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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Iz 22,19-23

Evangélium: Mt 16,13-20

2014. augusztus 24.
Szentlecke: Róm 11,33-36

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (évközi 22.) szentírási szakaszok: olvasmány: Jer 20,7-9; szentlecke: Róm 12,1-2; evangélium: Mt 16,21-27;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Született
Nagy Szent Leó pápa: „Aki az idő kezdete előtt az Atyától született istensége szerint, Ugyanő született a végső kor napjaiban az Istenszülő Szűz Máriából
embersége szerint, érettünk és a mi üdvösségünkért.” A Hitvallás alkotói a „születés” emberi tapasztalatát alkalmas képnek gondolták annak
ábrázolására, amilyen viszonyban az örök Fiú az örök Atyával van. „Született” és nem „alkottatott”. Ugyanakkor „született”, tehát mindent az Atyától
kapott. Az Atya tiszta adás, ahogyan az édesanya a saját testét adja, hogy abból gyermeke kiformálódjon, a Fiú pedig tiszta elfogadás, ahogyan a gyermek
édesanyja méhében mindent édesanyjától kap.
Beszélgetési kérdések:
- Mi szokott „megszületni” bennem? Mire használom a „születni” igét?
-Hogyan jelent meg ma életemben az elfogadó szeretet?Ma mit fogadtam el másoktól?
-Mit és milyen helyzetben nehéz elfogadni?
Harmai Gábor plébános
nek
ünnepélyes
felavatásán
láttuk
és
hallottuk Boda atyát utoljára EszterNyári időszak végével lapszámunk ismét hetente jelenik meg!
gomban. (A Városi TV felvette a pompás megemlékezést.)
Boda Atya Drégelypalánkon született, a hős várvédő Szondi György
Dr. Boda László gyémántmisés atya HAZAÉRKEZETT (1929-2014)
mindvégig példaképe volt az igaz hazaszeretetben. A magyarság eredetBoda Atya számára egész hosszú élete során Esztergom központi helyet
kutatásába is belekapcsolódott, az embertani és régészeti eredmények
foglalt el. Itt érettségizett a bencések Szent István gimnáziumában, itt
mellett a filozófia logikus gondolkodásával is megerősítette az AVAvolt kispap, itt szentelték pappá 1953-ban. 1954-ben megvédte a budaROKKAL való rokonságunkat. Képzőművészeti tehetségével életre kelpesti Hittudományi Akadémián az Intuíció és ihlet a természet és a ketette az avar őseinket a fennmaradt csontvázak, főképpen a koponyák
gyelem rendjében című doktori disszertációját. Ezt követően a mi plébáalapján. Az utóbbi években behatóan vizsgálta a védőszentjének, Szent
niánkon kezdte meg a papi működését 1954-ben. A következő évben már
László királynak a győri hermában lévő koponyáját, amely alapján megkinevezték az Esztergomi Hittudományi Főiskola filozófia tanárává.
rajzolta, megfestette a lengyel anyától született nagy királyunk hiteles
1973-ig, 19 éven át, oktatta színes egyéniségével, nagy tudásával és huarcát. Ezt és gazdag képzőművészeti munkásságát számos kiállításon mumorával a papságra készülők generációit városunkban. Közben fontosnak
tatta be.
tartotta, hogy minél több esztergomi családot megismerjen, főképpen a
Boda atya élete utolsó napjáig gyakorló lelkipásztor volt, az utolsó évtiplébániánk hívei közül, akikkel mindvégig fent tartotta a kapcsolatot. A
zedekben a Budapest, XI. kerület Karolina úti kápolnában segítette a
tudományos művek mellett verseket és színdarabokat is írt. Festett és
plébánost a minta családi közösség kialakításában. A Keresztény Élet
szobrászkodott. A II. Vatikáni Zsinat után megalakult Egyházművészeti
hetilapunkban évek óta minden számban olvashatjuk szentírásBizottság elnökeként jelentős szerepet töltött be a környékünk templomai
magyarázatait. De a Tengernek csillaga folyóirat legújabb, 2014. júliusúj liturgikus tereinek kialakításában. Az esztergomi ferences rendház
augusztusi esztergomi számában is ott találjuk Boda atya teológiai taszerzetesi kápolnája ma is őrzi az általa készített Keresztutat.
nulmányát.
1973-ban a budapesti Hittudományi Akadémia professzorává nevezték
Köszönjük Istennek, hogy Boda atyát Esztergomnak adta, és kérjük Boda
ki, ahol 2001-ig, nyugdíjazásáig volt az Erkölcsteológia tanszék vezetője.
atya közbenjárását Istennél Esztergom hitéletének megerősödéséért.
Hosszú tanári munkássága során sok és kiemelten fontos teológiai munDr. Prokopp Mária
kát írt. Első ismertebb könyve A keresztény nagykorúság erkölcsteolóBeszámoló-rovat:
Hittantábor Nagybörzsöny
giája (1985) volt. Legjelentősebb műve az egyetemi erkölcsteológiai
A
hittantáborral
kapcsolatos
élményeim:
tankönyvsorozat négy kötete, amelyeket az ország teológiai főiskoláin
Július
21-26
közözött
egy
csodálatos hetet töltöttem Nagybörkötelező tankönyvekként használtak, és a hívek is szívesen olvassák ma
is. Jelentős munkái még az Emberré válni vagy birtokolni (1991), az
zsönyben a Belvárosi és Vízivárosi plébánia fiataljaival a hittanAdjátok meg Istennek, ami az Istené (1992), A keresztény erkölcs alaptábor keretében. Vidámság, játék, lelkesedés és ÖRÖM. Ezzel a
