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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-5;

Evangélium: Jn 3,16-18

2014. június 15.

Szentlecke: 2Kor 13,11-13

SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Úrnapja, főünnep) szentírási szakaszok: olvasmány: MTörv 8,2-3.14b-16a; szentlecke: 1Kor 10,16-17; evangélium:
Jn 6,51-58;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Hétköznapi szentmise után szeretettel várom a testvéreket rövid (kb. negyedórás) beszélgetésre, akár egy pohár sör mellett, ahol a
Önök is hozhatnak kérdéseket, én a Hiszekegyről és a napi szentírási olvasmányokról beszélgetnék.
Hiszek Jézus Krisztusban
Jézusban, mint Krisztusban, Megváltóban hiszek, úgy, ahogyan először Szent Péter vallotta meg őt: „te vagy a Krisztus, az élő Isten
Fia” (Mt 16,16). A Megváltó az, aki kiemel engem életem valamilyen lehetetlenségéből, és fölkínál egy olyan teljességet, amit önerőből
nem érhetek el. Valóban szükségem van Megváltóra? Vagy magamat kellene megváltanom? Vagy már hordozom is a megváltást?
Annyi bizonyos, hogy könnyű eltévedni. Antikrisztusok, magukat Megváltónak mutató gonoszok járnak a világban.
A Megváltó Úr Krisztus valaki, aki értékesnek lát. Az ő tekintete Simonból Kősziklát formált. Mindig lenyűgöz az ószövetségi történet
is Gedeon meghívásáról (vö. Bír 6,13-14). Gedeon megkérdezte: »Kérlek, uram, ha velünk van az Úr, miért ért minket mindez? Hol
vannak azok a csodái, amelyekről atyáink beszéltek...?« Ekkor az Úr rátekintett, és így szólt: »Menj el a te saját erőddel és szabadítsd
meg Izraelt«
Beszélgetési kérdések:
- Mitől kell engem megváltani?
- Mire kell engem megváltani?
- Ki ígér nekem Jézuson kívül megváltást?
Harmai Gábor plébános
után busszal indultunk Gyergyószentmiklósra ahol a szállásunk
Beszámoló-rovat:
Plébániai gyermeknap
A városi „még ezt is vedd meg apa” hangulatú tömegrendezvények mellett a plébánián is készültek a gyermeknapra. Május 25én délután az ilyenkor megszokott fagyi mellett a szervezők sok
foglalkozással és enni-innivalóval várták a gyerekeket. Célba dobás, logikai játékok, gipszfestés, énektanulás, sakk és még több
más játékon való részvétel „fabatkát” ért, melyeket süteményre,
innivalóra lehetett beváltani.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat, és a szülők is jót beszélgettek, és ennek a hangulatnak az a hatalmas felhőszakadás sem
tudott véget vetni, mely a kinti játékokat teljesen elmosta. A tanácsteremben az eső végéig még folytatódott a program. Hazafelé
sétálva gyermekeimmel jó volt hallgatni, hogy ez és az a program
is mennyire jó volt, és milyen finomak voltak a sütik. A gyermek
nevében is köszönöm a délutánt szervező cserkészeknek és szülőknek, hogy tartalmas és élvezetes gyermeknapot ajándékoztak
nekünk. Remélem találkozzunk jövőre is
Beszámoló-rovat:

Lesták Zoltán

Pünkösd ünneplése Csíksomlyón.

