Harangszó
XVIII. évf. 41. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Ez 47,1-2.8-9.12

Evangélium: Jn 2,13-22

2014. november 9.
Szentlecke: 1Kor 3,9c-11

A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE /ünnep/
Jövő vasárnapi (Évközi 33.) szentírási szakaszok: olvasmány:Péld 31,10-13.19-20.30-31; szentlecke:1Tessz 5,1-6; evangélium:Mt 25,14-30;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Fölment a mennybe
Dosztojevszkij életcéljának tekintette a „jó szépség” megírását. Túl könnyű irodalmi témának érezte a rosszat. Arról mindenki tud írni. A
jót úgy bemutatni, hogy annak művészi ereje legyen és ne csak rózsaszín giccs – ez az igazi írói kihívás. Krisztus Urunk végső győzelme
maga a jó szépség. Ezért elég titokzatos is. A Szentírás átvágja a gordiuszi csomót: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem
fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.” (1Kor 2,9)
Beszélgetéshez kérdések:
- Hogyan képzelem el a mennyek országát?
- Vágyom-e oda?
- Milyen földi élményeimet tartom „mennyeinek”, tehát olyannak, ami valamit megsejtet az örökkévalóságból?
várunk mindenkit. Programok 0-99 éves korig lesznek. A helyszín
Beszámoló-rovat: Beszámoló a belvárosi képviselő-testület üléséről
A testületi ülésen meghallgattuk az elmúlt időszak eseményeiről szó- lefoglalása miatt kérjük jelentkezzetek november 16-ig Hertelendy
ló összefoglalót plébános atyától, e mellett örömmel vettük haszná- Katinál és Zsoltnál (hertelendy@egomnet.hu) vagy Erős Gyöngyinél
latba a plébániai közösségi szobát. A szoba kialakításában több test- és Gábornál (eros@freemail.hu). Jelentkezési lapok a mise után elvivérünk vett részt, akik munkáját ezúton is köszönjük! Így jobb lehe- hetők. Előleg családonként 10.000 Ft.
tőségek álnak – főként a téli fűtési időszakban – a kisebb közösségi + Csütörtökön, este 1/2 8-tól a vízivárosi Képviselő-testület összecsoportjaink rendelkezésére, mivel kellemes, fűtött körülmények kö- jövetele lesz.
zött tudják összejöveteleiket megtartani. Ez a lehetőség segítség ah- + Várhatóan lesz „ökumenikus véradás” december végén, véradó
testvéreinket biztatom, hogy ezt az alkalmat tegyék be a menetrendhoz, hogy egy-egy rövid, vagy kisebb létszámú programhoz nem kell
felfűteni a közösségi termeinket. Szó esett az elkövetkezendő - ad- jükbe.
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek,
venti, karácsonyi időszak - programjairól is. Ebben az évben a rorate
misék a Belvárosi templomban lesznek hétköznaponként reggel 6 akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz kapcsoórai kezdettel. A rorate alkalmak december 1. hétfői nappal kezdőd- lódva – Jézust, amikor elzavarta a templomból a kereskedőket, pénznek, a hét minden napján, kivéve vasárnap! Így viszont ezeken a na- váltókat.
pokon nem lesznek esti szentmisék a Belvárosban. Adventi időszakot + Kérjük a testvéreket, hogy a plébániánk által – főként csoportok
számára - nyújtott zarándokszállás lehetőségét ismertetni szíveskedmegelőző hét végén családi, közösségi napot kívánunk szervezni,
jenek ismerőseik körében, közösségi internetes elérhetőségeiken, táaminek része lesz a szokásos adventi koszorúk elkészítése, majd azok
megáldása is. A városi programokról még nincs információnk, de volabbi közösségek számára. Részletek megtalálhatóak a weboldareméljük az eddigi szokásokhoz hasonlóan tudjuk megtartani a városi lunkon (www.belvarosiesztergom.hu/zarandokszallas). Isten fizesse
gyertyagyújtási alkalmakat. A karácsonyi programjaink része a pász- meg támogató segítségüket.
torjáték, amire ebben az évben is készülünk. Ehhez hívjuk, várjuk a + A belvárosi plébánián a hitoktatás: Csütörtökön 15-16.30h az elsőáldozói felkészítés, 17h-tól a bérmálkozói felkészítés.
részt venni tudó és szándékozó gyermekeket.
Tóth L.
+ Jövő héten hétfőn: NAGY SZENT LEÓ PÁPA, kedden: SZENT
MÁRTON, szerdán SZENT JOZAFÁT emléknapja lesz.
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
Novemberi imaszándékok Pápa imaszándékai; általános imaszándék: hogy mindazok, akik a magánytól szenvednek, megtapasztalják
Isten közelségét és mások támogatását.
Missziós imaszándék: hogy a fiatal szeminaristáknak és szerzeteseknek bölcs és jól képzett vezetőik legyenek.
Bíborosi imaszándék: Hogy Krisztus tanítását a házasság felbonthatatlanságáról a házastársak és az egész egyház közössége mindig hűségesen elfogadja és megtartsa.

HIRDETÉSEK
+ Böjte Csaba részére a Belvárosban 102 430 Ft-ot, a Vízivárosban
120 320 Ft-ot gyűjtöttünk, Isten fizesse meg!
+ November 29-én, szombaton az Eucharisztiáról szóló MÉCS Napok egynapos változatát fogja megtartani Domonkos atya Esztergomban. A szervezők nem csak az esztergomi MÉCS-es házaspárokat várják, hanem minden érdeklődőt. Különleges alkalom és lehetőség, éljetek vele! Részletek és jelentkezés a honlapon:
www.mecsnapok.hu weboldalon az legközelebbi programok felsorolásánál érhető el. Szeretettel várnak Benneteket az esztergomi szervezők: Dévényi Norbert és Betti
+ Közös plébániai családos nagytábort szervezünk a Vízivárosi és a
Belvárosi Plébánia részére 2015.aug.13-16-ig, amelyre szeretettel

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 csütörtök: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)
A héten kereszteltük: Horváth Andrást
A héten temettük: Vida Imrét
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