kérdései (1993) és az Isten Országa közöttünk (1993). Teológiai szempár szóval le is tudnám írni a tapasztalataimat. Érdekes volt így
pontból további fontos alkotásai az Inkulturáció, Egyház, Európa
átélni egy tábort, hogy legidősebb résztvevő én voltam. Mikor je(1994) és a Természetjog, erkölcs, humánum (2001). Az Egyház miszlentkeztem a táborra, első gondolatom az volt, hogy valószínűleg
sziós küldetése szempontjából kiemelt küldetést teljesített, amikor tavaly
nem sok mondanivalója lehet nekem ennek a tábornak. Úgy menmegírta a Hitünk önvédelme című munkáját (2013), amelyben a korunktem oda, hogy persze jól érzem majd magam, de csak egy lazulós
ban felvetett kérdésekre rendkívül meggyőzően és közérthetően, érdekis vidám hét lesz. Ebben az utóbbiban persze nem sokat tévedkesen válaszol.
tem, igaz azt nem gondoltam volna, hogy ez a hittantábor szeméIrodalmi művei közül kiemelkedik a Dante Isteni Színjátéka ihletésére írt
lyesen hozzám is szól majd!
verses színműve, ahol Beatrice alakját az esztergomi karizmatikus, idős
Az Evangélium öröme. Ez volt a tábor témája és nyilván megpróbáltam
tanítónőről, Meszéna Jolánról (1895-1994) mintázta, akit a belvárosi
ezt előre megfejteni. Most itt bibliaórákat fogunk venni és közhelyekkel
plébánián ismert meg, és akit annak az élete végéig rendszeresen felkereteli magyarázatokat kapunk majd az Evangéliumhoz, vagy mi? Nem, nem
sett útmutatásért, lelki töltekezésért. Az idén, 2014 tavaszán, emléktáblát
ez történt! Gábor atya és Bence atya két külön irányból próbáltak rávekészíttetett Jolán néni egykori háza falára – Bottyán János u. 5.-, amely-
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zetni mi is az, hogy öröm, és ezt hogy találjuk meg. Először megértettem,
hogy mi minden tartozik bele az öröm lényegébe és miképp kapcsolódik
ez az Evangéliumhoz. Később Bence atya rávilágított, hogy egy olyan
állapot, amit akarni kell! A lehetőség számtalanszor adott, de kell egy
hozzáállás, hogy élhessünk vele. Mind ezek mellett rengeteg jó élménynyel és új barátokkal is gazdagodtam. Úgy elment ez a hét, hogy nem
akartam hazamenni! Az utolsó napi egyforma kérdésekre ez volt a válaszom: Hát persze hogy eljövök jövőre is, de téged is látni akarlak!
Hidász Rafael Ciprián
Beszámoló-rovat:
János –kurzusról hazatérve
Megtérésem hajnalán a megtapasztalástól kábán csak egy dolog zakatolt
a fejemben :
- Van Isten … és szeret …
33 év ateizmus után ez elég megrázó élmény volt. Napokig ebben a kábulatban éltem:
- Van Isten ... és szeret …
Amikor magamhoz tértem, jött az újabb sokk: hogyan tovább ?
Ahogyan eddig úgy nem. De akkor … hogyan?
Bibliaolvasás, katekumenátus (a Hit-gyüliben nem így hívták, de nem
tudok jobb szót), sok-sok beszélgetés "idősebb" testvérekkel (később papokkal, nővérekkel). Az alapoknál úgy éreztem, ez nekem nem fog menni, de akartam. Akartam ezt az új életet, akartam az akkor még ismeretlen
Istent.
- Isten! (Akkor még nem Édesapa volt, csak Isten.) Én a saját erőmből
nem tudok megváltozni. Azt mondtad, szeretsz. Ezt ugyan nehéz elhinni
és megérteni, de legyen. Most akkor vagy elfogadsz ilyennek, amilyen
vagyok, vagy megváltoztatsz!?
És Ő hol szelíden, hol fájón formált, alakítgatott, bennem pedig egyre hangosabb volt az öröm: szeret… SZERET … SZERET !!!
Elhalmozott meg nem érdemelt szeretettel, kegyelemmel, én pedig Íme, az Ember!- még, MÉG, MÉG! többet akartam és akarok Tőle, Belőle, még, MÉG, MÉG! közelebb akartam és akarok kerülni Hozzá.
Szinte fájt a vágy, amikor Ábrahámról olvastam, aki vendégül látta
Őt, Mózesról, akinek megjelent a csipkebokorban, Dávidról, a prófétákról …
Az apostolokról, akiket a barátainak mondott, Mária Magdolnáról,
aki megkente a lábát,
+
és Jánosról akit szeretett ...
Hányszor kértem: hadd lehessek én is olyan közel Hozzád, mint ők!
Ők - mindent elhagytak Érte …
Ők - mindenről lemondtak érte …
Ők - mindent vállaltak Érte …
Elhagyták a családjukat, a barátaikat, az otthonukat, a munkájukat …
Lemondtak a munkájukról, a megélhetésről, a biztonságról, a terveikről, a vágyaikról ...
Vállalták a kényelmetlenséget, a bizonytalanságot, a nélkülözést, az
üldöztetést …
Valóban ezt akarom?
Akarok, tudok lemondani minden tervemről, vágyamról, minden jóról, hogy követhessem Őt?
Akarom, tudom megtagadni önmagam, és felvenni a keresztemet,
hogy követhessem Őt?
Le tudok mondani akár Izsákról is?
Hiszen …lehetnék egy az ötezerből, akit jóllakatott …
Vagy ... lehetnék egy a hetvenkettő közül, akik mindenhová követték Őt
...
Ebben segít dönteni a János - kurzus.
Ria
Visszajelzések:
Éjszakán át tartó szentségimádásról
"Nagyon szeretem és mindig várom a hónap második szombatját, mert az
az a nap, amikor szinte biztos, hogy el tudok menni a templomba.
Akármilyen fáradt is vagyok estére, 10 után, amikor a gyerekek már alszanak, elmegyek oda, ahol békesség, nyugalom és szeretet vár, a belvárosi templomba.
Ilyenkor ott megpihen kicsit a testem, és a lelkem bizonyosságot és
megnyugvást talál. Aa"
---

