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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: ApCsel 2,14a.36-41

Evangélium: Jn 10,1-10

2014. május 11.

Szentlecke: 1Pét 2,20b-25

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Jövő vasárnapi (HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 6,1-7; szentlecke: 1Pét 2,4-9
EVANGÉLIUM (Jn 14,1-12): Ne nyugtalankodjék szívetek. Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely
van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha már elmentem és helyet
készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hiszen ismeritek az utat oda,
ahova én megyek.'' Tamás erre azt mondta neki: ,,Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?'' Jézus azt felelte neki:
,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. Ha engem megismertetek volna, Atyámat is ismernétek.
De mostantól fogva ismeritek és láttátok őt.'' Ekkor Fülöp kérte őt: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!'' Jézus így
válaszolt neki: ,,Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát is. Hogyan
mondhatod hát: ,,Mutasd meg nekünk az Atyát''? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? Az igéket, amelyeket
én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő cselekszi a tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, hát legalább a tetteimért higgyetek. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz
bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához
megyek.
Elmélkedéshez:




Ha nyugtalakodom, mi miatt nyugtalan az én szívem?
Ismerem-e Jézust, és milyennek ismerem Őt?
Miképpen képzelem el a mennyek országát, és vágyakozom-e oda?

Beszámoló-rovat: Képviselő-testület ülése a Belvárosi Plébánián
Visszatekintve az elmúlt hetek eseményeire, örömmel állapítottuk
meg, hogy a Nagyheti és Húsvéti szertartások rendben és méltóságteljesen zajlottak le.
Szép volt az anyák napi köszöntő is. Örvendetes továbbá, hogy a
vasárnapi szentmisék látogatottsága emelkedett a tavalyihoz képest. Részben ennek is köszönhető, hogy kissé stabilabb lett az
anyagi helyzetünk. Elszomorító azonban a hétköznapi szentmiséken tapasztalható üres padok látványa. Mi lehet az oka? Mit kellene tennünk? A templom udvarán befejeződött az autó-beálló tetőfedése, a kerítés védelmének munkája, a bejárati úttal megszépült, rendezetté vált az udvar. A felsoroltak Egyházmegyei és állami támogatással valósultak meg.
Pályázati pénzekre ezután is szükségünk lesz. Előttünk álló feladat a második bejárati kapu felújítása és új gázkazán vásárlása.
Tervezgettük a Gyermeknap megünneplésének módját és az elsőáldozást (utóbbi a Belvárosi Templomban május 25.-én lesz a Vizivárosban június 1-jén ).
Dobay Péterné
Beszámoló-rovat: Mindennapi kenyerünket...
Május 2. egy pénteki kora esti időben felfigyeltem egy csoportra,
akik épp azon szomorkodtak, hogy lemaradtak egy májusi litániáról. Látszott, hogy messziről jöttek, fáradtak és nem igazán ismerik a várost. Gondoltam felajánlom a lehetőséget egy szentmisére,
utána pedig természetesen litániára a Belvárosi Templomban.
Mint kiderült egy Mindszenty zarándokcsoport volt, és csodának
élték meg ezt az lehetőséget. Kétszeres örömként éltem meg ezt a
találkozást: elsősorban azért, mert egyszerre kilenc embernek tudtam segíteni, másrészt pedig néhány pillanat alatt az Úr új emberekkel gyarapította ismerősi körömet. Búcsúzóul azt mondták,
hogy nincsenek véletlenek. Jó érzés volt olyan emberekkel találkozni, akiknek fontos a mindennapi kenyér, a lelki táplálék a

