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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: 1Kir 3,5.7-12

Evangélium: Mt 13,44-52

2014. július 27.
Szentlecke: Róm 8,28-30

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (évközi 18.) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 55,1-3; szentlecke: Róm 8,35.37-39; evangélium: Mt 14,13-21;
Rákövetkező vasárnapi (évközi 19.) szentírási szakaszok: olvasmány: 1Kir 19,9a.11-13a ; szentlecke: Róm 9,1-5; evangélium: Mt
14,22-33;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Világossága vagyok a világnak
A Nagyhiszekegy következő kijelentése Jézusról, hogy „Világosság a Világosságtól”. A kép mögött a tűz terjedése van. Az ókoriak a
tüzet önálló anyagnak tartották: őselemnek. Így elgondolva a tűz terjedése igen titokzatos: ha egy pohár vizet kiöntünk, akkor a víz úgy
terjed, hogy az eredeti helyen kevesebb marad. A tűz viszont önnön lényegét úgy adja tovább, hogy az eredeti helyén sértetlenül
megmarad. Ezért találta alkalmasnak Szent Jusztinusz vértanú, az első keresztény filozófus ezt a képet használni Jézus Istenségének
érzékeltetésére, és tőle került a gondolat a Hitvallásba. A világosság ugyanakkor Jézus és tanítványai kapcsolatában is igen erőteljes
kép, János evangéliuma is használja. Jézus világossága a világnak, Ő az, akinek a fényében járva tájékozódni tudunk az életben,
megtaláljuk az utat, fölismerjük Isten kegyelmét.
Beszélgetési kérdések:
-Hogyan tud rám átterjedni Jézustól Isten világossága?
-Volt-e olyan helyzet, amikor világosság tudtam lenni valaki számára?
-Mit jelent az, hogy a sátán egyik neve Lucifer, a fényhordozó angyal? Miben különbözik Isten világossága és a sátán világossága?
Harmai Gábor plébános
Nyári időszak alatt lapszámunk kéthetente jelenik meg!
Egy örömömet szeretném megosztani a kedves olvasókkal!
24 órás szentségimádás
Az elmúlt szombaton (12-én) immáron második alkalommal volt a
Miért is ???
Belvárosi Szent Péter és Pál templomban Szentségimádás éjszakába
2011-ben hallottam először Johannes Hartl-tól az Imádság Házáról és nyúlóan. Ennek az imának lelkes kezdeményezője Kovácsné Ria, akit
a folyamatos imáról.
sokan ismernek.Ez a kezdeményezés számomra nagy ajándék volt,
Nem az úgynevezett "Jézus-imáról", nem a fohászokról vagy több szempontból is!
röpimákról, hanem arról, hogy egyének, csoportok egymást váltva, Budapesten néhány hónapja már, hogy elkezdődött egy imalánc
nonstop imádják az Urat.
azért, hogy legyenek emberek, akik Lélekben és igazságban dicsőítik
Akkor ez még elképzelhetetlen volt számomra, de a bogár bekerült a
az Urat, és járnak közben Magyarországért, Európáért 24 órán át.
fülembe.
Ennek megvalósulásáért imádkoznak Budapesten és több városban
2012-ben az Eucharisztikus Konferencián szombaton reggel 9-kor is. Azt gondolom, Esztergomban is nagy szükség van arra, hogy
elkezdődtek az előadások, beszámolók, tanuságtételek az Oltáriszent- imádkozzunk a városért, a benne lakókért, a szegény családokért, a
ség jelenlétében, majd egész éjjel rózsafüzért imádkoztunk.Vasárnap betegekért, a magányosokért és lehetne még sorolni. Lehet és kell is
folytatódtak az előadások, és JÉZUS MINDVÉGIG VELÜNK VOLT közbenjárni, de mindenek előtt nagyon fontos az is, hogy dicsőítsük
AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN .
az Urat, a mi Istenünket a szavainkkal, a tetteinkkel! Ezért érzem ezt
Felejthetetlen élmény volt. / Az is, hogy én (?!?) képes voltam egész a kezdeményezést fontosnak, mert erre mindannyiunknak szükségünk
éjjel rózsafüzért imádkozni./
van!
Ettől kezdve /2012/ minden évben részt vettem az Ez az a nap! 24
Épp ezért nagyon hálás vagyok Gábor atyának és Riának, akik megórás dicsőítésén. Ki nem hagytam volna idén májusban sem, noha
szervezték, Tóthné Györgyinek, Nyitrai Lászlónak és Hengán Gabiakkor már beteg voltam.
nak, akik szép, lelkesítő zenéjükkel, énekükkel segítették az imádsáNa és a januári Ausburgi Imakonferencia !!! A közös imák, a szívből
got. Nagyon köszönöm Lesták Zolinak, aki mindkét alkalommal eljövő dicsőítések magával ragadó ereje, a Szentlélek tüze !!! Gyógyít- jött és segített abban, hogy dicsőíteni tudjuk az Urat, Aki egyedül
hatatlanul megfertőzött ez a lelkiség.
méltó a dicséretre! Nagy ajándék volt látnom az embereket, akik még
Eközben bármerre nézünk a világban, mindenhol háborút, erőszakot, késő este is odajöttek az Úr elé, és leborulva imádták és kérték minddurvaságot, hitetlenséget, korrupciót, közönyt látunk. „Megölte, kira- azt, amire szükségük van. Igazából, amire leginkább szükségünk van
bolta, megverte, megerőszakolta” – halljuk a TV-ben, rádióban. - legyünk bármilyen helyzetben is - az az Úr maga! Arra van szüksé„Csalás, sikkasztás, ittas vezetés, cserbenhagyás” –olvassuk az újsá- günk, hogy a Jelenlétében lehessünk, amilyen gyakran csak tudunk!
gokban. Pénteken este a kocsmák – igényes szórakozóhelyek már Éppen ezért azt gondolom, nagyon fontos, hogy legyen továbbra is
nem nagyon vannak – környékén tizenéves fiatalok randalíroznak, ilyen alkalom. Minden hónap második szombatján van a már ismert
poharat, üveget törnek, a fal mellé hánynak, belekötnek a járókelők- „belvárosi Szentségimádás” 1órától fél 6-ig, és ezután a folytatás
