadta a hallgatóságot,

mondataival. A mostani előadás résztvevőinek korosztálya a

és

példáival

fiataltól az idős korúakig mindenkit átfogott, és olyan hatással

önismeretről,

volt, hogy utána még hosszú beszélgetések játszottak le az aula

önbecsülésről és mindazokról amelyek az életünk során ezekhez

különböző részein kisebb csoportokban, mivel az atyának az

kapcsolódnak. Az atya előadásai ismerősek lehetnek sokunk

előadás után azonnal el kellett mennie. Nagyon érdekes volt,

számára, hiszen Budapesten hosszú évek óta más-más egyre

hogy az egyszerű emberektől kezdve városunk értelmiségi

bővülő befogadóképességű helyszíneken tart előadásokat hétről

személyei mindenki lelkesedéssel beszélgetett az elhangzott

hétre, illetve ezek hanganyagából minden héten péntek esténként

előadás után. Reméljük, hogy ez az inspiráló előadás segíti

a Mária Rádió is közvetít. Az atya személye nagyon megragadó a

azokat, akik számára talán egy jól megvilágított, tiszta

fiatalok számára, akik sok olyan témáról és életvitellel

információ szükséges ahhoz, hogy saját életük útján, családjuk

kapcsolatos kérdésről kapnak „tájékoztatást”, ismeretet, amit

körében haladjanak előre a helyes önértékelésük és önbecsülésük

talán valamikor a családból kellett volna a hallgatóságnak

útján. Végezetül nagy szeretettel ajánlom Pál Ferenc atya

magával hoznia. Az atyát hallgatva megfogalmazódott bennem,

könyveit, melyek tényleg jó lelki olvasmányok lehetnek és

hogy a témával kapcsolatosan mennyire egyszerű és hétköznapi

önmagunk fejlődésének lehetősége is adhatják. A könyvek

megfogalmazásokkal, milyen nagy lépéseket tudnánk tenni a

városunk könyvesboltjában is kaphatóak.

jó

humorával,

szemléletesen

életből

beszélt

az

gazdagon

merített

önazonosságról,

Tóth László

saját életünk tekintetében. Az atya mint mentálhigiéniai
szakember, mint pedig papként nagyon jól meg tudja szólítani

Meghívó:

azokat az embereket akik valahogy kissé elvesztek akár saját

2013. április 20-án, szombaton, az Esztergom-Belvárosi

életükben, akár a nagybetűs élet forgatagában. Egyszerre egy

Plébániatemplomban medjugorjei imatalálkozó lesz. Ennek

színpadi ember, egy pap tanító, és egy pszichológiát mélyen

programja:

ismerő szakember, akiről megállapítható, hogy az életről

16:00: rózsafüzér
16:30: előadás – katekézis
17:30: rózsafüzér
18:00: szentmise
19:00: szentségimádás
Vendégünk: Fra Marinko Šakota, Medjugorje plébánosa lesz.

hétköznapi ismeretei is vannak. Ezeket a történetei, „sztorijai”,
melyekkel fűszerezi az előadásait jól mutatják, de minden
előadásával egy-egy blokk részben ezek pszichológiai, mentális,

Medjugorjei imatalálkozó

tudományos háttereit is megvilágítja. Így mindenki számára
érthetővé válik az előadás vidámabb oldala és az érthetőséget

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
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Meghívó:

abba, hogy a megbocsátását kérjük.” Tetszett az embereknek,

A Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom Bánomi út 8.,

amikor megválasztásakor lehajolt előttük és imádságukat kérte.

Dobó Gimnázium) szeretettel hívja-várja Önt 2013. április 15-

A fiatalok közül sokan utána jártak az interneten, hogy ki is ez

én, hétfőn 17 órakor Tóth Vencel atya képes útibeszámolója a

az alig ismert ember, és nagyon meghatotta őket, hogy nemcsak

Szentföldről. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A könyvtár

beszél, hanem valóban látogatja és ismeri a szegényeket.

további programjairól honlapjukról is tájékozódhatunk, aminek

A Velence tartománybeli Sottomarina plébánosa is azt mesélte

címe: www.vkesztergom.hu

el, hogy az irgalmasságról mondott tanítás ösztönzött sokakat a

Meghívó:

gyónásra. Volt olyan hölgy, akinek nem hívő férje most

Húsvét után…

A nagyhét és húsvét időszakának történéseiben sokféle emberi

mindenképpen el akar menni Rómába, hogy láthassa Bergoglio

mentalitással találkozhattunk: az ünnepi örömtől a gyilkos gyű-

pápát. Alfonso Boscolo plébános úgy érzi, azért jönnek el sokan

löletig, az irgalmas szeretettől a tagadásig, árulásig, a bizonyta-

a templomba, mert megérezték, hogy Isten közel van az

lanságtól, hitetlenségtől a bátor hitvallásig. Bennünket melyik

életükhöz, irgalmas hozzájuk.