szentmise az Úrral való találkozás. Elmélkedés: Ha elimádkozom
naponta a Miatyánkot vajon tudatosul e bennem, hogy mit kérek
az Istentől? Számomra mennyire fontos a mindennapi kenyér?
Eleget teszek keresztény kötelességemnek azzal, hogy naponta
imádkozom a Római Pápáért a papságért a betegekért, a bajbajutottakért...? Tudnék napi fél órát szentelni a szentmise keretében
az Úrnak, aki az életét adta értem vagy mindig találok valamilyen
kifogást?
Vjatrák Anna
Beszámoló-rovat: Zarándoklat Márianosztrára
Márianosztráról gyermekkoromban, a nagymamámtól hallottam
először. Egyik kedvenc zarándokhelye volt, ahogy nekem is az
lett. Sajnos nem együtt jártuk ezt az utat, viszont a beszámolói tanúságtételként maradtak meg számomra. A napokban meglepően
sok olyan testvérrel találkoztam, akik arra kértek, hogy írjak egy
beszámolót a május elsejei zarándoklatról. Ezúttal szeretném nekik megköszönni a nekem szánt megtisztelő és nemes feladatot.
Ennek ellenére nincs könnyű dolgom, mivel nehéz írni, ha nem
jön az ihlet, viszont egyszer csak bevillant egy fölirat: RETRÓ
MÁJUS 1. Innentől kezdve egy gondolat bántott engem is. Most
kivételesen haladok a korszellemmel és nosztalgiázom egy kicsit,
vagyis beszámolót írok az első gyalogos zarándoklatomról Márianosztrára. Azt még azért előrebocsátom, hogy egy részemről megírt beszámoló korántsem ér fel egy személyesen megélt élménynyel. Első zarándoklatom Márianosztrára a Belvárosi Harangszó
hirdetéseiben gyökeredzik. Az évszámra sajnos nem emlékszem,
Lak Gábor atya esztergomi működésének egyik szakaszába tudom
beilleszteni. Tehát a hirdetés által szerzett ismereteink alapján elindultunk a gyülekező hely felé. A Plébánia épülete előtt meglepő
módon nem volt senki, így kénytelenek voltunk becsengetni újabb
eligazítást remélve. Lak Gábor atya nyitott ajtót. Miután közöltük
vele látogatásunk okát ő azonnal továbbirányított a buszvégre miközben lányom túracipőnek álcázott strandpapucsát vizsgálta elszörnyedve.

Harangszó

A buszvégre érve sem nyertünk, mivel akkor még Esztergomban
jóformán senkit sem ismertünk, így nem derült ki számunkra,
hogy melyik csoporthoz csatlakozzunk, fogalmunk sem volt, hogy
hol van a szobi rév, ebben a buszvezető segített. Majd amikor a
komp ünnepélyesen elindult, teljesen a Gondviselésre hagyatkozva két utasként sodródtunk a Duna habjain a szobi part felé. Ekkor a kikötőben egy zarándokoknak tűnő csoportot véltünk felfedezni, akik lányom strandpapucsát látván (mint utólag kiderült)
lemondtak volna az "utolsó komp" című történet reményében érkezett utasokról. Ekkor jött a Gondviselés, aki egy Istenben bizakodó csoporthoz hozzárendelt két embert, akik szintén Istenbe
vetett hitük által értek célba.
Imádság: Köszönöm Uram mindazokat, akiket küldtél az életembe, jótevőimet és a rám bízottakat. Amen. Elmélkedés: Elgondolkodtam e már azon , hogy számomra mi volt az ami eljuttatott a
hitre? Ha kételkedem, kételyeim vannak, hogyan tudom azokat
legyőzni? Van e olyan személy vagy dolog aki, vagy ami által tudok erősödni a hitben? Ha megkaptam a hit ajándékát vajon éleke vele? Tudok személyesen is tanúságot tenni Krisztustról vagy
megelégszem mások tanúságtételével?
Márianosztra 2014.május 1.
Immár hagyományos gyalogos rózsafüzéres zarándoklat indult
május 1.-jén Esztergomból Márianosztrára Harmai Gábor plébános atya vezetésével. Szobig mindenki sajátos módon onnan pedig
közösen gyalogosan indultunk a pálosrend által őrzött kegyhelyre.
A szobi testvérek a templomban üdvözöltek bennünket. Az imaszándékok felsorolása után kifele jövet a templomból kezdtük
imádkozni a rózsafüzért. Voltak olyan zarándoktársaink is akik
ezt először tették. Számomra szép élmény volt. Körülbelül az út
felénél megpihentünk a szokásos kőkeresztnél, ahol egy térdhajtás
után Gábor atya megnyitotta az ülést. Madárlátta eledelünk elköltése után megtettük az út hátralévő részét közben természetesen
rózsafüzért imádkozva. 12 órakor Gábor atya és Bátor Botond
atya mutattak be szentmisét a kegytemplomban, amelyen rajtunk
kívül részt vettek. Esztergomból más családok és a Ferences
Szegénygondoző Nővérek is. Szentmise után szabad program következett, a csoport egy része ebédelt a többiek felmentek a Kálváriára, ahol friss kamillát gyűjtöttek. A visszautunkba egy kissé
beleszólt az eső, ezért egyöntetűen a "zarándokvonat " mellett
szavaztunk. Élményként hatott a Mária kúti megálló, ahol a friss
forrásból ihattunk, amit annak idején Mindszenty bíboros szentelt
meg. Majd a szobi kikötőben Gábor atya áldásával elköszönve
egymástól mindenki hazatért. Köszönjük Istennek ezeket a csodálatos utakat.
Vjatrák Anna
Köszönjük Kuti István testvérünknek az áldozatos munkáját a zarándoklat szervezésért, melyet minden évben megtesz plébániánk
közösségéért.
Beszámoló-rovat: Édesanyák köszöntése a templomban
Az elmúlt vasárnapon, a 10 órás szentmisén szép imádságos liturgia keretébe történt meg az édesanyák köszöntése. Az áldás szavai
alatt minden nehézség, küzdelem elfelejtődik, az egy szál virág
szebb ajándék, mint bármilyen más drága meglepetés. A jelenlévő
gyermekek – a legkisebbek is, hiszen ezen a vasárnapon ez volt a
gyerekmise -, unokák megilletődve köszöntötték az anyákat,
nagymamákat, s akinek nem lehetett jelen hozzátartozója, plébános atya kezéből vehette át -nem kevesebb ünnepélyességgel- a
virágot. Köszönet érte.
Add Urunk, hogy Szűz Mária, Szent Mónika, Árpád-házi Szent
Erzsébet példáján tanuljunk, a hétköznapok megpróbáltatásaiban
is türelem és szeretet uralkodjék, még akkor is, ha már háromszor
ömlött ki a kakaó, szakadt el az ülőgarnitúra kárpitja és még senki
nem ágyazott be ma…
Szalai Katalin
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

