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XVIII. évf. 38. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Iz 45,1.4-6

Evangélium: Mt 22,15-21

2014. október 19.
Szentlecke: 1Tessz 1,1-5b

Évközi 29. vasárnap
Jövő vasárnapi (Évközi 30. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Kiv 22,20-26; szentlecke: 1Tessz 1,5c-10; evangélium: Mt 22,34-40;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Kínhalált szenvedett…
A Filippi levél a kereszthalál jelentősségét az engedelmességgel összefüggésben húzza alá: „engedelmes volt a halálig, mégpedig a
kereszthalálig”. Krisztus engedelmessége az emberek engedetlenségével áll szemben. Mi emberek lázadunk a halál miatt, ill. keresztény
ember éppen Krisztusra tekintve tudja Isten kezéből elfogadni. Krisztus eleve elfogadta. Megváltásunk az ő engedelmességében áll.
Beszélgetéshez kérdések:
- „Nem kell olyan Isten, ki megöli egy fiát” – Mi a véleményem erről az „István a király” c. musicalból idézett mondatról?
- Erőt tudok-e meríteni Krisztus keresztjéből? Emlékszem-e ilyen esetre?
- Miért hangsúlyozza a Hitvallás a temetés mozzanatát?
meg kell hoznunk a maguk idejében. Különben az élet hozza meg
Beszámoló-rovat:Engedelmesség témája – mindenkihez szólva
azokat helyettünk, s mi pedig akkor sodródunk az árral.
(2.rész) /Nagymarosi találkozó 2014. ősz/
Egy ilyen döntés például az, hogy miként élem katolikus életemet.
A szekció során feltett kérdésekben előkerült, hogy lehet-e egy- Egyedül vagy a családban, esetleg egy közösség tagjaként is. Ha
szerre két engedelmességnek megfelelni? A válasz lényege, hogy úgy érzem, hogy összetartozva segíthetjük egymást, ha át tudom
két engedelmesség bennünk streszt, feszültséget okoz. A megoldás adni és elfogadni másoktól a bennem élő szeretetet, akkor képes
a szeretet, mint oldószer. Engedjem el magamat és így a szeretet lehetek egy plébánia kisközösség részévé válni. Nemtől és kortól
forrássá tud válni. Forrás a megoldásra, mert magamat már ki- függetlenül. Ha Isten erre szólít, ne állj ellent! Az evangelizálásvettem a megoldás elöl, és rá tudok hagyatkozni a szeretetre. Sok hoz ugyancsak ki kell lépned megszokott kereteidből!
esetben szeretnénk ha Isten megmondaná, hogy hol van, hova A belvárosi plébánia Felebarát Közössége új tagokat keres. Miért
menjek (várom és keresem, hogy hol van, mit akar, mit szán ne- éppen most? Mert Szent János evangéliumában és Az evangélium
kem az Isten). Viszont Isten nem GPS, (nem navigátor). Arra vi- örömét olvasva éppen egy fejezet elejénél tartunk. Most érdemes
szont van lehetőségem, hogy szerezzek tapasztalatot, ízleljem meg csatlakozni!
és tegyek fel kérdést, hogy „Uram ott vagy-e, ebben a kihívás- Miért éppen Te? Mert talán érzed, hogy szeretnél valakikhez csatban?” Fontos, hogy vigyem le a szándékot (engedelmességből lakozni, valakikkel egy közösséget alkotni, ahol kiöntheted a szívárt szándék) személyes Isteni szintem szintjére. Fontos még, vedet. Ahol szívesen meghallgatod a másikat. Talán Számodra is
hogy meglássuk, hogy szélsőség szélsőséget szül, így kihívások és egy új fejezet kezdődhet.
válaszaink terén lássuk ezt a körülményt. Mindezek jó alapot je- A döntéseket meg kell hozni a maguk idejében. Különben az élet
lentettek nekünk, résztvevőknek arra, hogy saját életünkre ráte- hozza meg azokat helyettünk, s mi pedig akkor sodródunk az árkintsünk és magunk számára is válaszokat fogalmazzunk meg. ral. Mindenkit szeretettel várunk!
Mindezek viszont mind elszállnak, a válaszok semmibe vesznek
A Felebarát Közösség nevében Istvánffy Miklós
számunkra, ha elmélkedéseinket nem követi döntés, cselekvés. Beszámoló-rovat: 16 órányi - párban beszélgetés!
(vége)