be. 14-16 éves lányok az iskolapadból mennek a szülőszobára, rosz- hajnalig. Valóban az a cél, hogy dicsőítsük az Urat, hogy megpihenszabb esetben abortuszra, sokszor azt sem tudják, kitől estek teherbe.
jünk Előtte, és hogy közbenjárjunk másokért.
Az általános iskola mosdójában gyerekek fújják a füstöt, nemegyszer Bízom abban, hogy lesznek emberek továbbra is, akik tudnak hajnaszívják a füves cigit, míg a tanároknak, nevelőknek creditpontos kép- lig maradni, és egyszer majd eljön az idő, hogy nem csak egy hónapzésen agykontrollt, reikit, relaxációt tanítanak.
ban egyszer, hanem gyakrabban is összejövünk, hogy együtt imádEgyetlen fegyverünk van: az ima.
kozzunk!
Ezért kezdtük el ezt az imaharcot sok más várossal, országgal együtt.
Imával és köszönettel:
M. Lúcia nővér
Ezért hívunk, várunk mindenkit, aki jobb jövőt akar gyermekeinknek, - - városunknak, országunknak.
Kovácsné Ria
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Megszabadító ima a FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ.
A Városi Szentségimádás keretében 18 és 19 óra között hagyományteremtő szándékkal imádkoztunk a napjainkban a szaporodó függőségektől, modern bálványoktól való szabadulásunkért a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz.
Imádságunkat az EGYÜTTÉRZÉS LITÁNIÁJÁVAL kezdtük minden emberi nyomorúság enyhüléséért, majd a Regőczi István tollából
megjelent, a bűnökből, megkötözöttségekből, és függőségekből való,
a főbűnökre alapozott 9 részből álló megszabadító imát mondtuk el a
FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ.
A harmadik részben a Békesség imát imádkoztuk el, hogy Szűz Mária segítsen kiesdeni számunkra, hogy a manapság a hagyományos
függőségek (alkohol, drog, nikotin) mellett egyre nagyobb számban
felbukkanó újabb függőségek (túl-/stresszevés, játékszenvedély,számítógép-függőség, szex-függőség, munkaholizmus, társfüggőség, kényszeres segítés, depresszió, stb.) közül is fel tudjuk ismerni ezekben való érintettségünket, fel tudjunk hagyni tagadásukkal és
beismerve tudjunk gyógyulást keresni. Ma már széles skálán mind
csoportokban, mind az interneten is működő 12 lépéses anonim felépülési programok vannak, hisz ezek a függőségek nemcsak az
egyént, hanem a családokat is, sőt hógolyó effektusuk kapcsán az
érintett családok generációit is meg tudják betegíteni. A programon
való dolgozás által, önismereti fejlődésünk révén, megállíthatjuk továbbterjedésüket.
Szeretettel hívunk és várunk az elkövetkezendőkben is minden kedves hívőt, keresőt és nem hívőt, akár érintett, akár nem, mindenkit,
aki érdeklődik a téma iránt, vagy aggódik az ország jövőjéért, az ifjúságért, szeretteiért.
IMÁDKOZZUNK EGYÜTT MINDTÖBBEN!
A téma iránt érdeklődők a 06/20/400-5823 –as telefonon, anonimitásuk megtartása mellett, kaphatnak további információt.
An. alk.
Élet igazi örömmel
Idén, negyedik alkalommal utaztam Kőszegre, hogy részt vegyek a
verbiták által szervezett ifjúsági missziós táborban.
Különbség volt az előző évekhez képest, hogy idén vonattal utaztunk
Kőszegre, ami nekem külön élmény volt, mert az úton sokkal inkább
rá tudtam hangolódni a tábori hangulatra.
Újdonság volt az is, hogy öcsém sok évnyi győzködés után végre elkísért. Igazából kicsit féltem attól, hogy ő is velem jön. Eleinte nagyon kritikusan állt a dolgokhoz, nem volt kedve elutazni, negatív
volt, ezért aggódtam, hogy ha valami nem fog neki tetszeni, akkor
teljesen elmegy a kedve a missziós táboroktól.
Szerencsére pozitívan kellett csalódnom, és Ábel is nagyon élvezte
ezt az egy hetet, sőt, azt mondta, hogy ha lesz rá alkalom, akkor jövőre is szeretne eljönni.
A kis esztergomi csapatunkkal már vasárnap délután Kőszegen voltunk, ahol nagy szeretettel fogadtak minket a szervezők. Ez mondhatni a tábor nulladik napja volt nekünk. Sokat beszélgettünk a többiekkel, zenéltünk, viccelődtünk, este pedig közösen megnéztük a
VB döntőt.
Másnap, mikor már teljes volt a létszám, Sanyi atya megnyitotta a
tábort, majd rögtön kiscsoportos beszélgetések következtek.Eddig
minden évben nagy szerencsém volt, mind a csapattársakat, mind a
vezetőket illetően, mert rengeteg új dolgot tanulhattam tőlük, és igazi
közösséggé formálódtunk az együtt töltött napok alatt.
Újítás volt az előző évekhez képest, hogy műhelyekbe (tánc, dráma,
média és zene) csoportosították a résztvevőket. A hét elején mindenki kiválaszthatta, hogy melyik műhelyhez szeretne csatlakozni, majd
minden nap volt egy-két óra, amikor az adott műhely tagjai összegyűltek, és egy önálló produkciót kellett kitalálniuk, amit a tábor
utolsó napján előadtak. A zenészek egy dalt dolgoztak fel, amelyhez
a tábori élményekről írtak szöveget, a táncosok négy különböző táncot adtak elő, a drámások vicces jelenetekkel készültek, a médiások
pedig egy filmet vágtak össze, szintén a táborról.
Nagyon tetszett a szerdai imaest, amikor 3 különböző programot
ajánlottak nekünk, amelyek közül mindenki tetszés szerint kiválaszthatta, hogy melyiken szeretne részt venni. A dicsőítés, taizéi énekek
és szentségimádás közül én az elsőt választottam, és tényleg óriási
élmény volt. Negyvenen együtt énekeltünk, tapsoltunk, gitároztunk,

és ami szerintem a legfontosabb, hogy mindenki mosolygott. Ezen az
estén egyetlen szomorú arcot se láttam, és ez rengeteg energiát adott.
A többi program közül még kiemelném a kirándulást. Azon belül is
az a 20 perces szakasz tetszett leginkább, amikor néma csendben sétáltunk az erdőben, hogy mindenki csak saját magára és Istenre figyelhessen. Nekem ez volt a legkomolyabb lelki élmény a tábor alatt,
mert a természet közelében, a csendben, a jó levegőn tudtam leginkább megérezni az Úr jelenlétét, és ekkor tudtam legjobban Rá figyelni.
Nagyon megfogott Józsi bácsi előadása a függőségekről. Igaz, hogy
tavaly már hallottam, de ebben az évben sokkal részletesebben
mondta el, és más oldalról közelítette meg a témát.
Idén is, mint minden évben, az utolsó napot városmisszióval töltöttük. Kimentünk a főtérre, ahol előadtuk a tábor alatt tanult
flashmobot, majd missziós énekeket énekeltünk és táncoltunk.
Emellett volt idén is rengeteg vetélkedő, szentmisék, beszélgetések,
film nézés, kézműves foglalkozások, zenélés, tánc, sport, és sok-sok
vidámság, ami elengedhetetlen egy verbita táborban.
Végül pedig szeretném kiemelni a találkozást Elly atyával, akit már
másfél éve nem láttunk, és nagyon jó volt újra beszélgetni vele. Rengeteget mesélt nekünk amerikai útjáról, az ottani életről, és a legfontosabb dolgokról, amiket megtanult a tengeren túl.
Az idei tábor mottója : « Élet igazi örömmel ». Úgy érzem, hogy ezen
a héten mindenki megtapasztalhatta, hogy mi is az igazi öröm az
életben, és milyen sok hamis öröm van, amelyek csak pillanatnyi
boldogságot okoznak.
Számomra igazi öröm, hogy negyedjére is elmondhatom, hogy jövőre
is szeretnék elmenni ebbe a táborba, mert minden évben valami újat
kapok, újat tanulok és rengeteg szeretetet hozhatok haza.
Bencze Sára
N

NNSürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Isten kegyelméből befejeződött a plébániák hittantábora. Köszönjük a szervezők lelkesedését, a résztvevő fiatalok nyitottságát. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennünk.
+ A Harangszó nyári szabadságra megy, ami azt jelenti, hogy tanév
kezdetéig kéthetente fog megjelenni a hírlevelünk.
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)
Az elmúlt 2 hétben kereszteltük: Knapp Emesét, Molnár Viktóriát,
Tóth Gergőt, Kálmán Eriket, Lillát és Veronikát, Boros Adélt, Szűk
Zarát
Az elmúlt 2 hétben esküdtek: Korinek András és Borbát Boglárka,
Éberhardt Szilárd és Balázsi Anna, Magyarovics Balázs és Pohner
Erzsébet
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

