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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: MTörv 8,2-3.14b-16a;

Evangélium: Jn 6,51-58

2014. június 22.

Szentlecke: 1Kor 10,16-17

ÚRNAPJA
Jövő vasárnapi (SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK {főünnep} Belvárosi plébániatemplom búcsú napja) szentírási szakaszok:
olvasmány: ApCsel 12,1-11; szentlecke: 2Tim 4,6-8.17-18; evangélium: Mt 16,13-19;
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 Isten Egyszülött Fiában
Jézus Krisztus földi élete során mindig tiltotta, hogy akár csak elbeszéljék a csodáit azok, akiket meggyógyított. A „Messiás” vagy a
„Krisztus” korántsem egyszerű fogalom. Hitvallásunk azzal pontosítja, hogy Urunkat Isten Egyszülött Fiaként nevezi Krisztusnak,
vagyis Messiásnak. Isten Egyszülött Fia az Istennel való kapcsolatunkat tudja gyógyítani, megváltani, ha testvérünkké fogad bennünket.
Emberi bűnünk, sérültségünk lényege ugyanis Isten gyanúsítása. Nem a javunkat akarja. Nekünk adta ezt a világot, de végül mindent
elvesz tőlünk. Már most is ki vagyunk szolgáltatva ellenséges embereknek, csoportoknak, politikai hatalmaknak, és ez Isten felelőssége.
Ezért hát lázadnunk kell. Saját eszünk szerint le kell szakítanunk a mai nap örömét, élvezetét, saját eszünk szerint meg kell kötni a mai
nap kis kompromisszumait, árulásait, különben van-e élet a halál előtt?
Isten Egyszülött Fia a legvégsőkig menő bizalommal volt az Atya iránt. Ezért a keresztet is elfogadta a gonoszok kezéből, és
megfeszítve is Istenhez kiáltott. Ha hiszek Isten Egyszülött Fiában, akkor én is Istenhez kiáltva, benne bízva fogadhatom el a magam
keresztjét.
Beszélgetési kérdések:
- Hol találkoztam a Messiás erejével az életemben?
- Milyen keresztek azok, amelyeket nagyon nehezen tudok elfogadni?
- Van-e élet a halál előtt?
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messzebbről láttam a Szűzanyát.
Beszámoló-rovat:
Beteg voltam és meglátogattak….
Talán a Szentlélek sugallta nekem, adjam át az írást egy a „jó”
Május 16.-án 2 hónapos mankózás után kerültem az esztergomi
sorban álló asszonykának, aki mintha érezte volna, hogy valamit
Vaszary kórház reumatológiai osztályára, ahonnan egy esti roszszeretnék kérni tőle, rám nézett és odajött. Megkértem, vigye oda
szullét miatt bekerültem a belgyógyászati őrzőbe. Június 4.-én haa Szűzanyához, bíztam benne, hogy megteszi, és ezt el tudom
zaengedtek, aminek nagyon örültem. Családom látogatott minden
mondani a lányomnak. A vonaton kérték az élménybeszámolókat,
nap, de nagyon jól esett a beteglátogatók látogatása is. D. Ildikó
nagyon sokat felolvastak és a kihangosítón mi is hallottuk. Én is
egy pillanat alatt vidámságot varázsolt a szobába. G. Magdikának
megírtam a fent leírt történetet, felolvasták. Nem sokkal később
is régi ismerősként örültem. Klára nővérnek is igen megörültem,
hallom, hogy a stúdió kocsiban várja egy fiatalember azt a
aki az Úrjézust hozta el-tavaly karácsony előtt is. Bence atyával
hölgyet, aki nem tudott odamenni a Szűzanyához, neki van egy
egy-kettőre sikerült az ijesztő, idegen helyet is elfelejtenem, ami
sapkája, amit teljes egészében hozzáérintett, és vigyek valamit,
nem csak nekem volt szörnyű, hanem még 3 szobatársamnak is.
amit hozzáérintek a sapkához, hogy elvihessem a lányomnak.
Köszönöm F. Éva doktornőnek, a Karitásznak és a beteglátogaAkkor a meglepetéstől alig tudtam megszólalni. Nehezen hittem
tóknak, hogy szabadidejüket ilyen felemelő dolgokra áldozták.
el, hogy az én beszámolómra valaki felfigyelt és odahívott.
Forgácsné Erika, aki maga is 10 évig volt beteglátogató, amíg
Számomra ez „CSODA” volt. Nem tudtam a meglepetéstől
meg nem betegedtem annyira, hogy már nem vagyok rá alkalmas.
beszélni, de ha ezt olvassa, akkor most mondom: Önnek hatalmas
Beszámoló-rovat: Tanúság történet egy édesanyától!
szíve van! A Jó Isten áldja meg ezért amit én csodaként éltem meg
(Pünkösd, Csíksomlyón)
és napokig nem tudok átlépni rajta. Majd a mellette lévő fülkében
A Boldogasszony zarándokvonattal mentem erre az útra. Nagyon a Missió Tours vezetőjétől, akit Budai Lászlónak hívnak, látva a
vártam az indulást. Szívem mélyén reméltem, hogy valami könnyeimet, hatalmas szeretetteljes ölelést kaptam. Köszönetet
megérint, ha ezt az utat megjárom. Van egy látássérült lányom, mondok ezért is! Amit hozzáérintettem a sapkához, egy gyertya
aki már csak a fényeket látja. El szeretett volna ő is jönni velem, volt, amin rajta van a Szűzanya képe. Én úgy gondolom, hogy
de nem ismerve a körülményeket, lebeszéltem róla. Mondtam ezeknek az embereknek a szeretete és az anyai szív már nagyon
neki, hogy felmérve a dolgokat a következő útra elviszem. A sok ajándék az én lányomnak. Ha a látásán nem is segít, de az,
kérését egy papírra vetve, (hogy a látását vissza kapja) leírtam és hogy ennyi ember megpróbált neki rajtam keresztül örömet
ígértem, hogy elviszem a Szűzanyához. A Csíksomlyói szentmise okozni, hogy gondoltunk rá, már nagy öröm lett számára. Áldjon