volt. Ott nagy szeretettel fogadott minket Budai László az út szervezője, Pálmai Árpád tanár úr és három konyhai dolgozó akik meleg étellel vártak minket. Jól esett kedvességük. Reggel már mi is
csatlakoztunk a vonaton utazó zarándokokhoz. Utunkat reggeli
imával kezdtük, amit Gergely és László atyák vezettek. Közben
festőien szép tájakon robogtunk. Csíkszentdomonkoson át ahol
Boldog emlékű Márton Áron püspök született. Madéfalvára érve
megemlékeztünk az 1764 - es veszedelemről aminek az idén volt
a 250. évfordulója. Ajnád, Lővész érintésével jutottunk el
Gyimesvőlgyébe. Megálltunk még Gyimesfelsőlokon, majd elérkeztünk célállomásunkra Gyimesbükkre. Ünnepélyes fogadtatás
után vonultunk fel a Kontumáci kápolnához. 1782-ben épült és
Nagyboldogasszony tiszteletére lett felszentelve. Miközben én a
többiekkel együtt a misére várakoztam nagy öröm ért. Megszólított egy úr. Ránéztem, és nagyon elcsodálkoztam, az általános iskolai tanáromat pillantottam meg, akit 18 éve nem láttam. Nagy
meglepetés volt, és boldog voltam, hogy együtt zarándokolunk. A
püspöki szentmise után egy kis szabad idő következett. Majd in-

Az Esztergom Szentgyörgymezői Plébánia rózsafüzér Társulat

dultunk a vasútállomásra, de útközben megálltunk a magyar nyel-

szervezésében a Boldogasszony zarándokvonattal indultunk útnak

vű iskolánál, ahol az igazgatónőnek ajándékokat adtunk át, ame-

június 5-én Erdélybe. Mi a Belvárosi Plébánia Kavics közösségé-

lyeket a gyerekek tudnak majd használni. Áldással és énekszóval

ből négyen csatlakoztunk a csapathoz. Sajnos az esztergomi csa-

köszöntünk el. Ez után utaztunk vissza szállásunkra. Esti imád-

pat nem ért fel a Nyugati pályaudvarra ahonnan vonatunk indult.

sággal és énekléssel telt el az út. Elérkezett zarándoklatunk csúcs-

(Nagyon igaz a mondás: A vonat nem vár.) Némi egyeztetések

pontja a búcsú napja. Reggel ismét vonatra szálltunk és Csíksze-

Harangszó

redáig robogtunk. Fogadásunkat követően elindultunk a Kegy-

ében is. Nagy öröm volt számomra, hogy olyan diákokkal talál-

templomhoz. Harangzúgás és ez a felirat fogadott minket: „a Szűz

koztam, akik önálló, lelkiismeretes és alapos munkát végeztek.

Anya hazavárja gyermekei!”. Itt a templomban őrzik a ferencesek

Köszönet érte minden diáknak, és Csépleő Cecília tanárnőnek, aki

a csodatevő Boldogasszony szobrát. Innen vonultunk fel a nye-

az önkéntesek toborzásában segített.

regbe. A misén 500 ezer ember volt a becslések szerint. Több ma-

Ismeret-rovat: Szentháromságvasárnap

gas rangú személy is részt vett, mint például Tamás József segéd-

Szentháromság

püspök, Áder János feleségével, Hofmann Rózsa és még sokan

kicsipünkösd, a Pünkösd ünnepét követő első vasárnap. A pápák

mások. Az idei mottó: „Boldog a méh amely hordozott.” A pré-

sokáig vonakodtak, hogy külön ünneppel is megszenteljék, hiszen

dikációban az első gondolata az volt , hogy mindenki a saját

a hittitok magasztalása minden nap, minden szentmisében megtör-

anyukájára gondoljon. Sok kéréssel szívünkben, fájdalommal jöt-

ténik. Hazánkban már Könyves Kálmán király elrendelte, - éppen

tünk ide, s most próbáljuk itt letenni mindezeket, hisz mindannyi-

a mai időpont szerint - a Szentháromság ünnepének megülését. Az

an a Szűzanya gyermekei vagyunk. A prédikációban az alázatról

ünnep a 13. században terjedt el. XXII. János pápa 1334-ben az

is hallhattunk még. A mise után ismét volt egy kis szabad időnk.