"Egy kolléganőm meghívására ( aki tudja rólam, hogy késő estig dolgozom ) mentem el az esztergomi Szent Péter és Pál Plébániára, ahol minden hónap második szombatján tartanak éjszakai szentségimádást. Szeretnék köszönetet mondani, mert soha nem éreztem olyan nyugalmat és
békét, mint az ott eltöltött órákban.
Herédi Henrietta
Beszámoló az augusztusi képviselő-testületi ülésről
A megváltozott helyzetben – Bence atya távozása után – át kell gondolnunk a plébánia teendőit, lehetőségeit.
A szerda esti szentmisék szeptembertől elmaradnak, mivel nincs pap, aki
rendszeresen vállalni tudná a bemutatásukat.
A külön rendezett „gyermekmisék” helyett a 10 órai szentmise liturgiáját
kell úgy ünnepelni, hogy a kicsiket jobban bevonjuk.
Vasárnap este nem lesz gyóntatás Papp Szabolcs atya távozása miatt.
Örvendetes hír is van. Népszerűbb lett templomunkban a szentségimádás, köszönjük Kovácsné Földesi Máriának, hogy bátran vállalta az éjszakába nyúló imádság szervezését.
A közeljövőben városi gyűjtést szervezünk, együttműködésben az Esztergomi Keresztény Egyesülettel. Az adományokat a rászorulók javára,
élelmiszerosztásra szánjuk. A Karitaszok és a különféle városi segélyszervezetek a szokásos közös munkával juttatják majd el az érintettekhez.
Dobay Péterné
:N

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő héten 27. szerda: SZENT MÓNIKA, 28. csütörtök: SZENT
ÁGOSTON, 29. péntek: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA emléknapja lesz.
+ Következő hét szombatján, augusztus 30-án 10 órai kezdettel tartja a
Kulcsosok Közössége 25. éves megalakulásának jubileumi hálaadó
szentmiséjét a Belvárosi templomban. Erre az alkalomra minden kedves
testvérünket szeretettel hívják, és várják! A szentmise bemutatásában a
plébános atya mellett részt vesz: Koronkai Zoltán IHS atya, Michels
Antal ”Tóni atya” (volt plébánosunk), Ohoiledwarin Elias SVD ”Ély
atya” (volt plébániai káplánunk). A szent mise után üdvözlésükre és rövid találkozásra nyílik lehetőség.
+ A verbita missziós rend szívesen fogad használt mobiltelefonokat,
amelyeket a missziók javára hasznosít, ezért plébániánk gyűjtőakciót indít: irodaidőben behozhatják hozzánk használt telefonjukat augusztus
31.-ig, amikor az addig gyűjtött készülékeket postázzuk.
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: Baán Zsombor Istvánt és Németh Olivia
Blankát
Az elmúlt 2 hétben temettük: Kulcsár Jánosnét, Sebák Lajosnét,
Tomacsek Józsefet, Tomacsek Józsefnét, Radó Lászlónét, Dobai Lajosnét
és Penyigei Lászlót
Az elmúlt 2 hétben esküdtek: Környi Zoltán és Környi László Éva, Bögös
Gergely és Wágner Judit, Tótik Attila és Kócsi Nóra
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