után, ami szintén nagy élményt nyújtott, elindultunk lefelé, meg mindenkit a Jó Isten, akik ehhez az úthoz hozzásegítettek.
előttünk a hatalmas tömeggel. Mire a Kegytemplomhoz értünk, Úgy érzem, a hitem sokkal erősebb let ezek után. Az utazást
amelyet a Szűzanya találkozási öröme táplál, nagyon hosszú sor továbbra is szeretném folytatni, amíg az egészségem engedi és
állt, de én mindenáron be akartam menni! Utazó társam többször ígérem, bármilyen nehézségek árán, de viszem a lányomat is.
mondta: Editke ez képtelenség, lehetetlen, nem érjük el a vonatot. Köszönöm, hogy meghallgattak, és elolvassák a levelem. A hit és
A templom két bejáratán lassan haladt a sor, a középső bejáratnál a szeretet jegyében búcsúzom el önöktől.
Egy édesanya!
gyorsabban. Ezt választottam, amit rosszul tettem, mert a végén
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Ismeret-rovat: Jézus Szíve Ünnepe
A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával
kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és
életének részletezéséből fakad, hanem abból a törekvésből, hogy
Jézus benső világába, lelkiségébe, szándékainak és érzelmeinek
ismeretébe behatoljunk és Krisztushoz való viszonyunkat, ennek
megfelelően szeretetteljesen elmélyítsük.
Jézus Szíve, azt az emberi 'szívet' jelenti, amely az ember testilelki mivoltának bensejét, mint erkölcsi életének forrását, nevezetesen pedig mint a szeretet székhelyét jelöli. Ilyen értelemben
használja a Szentírás is a 'szív' szót. A Szent Szív a vallásos lélek
számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja követelményül. A kultuszt Alacocque Szent Margit látomásai (1673–1625) szentesítették: a megjelenő Jézus különösen
az emberi hálátlanságot fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést, a hónap első péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. Ezt a felajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének
és közösségek, városok és nemzetek követik. Jézus Szíve körmenet: P. Bóta Ernő SJ (1854-1939) a Mária Kongregációk nagy
apostola lelkéből pattant ki a gondolat, hogy megalapítsa a Jézus
Szíve Szövetséget, mivel a Jézus Szíve Társulat Budapesten nagyon elterjedt, de a tagok azonban a hívők nagy tömegében szétszórtan és szervezetlenül éltek. A Szövetség programjába vette,
hogy közreműködik azon, hogy a legszentebb Szív óhaja teljesüljön és a Jézus Szíve ünnepnapja hivatalosan is nyilvános ünnep
legyen. Ezért bevezette a Jézus Szíve körmenet tartását, először
csak nagyon szerényen a Pesti Jézus Szíve templom előtt tartották, 500 fehér fátyolos nagylány vonult fel, két atya is prédikált,
az egyik a templomban, a másik a téren. de aztán évről-évre mindig fényesebb és nagyobb keretek között vonult fel a Jézus Szíve
tisztelők nagy serege. A harmincas években a Jézus Szíve körmenet Budapest legimpozánsabb körmenetei közé tartozott, az utolsó
legnagyobb körmeneten 1949-ben már 130 ezren vettek részt rajta.
(Források: jezsuita.hu (részlet); uj.katolikus.hu (részlet), szerkesztve)
Gondolat-rovat: Dévai villanófény a Szűzanyával
Úgy hozta az életem, hogy több alkalommal is részt vettem imatalálkozókon, különböző helyszíneken. Tudom, hogy ilyen alkalmak
megelőzően mindig vannak olyan gondok, melyek nehezítik a
részvételt, eljutást, vagy az alkalom létrejöttét. Sokszor nehéz egy
ilyen alkalom előtt a pihenés is de van az a patás, aki sosem alszik
– szoktuk mondani. Így ehhez hasonló gáncsoskodások okán kértek meg engem, hogy egy Mária imaalkalomra segítsek eljuttatni
az előadót a dévai plébániatemplomba. Lehetőségem volt, kedvem szintén és így elindultunk. A hosszú beszélgetések és az ottani találkozások nagy élményt jelentett számomra. Több alkalommal mentem már át a városon, de még nem álltam meg ott sosem.
Annyit tudtam a várról-mint nevezetességről- hogy már nem igényel asszonyi áldozathozatalt, viszont a hegyen sok a vipera.
Mindezek ellenére a városnézés során szerzett élmények szép emlékként maradnak meg bennem. Az imaalkalom pedig egy villanófény a hétköznapjaimban, melyből lehetőségek és hétköznapi valóságok tűntek elő. Dévai gyermekek a több óráig eltartó imaalkalmon: 1. villanás: „Én nagyon megszerettem ám a Szűzanyát
egy régebbi imaalkalom óta. Mivel nekem nincsen édesanyám,
nekem csak Ő van. Nagyon közel segített engem Jézushoz! Már
soha sem hagyom el Őt, és Jézust!” – mondta spontán módon egy
mellénk ülő -ötödik osztályos- árva kislány.
2. villanás: Ötéves kisfiú, nagyon mozgékony, fészkelődő, de folyamatosan figyeli a programot. A 3 órás programon végig mellettünk van. Hihetetlenül szenved a nagy csend és folyamatos egyhelyben léttől. Nem volt kötelező ott lennie, de nem ment el.
Amikor nem bírta az ülést akkor felállt, letérdelt, majd visszaült.
Csendben ránk nézett, majd a program végén mélyen előrehajolt
és lentről, közelről az arcunkba nézett. „Ugye feljöttök hozzánk?
Szeretném!”- mondta. Majd mire a templom ajtón kiléptünk, kint
a harmadik kört futotta. 3. villanás: Ülünk a dévai estében a ”sétá-

