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Olvasmány: Iz 40,1-5.9-11

Evangélium: Mk 1,1-8

2014. december 07.
Szentlecke: 2Pét 3,8-14

ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (Advent 3. vasárnapja) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 61,1-2a.10-11; szentlecke: Lk 1,46-54; 1Tessz 5,16-24;
evangélium: Jn 1,6-8.19-28;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Ítélet és balítélet
„Kritikus ember vagyok, de nem szoktam ítélkezni”. Ebben a mondatban az a vicces, hogy a „kriteó”-görög ige jelentése: „ítélkezem”.
Krisztus Urunk az, aki eljön dicsőségben kritizálni élőket és holtakat. Az a kritika, amit tőle kapunk, megalapozott lesz. Ne m fogjuk félvállról
venni. A dicsősége az, hogy a szavának súlya van, mert értünk leélt földi élete teszi hitelessé és erőssé. Jobb most megítélni saját tetteinket
és Isten irgalmát kérni, mint akkor ott tőle hallani azt, amit magunktól is tudunk, de nem akarunk meglátni.
Beszélgetéshez kérdések:
- Milyen helyzetekben szoktam kritikus lenni másokkal?
- Hogy értem a „ne ítélj, hogy ne ítéltess” - gondolatát?
- Mi volt a legemlékezetesebb helyzet, amikor megbocsátottam, és amikor nekem bocsátottak meg ?
Beszámoló-rovat: Belvárosi Képviselő-testület decemberi üléséről
A testületi ülésen plébános atya beszámolt az elmúlt időszak
eseményeiről és az előttünk álló időszak várható programjairól. A
decemberi ünnepkörhöz kapcsolódó események az előző évhez
hasonlóan fognak alakulni. Ezek szervezésére, lebonyolítására
megvannak a segítő testvéreink, köszönjük a készségüket. A
részletekről a harangszó hírlevelünkben, és a templomi
hirdetésekből, internetes weboldalunkról lehet folyamatosan
tájékozódni. Örömmel hallottuk, hogy a templomunk kriptájába
való temetkezési helyek foglalása megélénkült, és már el kell
gondolkozni az urnahelyek bővítésének megkezdéséről. Az
építkezési munkálataink a tavaszi időre maradnak, de ehhez
kapcsolódó jó hír, hogy a régóta várt engedélyeket megkaptuk. Az
adventi időszakba belépve – mivel ebben az évben már nem lesz
testületi ülésünk - szép készületi időszakot és boldog ünnepet
kívántunk plébános atyánknak. (T.L.)
Ismeret-rovat: SZŰZ M ÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
(főünnep) Szeplőtelen Fogantatás a Boldogságos Szűz M ária neve az
áteredő bűntől mentes fogantatása, szeplőtelen fogantatás alapján. 1166:
polgári ünnepnap lett. Ny-on,D-Itáliában a IX. sz-tól kezdődött
ünneplése, innen került át Britanniába, a XII. században került át a
kontinensre. Duns Scotus hatására 1263: a pízai nagykáptalan előírta a
ferences r. számára az ünnepet, mely a 13-14. sz: Európa szerte elterjedt.
IV. Sixtus pápa 1477-ben fölvette a róm. kat. naptárba a dec. 8-i dátumot
(a M ária születésétől, szept. 8-tól visszaszámolt 9 hónap alapján). XII.
Ince pápa 1693: a világegyház számára előírta, XI. Kelemen pápa 1708:
parancsolt ünneppé tette
Néphagyomány alapján: Latinul Immaculata Conceptio, régi nevén
„Asszonyunk M áriának foganata”. Ez az ünnep nem M ária szűzi
anyaságáról emlékezik meg, mint sokan hiszik. Az elnevezés arra utal,
hogy M ária már Anna méhében való fogantatásától ment volt az egész
emberiséget terhelő eredendő bűntől. Az ünnep értelme felől időpontja
(dec. 8.) is egyértelműen eligazít. December 8-ától szeptember 8-áig,
M ária születésnapjáig (Kisasszony napja) kerek 9 hónap telik el. A
középkor derekán már teljes virágában pompázó doktrína értelmében,
mely dogmatikus hittétellé azonban csak meglehetősen későn, 1854-ben
vált IX. Pius intézkedése nyomán, M ária az idők kezdetén kiválasztatott
arra, hogy Krisztus megtestesülésének edénye legyen, s éppen ezért
szeplőtelennek kellett lennie, az eredendő bűntől szabadnak. (Összeáll.:
Szerk.)

Advent - Családi imádság: ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
CSALÁDI KÖRBEN (otthoni, családi liturgiához segítség)
A zöldellő koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján,
vagy szombat este, amikor a koszorú körül összejön a család,
minden fényt oltsunk el, hogy minden vasárnap eggyel több
gyertya fénye világítson. Az imádságot lehetőleg az édesapa
vezesse, az elmélkedést az édesanya, vagy valamelyik nagyobb
gyermek olvassa fel jól érthetően. Advent 2. vasárnapja:
Keresztvetés, ének: Harmatozzatok v. adventi ének (ének alatt
gyújtjuk meg a gyertyákat)
ELMÉLKEDÉS: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi
koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztusra utal. Ezzel az egyik
Advent, az Ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus
második eljövetelét. Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg
várjuk második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét,
hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt működtünk-e a
Tőle kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! Boldog akit készen
talál, amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk
csodavárók. Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus
szeretetével és kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a
hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz!
IMA: Ó népek Királya, vágya és szegletköve, Ki az ellentéteket
összeegyezteted, jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből
alkottál! APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk...
Üdvözlégy... BEFEJEZÉS: egy adventi ének.
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
Hagyomány élesztés - Szentcsalád-járás
(szöveg)
A szálláskereső Szent Család tiszteletére 9 család összeáll, hogy
december 15-től karácsony estéig naponta felváltva a Szent
Családnak, illetve a Szent Családot ábrázoló képnek szállást
adjanak. A képet a rendező énekes asszony vagy maga hinti meg
szenteltvízzel, vagy a pap áldja meg. A soros családban már kész a
házi oltár égő mécsessel vagy gyertyával, ahol rendesen a többi
családok is összegyülekeznek, amikor esti Úrangyalára
harangoznak. (Este 8 óra) Amikor a szentkép az új családhoz
érkezik, letérdel a háznép, miközben megfelelő szövegezésű
imádságokat mondanak. A képet a házi oltárra helyezik,
meggyújtják előtte a mécsest, amely mindaddig ott ég, amíg a
képet másik családhoz nem viszik. A szentkép előtt rendesen
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ájtatosságot is szoktak végezni: a lorettói litániát, Szent József
vagy Jézus Szíve litániáját, majd felajánlják az egész családot a
Szent Család oltalmába. Közben természetesen énekelni is szoktak
megfelelő énekeket. A házbeliek napközben is fölkeresik a képet,
hogy rövid fohászkodással üdvözöljék. Ilyenkor rendszerint
valami szegény gyermekes családot meg is szoktak ajándékozni,
mintha a Szent Családnak adnák. (Forrás:.Kat. Lexikon)
Ennek a szép hagyománynak családok közötti felélesztését
ajánljuk a családok között az adventi időszakban. Szép esti,
családi és családok közötti, lelki élményt hozó élményt hozhat a
résztvevők és meglátogatottak, befogadók számára. Ehhez a
következő szövegrészt adjuk segítségként.
Bejövők: Békesség e háznak, akik fogadják és minden lakójának.
Vendégek: Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet
ád. Nincsen, aki befogadja Őt, ki Égnek, s Földnek Ura. Az idő már
későre jár, a madár is fészkére száll, csak a Szent Szűz jár hiába
Betlehemnek városába. Legalább ti, jó emberek fogadjátok a
Kisdedet! Házatokra szent áldás száll, ha betér az égi Király. Ne sírj
tovább, Szűz Mária ne menjetek ma máshova! Szállásunkat mi
megosztjuk, a Kis Jézust befogadjuk.
Egyik gyermek: Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, és vele
fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását, Szent Anyjának,
Máriának alázatosságát, Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló
lelkületét! (Elhelyezik a képet, majd gyertyát gyújtanak előtte.)
Ének: (Imakönyv: Isten gyermeke vagyok , Hozsanna, Szent vagy,
Uram!) 9. sz. ének: (csak szöveggel is mondható) Ébredj ember,
mély álmodból, megszabadulsz rabságodból. közelít már
üdvösséged, eltörlik már minden vétked. Elküldé az Úr angyalát,
hogy köszöntse Szűz Máriát, kinek tiszta szűz méhébe, alászállt az
örök ige. Másik gyermek: (akikhez a képet vitték) Szeretettel és
tisztelettel fogadjuk a Szent Családot. Kérjük hozzon e ház
lakóinak szent örömet és békességet, hogy méltó szívvel várjuk
Karácsony ünnepét!
Szabadon választható: Szentírási rész: Lk. 1, 39-56; Azokban a
napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a
magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval
felkiáltott: Áldottabb vagy Te minden asszonynál, és áldott a Te
méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uram Any ja jön
hozzám? Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől
repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy
beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked. – Erre Mária így
szólt: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szívem Üdvözítő
Istenemben. Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát.
Lám, ezentúl boldognak hirdet engem mindennemzedék. Mily nagy
dolgot művelt velem Ő, a hatalmas és a Szent! Irgalma az
istenfélőkre száll, nemzedékről nemzedékre. (rövid csend)
Vagy: mondható egy tized rózsafüzér, valamelyik örvendetes
titokkal, vagy a Szent József litánia
2. sz. ének: Harmatozzatok, égi magasok! Téged vár epedve a
halandók lelke, Jöjj el, édes Üdvözítőnk! Mert az emberek ott
tévelygenek, Hol te égi fényed útján nem vezérled Őket édes
Üdvözítőnk.
A Mennyei Atya elküldte a Megváltót, mondjuk el örömmel a
Miatyánkot! Miatyánk...
Házigazda: Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat!
Mind: Add meg nekünk a Te üdvösségedet!
Házigazda: Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
Mind: Kiáltásunk jusson eléd!
Házigazda: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Isten,
hogy mi, akik szent Fiad születését várjuk, egykor örömmel nyerjük
el örökkévaló ajándékaidat is, aki élsz és uralkodol mindörö kkön
örökké! Amen.
Záró ének: valamelyik adventi ének
Meghívó: (1.)A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Esztergomi Csoportja tisztelettel meghívja Önt 2014. december 12-én,
17.00 órai kezdettel MICHELS ANTAL plébános, Bp.-Józsefváros

Lehetőségeink és felelősségünk Kárpátalján című előadására a
Szent Adalbert Központba (Esztergom, Szent István tér 10)
(2.) Hit, remény, szeretet címmel Tringer László professzor tart
előadást december 13-án 17.00h kezdettel a Szent Adalbert Központban (Esztergom, Szent István tér 1.) Mindenkit szeretettel
várnak!

HIRDETÉSEK
+ Rorate szentmisék lesznek december 1. (hétfőtől) a belvárosi
templomban hétfőtől szombatig (tehát szerdán is) reggel 6
órakor. Szentmise után kisebb agapét is szeretnénk tartani a
templom sekrestyéjében, ehhez azonban vállalkozó híveket is
várunk, akik a szervezésben segítenek.
+ A rorátékra tekintettel az esti szentmisék elmaradnak.
+ Advent szombatjain, délután 5 órakor közös, ökumenikus
gyertyagyújtás lesz a Főtéren, jövő héten nagytiszteletű
Ferenczy Andrea evangélikus lelkész asszony tartja. Buzdítjuk
a kedves testvéreket az alkalmakon való részvételre.
+ Nyugdíjas klub következő összejövetele csütörtökön délután
16 órakor lesz. Várjuk a testvéreinket az alkalomra.
+ Adventi triduumunkat december 15 és 17 között tartja Czap
Zsolt budapesti-pestszenterzsébeti atya, plébános úr
évfolyamtársa és barátja. Az első alkalom tehát jövő vasárnap
az esti szentmisében lesz, utána hétfőn és kedden, szintén este
7 órakor. A gyóntatás már fél 7 órától elkezdődik, használjuk ki
a lehetőséget!
Előzetes információként hirdetjük a következőket:
+ December 24-én, reggel 6 órakor lesz az utolsó hajnali
szentmise a Belvárosi templomban. Pásztorjáték a Belvárosban
15 órakor, a Vízivárosban 16 órakor lesz. Éjféli misére a
Belvárosi templomba mindenkit hívunk és várunk.
+ Karácsony ünnepén, 25-én, ünnepi miserendet tartunk, de esti
mise nem lesz! Ez a nap kötelező ünnep, de aki az éjféli misére
jön, teljesíti a misén való részvételi kötelezettségét.
+ Karácsony másnapján, december 26-án este 6 órakor lesz
szentmise a Szent István Kápolnában és este 7 órakor a
Belvárosi Templomban.
+ Október 20-án a Szentatya Snell Györgyöt az EsztergomBudapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, és a
pudenzianai címzetes püspöki címet adományozta neki.
Püspökké szentelése 2014. december 6-án, szombaton volt a
budapesti Szent István-bazilikában. Isten segítségét kérjük
munkájához!
+ A TAKI rejtvény! Az evangéliumhoz kapcsolódva rajzolják le a
gyermekek, amikor János a Jordánnál keresztelte a népet.
+ Jövő héten hétfőn: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep), szombaton SZENT LÚCIA emléknapja
lesz.
BELVÁROSI TEM PLOM M ISERENDJE:
(Adventben!) Hétfő-Szombat: reggel 6 óra;
Vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra
VIZIVÁROSI TEM PLOM M ISERENDJE: 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)

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 M iklós;
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