Forrás: Magyar Kurír

jellemez leginkább Jézushoz és testvéreinkhez való viszonyunkban? Áprilisi imaóránkban - visszagondolva a húsvéti eseményekre - keressük a helyünk Jézus mellett.
Kitárt karjával ég és föld között
rám néz, még itt van… élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
nevemen szólít, azt suttogja: szeress!
Értem függ a fán, ujjai tárva,
nem lehet többé a szívem bezárva.
Igen, jól látom, Ő felém tekint.
Kezét szög tartja, csak szemével int.
Jézus, Megváltó megbízást ad,
szemével üzen: folytasd munkámat…
Imádkozzunk együtt 2013. április 16-án, kedden hat órakor

Felhívás: Plébániánk 1%-os támogatása
Kérjük

azokat

a

egyházközösségünk

Testvéreket,
és

az

akik

szívükön

Esztergom-Belvárosi

viselik
Plébánia

Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány áldásos tevékenységét,
hogy a jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával támogassák
alapítványunkat.

Alapítványunk

adószáma: 18600227-2-11;

alapítványunk bankszámlaszáma: 58600575-12009817
Az egyházak támogatására felajánlható másik 1%-ot a Magyar
Katolikus Egyház részére jelöljék meg a testvérek! Technikai
szám: 0011

a Kerek templomban!
Az imaóra hangfelvétele 18-án, csütörtökön 23 órakor hallható a
Mária Rádióban.
Egyre több hívő a gyóntatófülkékben
Bergoglio-hatás – így nevezi a Vatican Insider az új pápa iránti
hatalmas rokonszenv következményeit. Nagyon sokan mentek el
a templomokba gyónni, mert megérintette őket Ferenc pápa
tanítása az irgalomról és a megbocsátásról.
Paolo Padrini, Stazzano plébánosa szerint az újonnan érkező
hívek gyakran idézik Ferenc pápát, aki azt kérte: engedjék, hogy
Isten irgalma megérintse szívüket. Sok negyven év körüli felnőtt
jött hozzá a nagyböjti napokban, akik az utóbbi egy-két
évtizedben nem látogatták a plébániát. A fiatalokat pedig
különösen

megérintették a Szentatyának azok a szavai,

amelyeket a fiatalkorúak börtönében mondott Isten simogató
érintéséről.

Hirdetések
+ Jövő héten szombaton, 20-án, medjugorjei imatalálkozó lesz a
Belvárosi templomban, melynek vendége Fra Marinko Šakota,

Medjugorje plébánosa lesz A találkozó programja a
Harangszóban és a faliújsági hirdetésen olvasható. Mindenkit
nagy szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra.
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás
gyermekek rajzolják le Jézust, mint a jó pásztort a juhaival.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
hétfő – péntek: este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9
Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8; szombat: este 6 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 kápolna)

A héten kereszteltük: Gimesi Donátot, Dévényi Klárát és
Fábián Edinát.
esküdtek: Várnai Katalin és Szabó István.
Mária Rádió Fm 97,4 Mhz; Életjel Rádió: www.eletjel.hu

Domenico Sirtori, egy Varese tartománybeli település plébánosa
szintén azt hangsúlyozta, hogy a pápa szavai, gesztusai milyen
mély nyomot hagynak az emberekben. Akik eddig távolinak
érezték maguktól az Egyházat, most úgy érzik, mintha leomlott
volna egy fal. Különösen sokan hivatkoztak nála a Szentatyának
erre a

mondatára: „Isten

soha nem fárad bele, hogy

megbocsásson nekünk, mi vagyunk azok, akik belefáradunk

HARANGSZÓ
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik
hetenként)
Alapító: Dr. Beer Miklós; felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007
www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu

