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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Hab 1,2-3; 2,2-4

Evangélium: Lk 17,5-10

2013. október 06.

Szentlecke: 2Tim 1,6-8.13-14

Évközi 27. vasárnap
Jövő (évközi 28.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: 2Kir 5,14-17; szentlecke: 2Tim 2,8-13
EVANGÉLIUM (Lk 17,11-19): Történt pedig, hogy miközben Jeruzsálem felé tartott, átment Szamarián és Galileán. Amikor beért az
egyik faluba, szembejött vele tíz leprás férfi. Távolabb megálltak, és hangosan kiáltoztak: ,,Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!' Amikor
meglátta őket, azt mondta: ,,Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!' [Lev 13,49]. Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan magasztalta Istent, és lábai előtt arcra borulva hálát adott neki;
s ez szamariai volt. Jézus megkérdezte tőle: ,,Nem tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem volt más, aki visszatért volna,
hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?' Aztán így szólt hozzá: ,,Kelj föl és menj; a hited meggyógyított téged.'
Elmélkedéshez:
 Miért kéri Jézus, hogy a leprások megmutassák magukat a papoknak?
 Koncz Zsuzsa egyik dalának egy versszaka (szövegíró: Bródy János): „Köszönöm, hogy elengedtél / hálát sosem követeltél / Köszönöm, hogy megérezted / nincs szükségem rád”. A dalban megénekelt ismeretlen barát jobb, mint Jézus Krisztus?
 A többi kilenc hol van? Miért nem mentek vissza Jézushoz?
Beszámoló-rovat:

Mini Manó klub a belvárosi plébánián

Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány* szervezésében másfél éve működik egy baba-mama klub, amelynek otthona a
Kolping ház. Mivel az épületet és környékét felújítják, megkértük
Gábor atyát, fogadja be a plébániára egy pár hétre a Mini Manó
klubot. Tagjai között sok egyházközségi család is van, de elsősorban nem egyházi szervezésű. Én a klub elején babamuzsikát tartok hétről-hétre három év alatti kicsiknek, ahol a gyerekek édesanyjuk vagy édesapjuk ölében ülve mondókáznak, énekelnek, ölbeli játékokat játszanak. Nekem is nagy élmény látni a sok örömöt, kíváncsiságot a picik arcán, jó nézni, ahogy kinyílnak, ahogy
változnak. A gyerekek és a szülők is nagyon lelkesek, amiből én is
erőt meríthetek a szürke hétköznapok során. A babamuzsika után
beszélgetésre van lehetőség a szülők számára, amíg a kicsik a
szőnyegen eszegetnek és játszanak. A beszélgetések témái nagyon
különbözőek (pl. szoptatás, szülés, időbeosztás, akarat, testvérkapcsolat, beszoktatás az oviba, programok ismertetése, stb.). Itt
sokszor elég egy jó szó, biztatás, lelkesítés az anyukáknak, hogy
lássák, nem csak náluk van nehézség, hanem minden családban.
Az anyukák mernek kérdezni, megosztani a problémákat, a beszélgetések közben pedig sokszor nagyokat derülünk.
Erős Gyöngyi
* Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítványt az a szülői elhatározás
hívta életre, mely baráti segítséget szeretne nyújtani a kisgyermekes családoknak. Az önkéntesek maguk is szülők, saját életükben és a környezetüket látva is megtapasztalták a gyermeknevelés örömeit és nehézségeit.
Ez indította őket arra, hogy hetente egyszer 2-3 órában olyan családoknak segítsenek ingyenesen, akik úgy érzik néha elkélne a gyerekek mellett, „még két kéz” , vagy „még egy kis türelem” vagy „egy kis tapasztalat” vagy csak „egy kis biztatás”

Invitálás
Ha már voltál elsőáldozó, de szeretnél többet tudni Jézusról, magadról és egy jó közösségben beszélgetni és játszani akkor jelentkezzél Györgyi néni hittan csoportjába. Megbeszélés, időpontegyeztetés október 6-án vasárnap a Vízivárosban a fél kilences
mise után. Fehér Györgyi

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
Imaprogram:
Gyógyító imaszolgálat- Esztergomban
„…az Ő sebei által gyógyultunk meg” (Iz 53,5)
Az ima alkalom 2013. október 12-én (vasárnap) délután 15 órától
Esztergomban, a Szent Anna (kerek) templomban.
Program: 15h Dicsőítés; 15.30h Közbenjáró ima; 17.15h Szentségbetétel, Tanítás; 18h Szentmise
Ugyan ezen a napon, október 12.-én gyógyító imaszolgálat lelki
gyümölcseiért és kegyelmekért (szigorúan csendes) zarándoklatot
szervezünk. 1 órás szentségimádással kezdünk a Ferences gimnázium kápolnájában 9:10 kor. Utána a vaskapui Mária szoborhoz megyünk rózsafüzért imádkozva.

Lelkigyakorlatra meghívó: A lelkigyakorlatról.
Évek óta hagyomány, hogy Székely püspök atya lelkigyakorlatot
vezet egy-egy hétvégén az ősz folyamán. Korábban Gál Bernadett
szervezte ezeket nagy lelki odaadással és sok-sok energiával. Azóta beöltözött Rita nővérként a karmelita szerzeteseknél Magyarszéken. Berni egyik kívánsága volt, hogy a lelkigyakorlat szervezése ne szűnjön meg, miután az ottani szigorú szabályok miatt ő
már nem tudja rendházát elhagyni. Most látjuk csak igazán, hogy
mekkora munkát és felelősséget hagyott itt, amikor a feladatot a
fő szervezőre hagyományozta: A feladat akkora, hogy ezt a Lelkes
közösség bevonásával lehetett megoldani. Tavaly óta már a lelkigyakorlatnak saját honlapja van, ami a jelentkezést megkönnyítette, így a Mária rádióban is meg lehetett hirdetni. Tavaly közel
százan vettünk részt ezen. A visszajelzésekből azt látjuk, hogy
mindenkit mélyen megérintett a péntek estétől vasárnap délig tartó
előadássorozat Székely János atya vezetésével és Mazgon Gábor
atya emlékezetes és elgondolkodtató szombat délelőttjével.
Idén is lesz Székely János atyával lelki gyakorlat november 8-910-én. Címe: „HIGGYETEK AZ ÖRÖMHÍRBEN!” (Mk 1,15)
Az alábbi lelki úton vezeti végig püspök atya a résztvevőket:
1. A hit megélése az Újszövetségben:
- Mária és a Bölcsek életében
- Péter, Pál és Jakab apostolok életében
- A gyógyulásokban
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2. A hit megélése a mi életünkben
(Folytatás a 2. oldalon)
(Folytatás az 1. oldalról) Részvételi díj szállás nélkül 4,000, szállással 7,000 Ft.
Jelentkezni elsősorban a lelkigyakorlat.net oldalon lehet, vagy
Ádám Angellánál telefonon: 06/20/7708921; Egy Lelkes szervező
Októberi imaszándékok:
Általános szándék: Hogy mindazok, akik az élet súlyától összezúzva
érzik magukat, olyannyira, hogy a befejezését óhajtják, tudják észrevenni Isten szeretetének közelségét.
Missziós szándék: Hogy a missziós világnap ünneplése valamennyi
keresztényt ébressze annak tudatára, hogy ők Isten Szavának nem
csupán befogadói, hanem hirdetői is.
Bíborosi imaszándék: Hogy a Földön minden embernek jusson tiszta és egészséges ivóvíz!
Ismeret-rovat: Rózsafüzér Királynője, Olvasós Boldogasszony,
október 7.: Mária-ünnep. Rómában V. Pius pápa. (ur. 1566-72)
rendelte el Győzelmes Boldogasszony néven a lepantói csata
(1571. X. 7.) emlékezetéül, mert a győzelmet az egész keresztény
világ a rózsafüzér imádságnak, ill. a Szűzanyának (Napbaöltözött
Asszony) tulajdonította október 7: először 1572: ülték meg. XIII. Gergely pápa 1573: a Legszentebb Rózsafüzér Ünnepe néven áthelyezte október első vasárnapjára, azon templomok és kápolnák számára, ahol rózsafüzér-oltár volt. A lepantói csata 100.
évfordulójára X. Kelemen pápa 1671: egész Spanyolország számára engedélyezte. Savoyai Jenő 1716. VIII. 5: kivívott
péterváradi győzelme emlékére XI. Kelemen pápa (ur. 1700-21)
az egész latin Egyház számára elrendelte. XIII. Leó pápa. 1887:
megemelte az ünnep rangját, és a domonkos miseszövegeket tette
általánossá. (Szt) X. Pius pápa 1913: visszahelyezte az ünnepet
okt. 7-re. Az elnevezést 1960: adta XXIII. János pápa. az ünnepnek.
V. Pius pápát a ugyancsak rózsafüzér pápájaként is emlegetik. Az
ő érdekes története a török időkre nyúlik vissza. Az 1500-as
években Európa rettegett ellensége a török sereg, hisz a kontinens
nagy részét már uralma alatt tartotta. A pápák minden erejükkel
azon voltak, hogy valamilyen módon megállítsák a török hódításokat. Sok vesződséggel végre 1571-ben sikerült V. Piusnak megszerveznie egy erős keresztény hajóhadat. A hajókra felhúzták a
keresztes lobogókat, és megindultak a törökök ellen. A csata előtti
órákban a főparancsnok vezetésével a pápai sereg a rózsafüzér
imádkozásába kezdett. Az ütközet ideje alatt Rómában, Pius pápa
Szűz Mária képe előtt térdelt, és a rózsafüzért imádkozta, kérte a
Szűzanyát, hogy segítse győzelemre a sereget. A csata elején úgy
tűnt, hogy a törökök erősebbek, de a dél körül hirtelen megforduló szél a törökök szemébe fújta ágyúik füstjét, amitől nagy zavarodottság támadt közöttük. Ekkor a keresztény sereg, kihasználva
a kavarodást, elsüllyesztette a török vezérhajót. Amikor az ellenség észrevette a veszteséget, már késő volt. A vezér nélkül maradt
hajóhad eszeveszett menekülésbe kezdett. Így a keresztények a
Lepantó-i tengeri csatában fényes győzelmet arattak, s ezzel hoszszú időre elejét vették a törökök hódításainak. A pápa még abban
az órában látomásban értesült a győzelemről. Hálából a győzelem
napját, október 7-ét a Rózsafüzér Királynéjának, Szűz Máriának
ünnepévé tette. Azóta októbert a rózsafüzér hónapjának is nevezik. Kevesen gondolnak talán arra, hogy az ,,asszony'', s így a
,,nagyasszony'' szó nyelvünknek még pogány kori rétegéből való...
A magyar nyelvbe az alán ,,achszin'' szó kerülhetett át a 8. század
táján, amikor szorosabb kapcsolatok lehettek az előmagyar törzsek és az alánok között. Az ő nyelvükben a jelentése ez volt: úrnő, fejedelemasszony. A Halotti Beszédben még így olvassuk:
,,vimagguc szen achscin mariat''. Később elhomályosult
ťfejedelmiŤ jelentése, s nyilván ezért adhatták hozzá a fokozó
ťnagyŤ jelzőt... (A m. nyelv tört--etim. szótára. I. k. Bp., 1967.
189. lap). 1693-ban I. Lipót király a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország Szent István-i fölaján-
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lását a Nagyasszonynak. Az egyházi élet újjászervezésében ismét
nagy szerepet játszott a ,,mindörökké áldott Nagyasszonyunk''.
XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával az akkori esztergomi prímásérsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére
mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyaszszonyunk ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték. X.
Szent Pius pápa tette át október 8-ra. A II. Vatikáni zsinat után
áthelyezte a Magyar Püspöki Kar szeptember 12-re, de 1984-től
ismét október 8-án üljük.