egész Egyház számára elrendelte

Meg kell jegyeznem, hogy az a sok ember milyen fegyelmezetten
vonult le és fel. Döbbenetes volt számomra. Utolsó napunkhoz

vasárnapja

állítólagos

Lesták Zoltán
székelyföldi

nevén

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

értünk. Reggel Gyergyószentmiklós főterén ünnepi szentmisén

HIRDETÉSEK

vettünk részt, melyet Nagy Gábor Emánuel ezüst misés atya mutatott be. A szónok Böjte Csaba atya volt , akit szintén 25 éve szen-

+ Jövő vasárnap Úrnapja főünnep lesz. Az esti szentmise elma-

teltek fel pappá. Fő gondolata abban állt, hogy Isten minket min-

rad, biztatjuk a Testvéreket, hogy a Bazilikában este 6 órakor

dig vigasztal és bátorít, és nekünk keresztényeknek is ezt kell ten-

kezdődő Úrnapi szertartáson, körmeneten vegyenek részt!

nünk embertársainkkal. A szentmise végén ezüstmisés ünnepi ál-

+ Jövő szombaton délután 1 óra és 1/2 6 között lesz a Belvárosi

dásban részesültünk. Itt szeretném meg köszönni a Kartali kórus

templomban a havi szentségimádási alkalom. Kérjük a kedves

és Pálmai Árpád szolgálatát, hogy szebbé tették ezt a liturgiát.

testvéreket, közösségeket, hogy iratkozzanak fel az ívre, mely

Ez után a búcsú percei voltak hátra, majd a vonatunk célba vette

időpontban vállalnak imádságos időszakot a kitett Oltáriszent-

Budapestet. Szeretnék köszönetet mondani elsősorban az Isten-

ségnél!

nek, hogy részese lehettem ennek a zarándoklatnak, és azért, mert

+ Nyári hittantáborunk Nagybörzsönyben lesz július 21-26-ig.

erőt adott az úthoz, hogy végig tudjam járni. Köszönet illeti még

részvételi díj: 15 ezer forint. Jelentkezni 5.000 Ft befizetésével

Budai László urat aki a zarándoklat szervezője volt, Pálmai Árpád

lehet a plébánián. Ha nehézséget jelent az összeg megfizetése,

kántornak aki a hangszálait nem kímélve a négy napot végigéne-

pl. több gyermeket küldenének vagy más okból, akkor azt je-

kelte. Az ellátásunkat biztosító konyhai dolgozóknak, a vagonun-

lezni szíveskedjenek - valamennyit tudunk segíteni! Jelentke-

kért felelős Katinak, a velünk utazó orvosoknak akik mindig se-

zési lap kérhető a sekrestyében, plébános atyától, e-mailben,

gítségünkre voltak, Bády Jánosné Magdikának aki az esztergomi

illetve letölthető a weboldalunkról is. Kérjük, hogy jelentkezé-

csapatot összefogta. Valamint hála és köszönet az atyáknak, akik

süket, jelentkezési szándékukat mielőbb tegyék meg a szerve-

velünk voltak: Burbela Gergely verbita atyának, Görbe László pi-

zés és szabad helyek feltöltése miatt.

arista atyának, Tímár Asztrik ferences atyának. Szeretném
megköszőnni Ősi Mária szolgálatát aki végig helyettesített és
azoknak is akik munkáját segítették: Barabás Bence atyának
Tapuskáné Orsinak Kató néninek. Annának, hogy az irodai szolgálatomat helyettem ellátta. Isten áldását kérem mindenki életére
és munkájára.
Beszámoló-rovat:

Mátray Gabriella
Önkéntesek a plébánián

Az elmúlt tanév során közel 50 óra önkéntes munkát végeztek
plébániánkon az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola diákjai.
Segítségükkel az ősz folyamán a kapuépítés utáni törmelékből
megmentettük a használható téglákat, termésköveket, melyek egy
része a felújításkor már felhasználásra került. A kert folyamatos
munkát biztosít számunkra. A diákok ősszel-tavasszal kigazolták
a templom és az épületek melletti részeket, segítettek a belső kert
és az altemplom melletti zöldterület megtisztításában, rendbetétel-

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:Rottár Rita Júlia
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