Plébániáink elsőáldozásáról
Az elsőáldozási felkészítő alkalmak lassan elérkeznek a célhoz,
egyre közelebb már az elsőáldozás időpontja, a belvárosi templomban május 25., a vízivárosiban június 1. Az idén 33-an készülnek elsőáldozásra, ebből 5-en a Vízivárosban, kérjük a kedves
Híveket, kísérjék imáikkal a felkészülő gyermekeket és családjaikat. Az első gyónás május 23-án lesz, a hittanóra keretében, ekkor
lesz a gyermekek „vizsgázása” és ruhapróbája is. Nagy szeretettel
hívjuk a kedves Szülőket is erre az alkalomra, hogy Ők is elvégezzék a szentgyónásukat, ezzel is hozzájárulva gyermekük ünnepéhez. Kedden, május 13-án szülői megbeszélést tarunk, 17:00-tól
a belvárosi plébánián. Az elsőáldozással nem érnek véget a közösségi alkalmak, továbbra is szeretettel várjuk a tanév végéig a
gyermekeket a plébániára, péntekenként, a változás csak annyi,
hogy már nem a tanulás, hanem a közösségépítés, a játék lesz a
központban, és 14:30-15:30-ig tartanak az alkalmak. Ugyanígy
szeretnénk folytatni ősztől is a közösségi alkalmakat, hiszen az
elsőáldozás nem valaminek a vége, sokkal inkább egy folyamat
része, ami egyre inkább bekapcsolja gyermekeinket a krisztusi
közösségbe. Ezért szeretnénk hangsúlyozni, hogy ősztől is nagy
szeretettel várjuk a gyermekeket, a közösségi alkalmak időpontja
augusztus végén már megismerhető lesz.
Gábor atya, Ági néni és Györgyi néni

HIRDETÉSEK
+ Május hónapban az esti szentmisék után elimádkozzuk a

Lorettói litániát.
+ Május 13-án, kedden 17:00-tól szülői megbeszélést tartunk az
elsőáldozók szülei számára a belvárosi plébánián
+ Nyári hittantáborunk Nagybörzsönyben lesz július 21-26-ig.
részvételi díj 15 ezer forint. Jelentkezni 5.000 Ft befizetésével
lehet a plébánián. Ha nehézséget jelent az összeg megfizetése,
pl. több gyermeket küldenének vagy más okból, akkor azt jelezni szíveskedjenek - valamennyit tudunk segíteni! Jelentkezési lap kérhető a sekrestyében, plébános atyától, e-mailben,
illetve letölthetővé válik a weboldalunkról is. Kérjük, hogy jelentkezésüket, jelentkezési szándékukat mielőbb tegyék meg a
szervezés és szabad helyek feltöltése miatt.
+ A Csíksomlyói búcsúra szerveznek utat Pomázon június 4.
szerda és június 9 hétfő között. Még van néhány hely a buszban. Várható költség: 59 500 Ft, érdeklődni lehet:
halasz.maja@t-online.hu ill. tel: 20/955-17-63
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)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten kereszteltük:Balázs Jázmin Zsuzsanna
A héten temettük: Miklós Sándorné, Király Marianna
Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz ;

Magyar Katolikus Rádió: Fm 92,5 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
Plébániai fogadó órák: hétfőtől - péntekig du.15-18h között
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu
Facebook: Esztergom-Belvárosi Plébánia