ló utcában” egy kávé mellett. 8 perc alatt legalább 4 piszkos, elhanyagolt állapotú gyermek áll meg az asztalunknál. Kérik a kockacukrot, a süti ottmaradt színes zseléjét. Majd egy borízű szülői
hang 50-60 méterről. „Nem csináltam még egy lejt (romániai pénznem) sem!”- kiáltotta vissza 4 év körüli gyermek.
Mi maradt bennem? Visszajövök!!
Tóth László

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Június 29-én, vasárnap lesz Szent Péter és Pál napja,
templomunk búcsú napja. A szentmise 10 órakor lesz, utána
szeretettel várjuk a híveket a templomkertben egy tál meleg
étellel, az Ettore cukrászda jóvoltából fagylalttal és – ha a
testvérek be tudnak segíteni – süteményekkel. A gyermekeknek megint szervezünk játékállomásokat is, ha vannak erre
vállalkozó felnőttek. A ½ 12 mise ezen a napon elmarad!!

+ 24. kedd: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
+ 27. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep) a Belvárosi
plébániatemplom esti 7 órás szentmiséjében körmenetet tartunk - a szokásainknak megfelelően. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőség szerint vegyenek részt ezen a szentmisén,
és hívják fel környezetükben lévő hívő ismerőseik figyelmét is
erre az ünnepre, hogy méltóképpen ünnepelhessük meg ezt az
alkalmat. Kérjük a gyermekes családokat, hogy lehetőleg segítsék elő gyermekeik közreműködésével a virágszirom szórását az Oltáriszentség előtt a körmenet alatt. Szeretnénk, ha ez a
szép esztergomi ünnepi szokás megerősödne városunkban és
az idősebb korosztály mellett a fiatalabb korosztályok is megismernék, és tovább éltetnék ezt az évenkénti ünnepi szokásunkat.
+ 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 letölthető a weboldalunkról is. Kérjük, hogy jelentkezésüket, jelentkezési szándékukat mielőbb tegyék meg a szervezés és szabad helyek feltöltése miatt.
+ Taki rejtvények, feladatok is nyári szabadságra mentek. Így
ezekkel szeptemberben találkozhatnak újból a gyermekek.
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 esküdtek: Anga Viktor és Noszkay Fanni
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