Tóth László

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
Meghívó Zarándoklatunkra: A hagyományos márianosztrai gyalogos zarándoklat október 23-án lesz. Indulás az esztergomi buszvégtől 3/4 8-kor a szobi révhez busszal (onnan komppal Szobra).
A Szobról Márianosztrára tartó, 7.5 km-es gyalogos zarándokútra
Harmai Gábor atya vezetésével megyünk. Lehet, hogy a szobi
komp nem fog közlekedni! Ez okt. 18-án derül ki. Ha nem lesz
komp, akkor Szobra autókkal megyünk. Kérem, hogy aki tud autóval jönni és van üres helye, az a buszvégre jöjjön, és szeretném,
ha ezt előre jelezni tudná nekem! Szervezett ebéd nem lesz Márianosztrán! További részletek: Kuti István 06,20 92-59363
HÍVÁS! Választás előtt DÖNTENI KELL!
Választás előtt állunk! Dönteni kell. Szinte minden nap, minden
órában. Léteznek azután sorsunkat meghatározó, akár az egész
életünkre kiható döntések is. Anselm Grün szerint a döntéseket

Amennyire remek számnak tűnik a fenti 16 óra, oly más ezt belülről, átélve megélni. Párban beszélgetve, párbeszélgetésben lenni
nem is olyan könnyű, de viszont felemelően magasztos, örömet
hozó, mert ezt saját életünk párjával tesszük. Nemes Ödön jezsuita atya útmutatását követve tettük mindezt, és ezt velünk együtt
még 19 pár. A budapesti kétnapos alkalmon olyan közös életünkbe meglévő téma csoportokat beszélgettünk át Ödön atya munkafüzete nyomán, mely mindannyiunk életében jelen vannak. A
program során a párok kapcsolatának mély tartalmi, érzelmi és hit
béli oldalaival foglalkozva, a kapcsolatok mélyülése és megerősödése valósult meg majd minden pár esetében. Nagy öröm volt a
különböző korosztályok képviselte párok sorában tapasztalni,
hogy mennyi fiatal pár van jelen, és készülnek tudatosan a jegyességükre (jegyes évre). Egy másik tapasztaltom, hogy már a 25-26
éve együtt lévő házaspároknak is bőven jutott eredmény a program végeztével. Nagy élmények és érzelmek is kapcsolódtak
ezekhez az órákhoz, melyek sokat tettek hozzá a kapcsolatokhoz
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és a személyes önismeretünkhöz. Érdekes témák és nagy beszélgetések vannak máshol is, viszont a csak egyedül, majd csak ketten, és osszuk meg dinamikai felsoztás olyan szoros és belsőséges
hullámzást hozott, hogy az újdonság erejével indított újból és újból a következő témára. Fárasztó volt-e? Igen, fárasztó, de olyan
mértékű személyes jelenlét élményét hozta, amit a párok majd
otthon is meg tudnak élni. Mindenki - élményként - önmaga jelenlétét adta, igazi önátadásként, ajándékként a párja számára. Meglepő volt, hogy mennyire aktuális témákon vezetett át, és milyen
elméletei kiegészítésekkel gazdagította beszélgetéseinket Ödön
atya által összeállított ismeretanyag. Meglátásom szerint minden
résztvevő olyan megerősítésekkel és megalapozásokkal, mély lelki állapottal tudott párjával haza indulni, melynek gyümölcsei talán egész közös életükre ki fog hatni. Meg fogalmazódott bennem
az is, hogy milyen jó volna, hogy nem csak a jegyes kurzusok, hanem azt jóval megelőzve, a fiatal párok fontosnak tartanák a kapcsolatuk mély átbeszélését, és tudatos cselekvéseikkel, tevékenykedéssel törekednének a minőségi kapcsolatra.
Tóth László
A héten lesz emléknapja: Pécsi Szent Mór, illetve másutt pannonhalmi Szent Mór (1000 körül – 1070 körül) bencés szerzetes,
később pécsi püspök.
Gyermekkorában került Pannonhalmára, a bencés szerzetesek nevelték. Ebből valószínűsíthető, hogy magyar szülők gyermeke.
Felnőve a szerzetesi életet választotta, a Maurus, Mór nevet kapja
a rendben. Szent Mór pedig az egyik első magyar származású
bencés lett. Szent Imre herceg legendájából tudjuk, hogy Szent
Márton hegyén volt benedekrendi szerzetes. Amikor Imre egyik
látogatásakor a testvéreket csókkal köszöntötte, Mórt hét csókkal
illette, jelezve ezzel, hogy egészen tiszta, önmegtartóztató életet
él. Fiatalon, körülbelül 30 éves korában lett apát. Élénk kapcsolatot tartott fenn a Nyitra melletti Zobor-hegyi monostorral. Az Annales Posonienses évbejegyzése szerint Szent István hívására
1036-tól a pécsi egyházmegye második püspöke lett. Szent Gellérttel és társaival ellentétben az 1046-os Vata-féle pogánylázadáskor nem történt baja. I. András koronázásakor egyike volt a
szertartást végző három püspöknek. Mór kézírását olvashatjuk a
tihanyi apátság alapítólevelén (1055). Feltételezhető, hogy jelen
volt 1061-ben Szekszárdon az apátság alapításánál, és két évre rá
ő temette ugyanott el I. Béla királyt. 1064-ben Pécsett békült ki
egymással Salamon és Géza királyfi. Ebben az időszakban írta
meg az első magyar legendát Szent Zoerárd (Szórád) Andrásról és
zobor-hegyi Szent Andár és Szent Benedekről, az ún. Zobor-hegyi
remetékről. A 15. századból származó misekönyvek szentként
említik, illetve martirologiumokban szerepel a neve, ezért az akkori pécsi püspök kérésére Boldog IX. Piusz pápa 1848. augusztus 4-én jóváhagyta és megerősítette a pécsi egyházmegyében kialakult nyilvános tiszteletét, XI. Piusz pápa pedig 1925. december
4-én az egyházmegye társvédőszentjévé nyilvánította. Ünnepe:
október 25. (katolikus.hu)
Film ajánló!:

Mária földje-mese vagy valóság?

Nagy örömmel írom, hogy csapatunk a Mission is Possible szervezésében megszületett magyar felirattal a várva várt második filmünk,
melynek címe: Mária földjén - mese vagy valóság?
A tartalma (nagyon röviden): az Ördög Ügyvédje (JM) új küldetést
kap: fel kell keresnie azokat, akik még hisznek abban, hogy az Égi
Receptek igenis működnek. De vajon tényleg működnek? Vagy csupán szélhámosok próbálják elhitetni ezt velünk? Netalán őket is átverik? Ha JM ügyvéd arra a következtetésre jut, hogy amiben ezek az
emberek hisznek az nem is létezik, akkor minden marad a régiben.
De mi van akkor, ha ez mégsem mese, hanem valóság…? Talán nem

leplezek le nagy titkot ha elárulom, hogy ez a film is Az utolsó hegycsúcs c. film rendezőjének, Juan Manuel Cotelo-nak az alkotása és
számára egy nagyon testhezálló szerepben tűnik fel a vásznon. A film
premier bemutatója az Uránia Filmszinházban, 2014. október 26.án
(vasárnap), 17:00kor lesz. Már erre az előadásra is lehet jegyeket vásárolni az Uránia pénztárában és telefonon a részletek kapcsán érdeklődni a tel.: (06 1) 486-3400 számon. A jegyárakról ezen a linken
lehet tájékozódni: http://urania-nf.hu/jegyek A film honlapja:
www.mariafoldjen.hu

Meghívó lelkigyakorlatra: dr. Székely János atya lelkigyakorlatot tart 2014. november 21 és 23 között a Szent Adalbert központban. A lelkigyakorlat címe: "Jézus példabeszédei".
Jelentkezni a www.lelkigyakorlat.net oldalon, vagy internet hiányában a 06-30/619-3759-es telefonszámon lehet. A helybelieknek célszerű lenne minél hamarabb leadni a jelentkezést, mert rövidesen országosan is hirdetni fogjuk és akkor nagyon gyorsan
megtelik a létszám-keret.
Imalánc a belvárosi templomban
A magzatok védelméért „miselánc” következő időpontja, 2014. október
31. 19:00; Imádkozzunk és ajánljuk fel böjtjeinket a magzatok életéért!

HIRDETÉSEK
+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közösen
imádkozzuk a rózsafüzért hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken.
+ Templomunkban jövő vasárnapi szentmiséken a katolikus
missziók javára tartjuk a perselyadományok gyűjtését.
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz
kapcsolódva – Jézust, amikor felmutatja a pénzérmét.
+ Új közösségi tagokat vár soraiba a régi katekumenekből szerveződött Felebarát Közösség! Az imakör hetente találkozik, szerda esténként negyed 7-től 8 óráig tartják a belvárosi plébánián. A
csatlakozni szándékozókat is ekkor várják szeretettel!
+ A belvárosi plébánián a hitoktatás: Csütörtökön 15-16.30h az
elsőáldozói felkészítés, 17h-tól a bérmálkozói felkészítés.
+ Jövő héten csütörtökön: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS,
szombaton PANNONHALMI SZENT MÓR emléknapja lesz.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő, Kedd, Csütörtök, 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: Zsiga Mihály
A héten temettük: Dr. Kovács György Zoltánné, Gyöngyös Erzsébet;
Lacza Istvánné; Császár Józsefné; Dr. Varga József; Steczina
Ferencné
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