HIRDETÉSEK
+ Október hónapban a szentmisék előtt közösségben imádkozzuk a Rózsafüzért hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken fél
7 órakor. (Keddenként folytatódik a szentségimádás).
+ Sándor István vértanú Boldoggá avatási szentmisére közös zarándoklatot szervezünk, jelentkezni a szentmisék végén a kitett
jelentkezési lapon lehet névvel és telefonszámmal. Részvételi
díj személyenként 4000 Ft, ebben egy ebéd is benne lesz.
+ A héten hétfőn Rózsafűzér Királynője, kedden Szűz Mária,
Magyarok Nagyasszonya (főünnep) lesz.
+ A plébániánk szívesen fogadja olyan önkéntes fiatalok jelentkezését, akik szívesen vállalnak heti rendszerességgel feladatot a plébániai elektronikus és írott kommunikációs munkáit
végző csoportban. Jelentkezni e-mailben lehet a
harangszo@egomnet.hu címen.
+ „ÉLET íze” mottóval fiatalok részére indul közösségi alkalom
a plébániánkon, pénteki napokon este 6 és 8 óra között. A következő alkalom október 11-én, jövő hét pénteken lesz. Hívjuk a fiatalokat ezekre az alkalmakra!
+ Bérmálkozni készülők számára felkészülési alkalmakat indítunk. Kérjük, hogy a kitett jelentkezési lapot kitöltve keressék
szándékukkal a plébános atyát!
+ Szeptembertől vasárnapi iskolát indítunk azok számára, akik
felnőttként
szeretnének
keresztelkedni,
bérmálkozni,
elsőáldozni. Bővebb információ és jelentkezés a plébános
atyánál.
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:
minden kedd:
18:00-19:00: szentségimádás (Belváros)
minden szerda:
20:30-21:00: szentségimádás (Belváros)
második szombat: 13:00-18:00: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)
Elsőádozóink a Vízivárosban:
Arató Kerecsen, Dejcző Vince, Erős Vince, Zemberi András,
Ollé Barnabás, Élő Lili Anna, Szederkényi Buda
Elsőádozóink a Belvárosban:
Bencze Botond Ágoston, Deér Ádám, Farkas Csilla, Gásrpár László
Richárd, Gégény Viktória Petra, Kardos Orsolya, Krausz Éva, Krausz
Krisztián, Lengyel Ábel, Veres Fanni, Putz Hanna, Horváth Mihály,
Horváth Benedek
A héten kereszteltük: Hargita Dorka Regina, Istvánffy Bertalan

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
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-0000002905960007
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-0000009473080007
www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu

