Harangszó
XIX. évf. 03. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: 1Sam 3,3b-10,19

Evangélium: Jan 1.35-42

2015. január 18.

Szentlecke: 1Kor 6,13c-15a.17-20

Évközi 2. vasárnap
Jövő vasárnapi (évközi 3. vasárnap)szentírási szakaszok: olvasmány: Jón 3,1-5.10; szentlecke: 1Kor 7,29-31;evangélium: Mk 1,14-20
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
A Szentlélek művei
Hitvallásunk a Szentlélek műveinek a fölsorolásával folytatódik. A Szentlélek legfontosabb műve az Egyház. Ennek előkészítését jelentik
az ószövetségi prófétai kinyilatkoztatások, ebbe keresztelkedünk be, ezért reméljük az üdvösséget. Megvalljuk tehát Szentlélek működését
a régmúltban, az egyház objektív jelenében, a mi személyes jelenünkben, és az örök jövőben.
Beszélgetéshez kérdések:
- Hogyan készítették elő a próféták az Egyházat?
- Hogyan érzem magam az Egyházban?Mit adok neki és mit kapok tőle?
- Kik a halottaim? Szoktam-e értük imádkozni?
Beszámoló-rovat:
Mindig értetlenül néztem azokra az emberekre, akik órákig utaztak, a parkban aludtak azért, hogy kedvenc csapatuknak szurkoljanak egy focimeccsen.
Azokat a tiniket sem értettem - tiniként sem - akik bárhová
"elzarándokoltak" szeretett énekesük, együttesük koncertjére. Nna
jó, néha titokban én is eljátszottam a gondolattal, hogy milyen jó
is lenne élőben hallani az Abbát . . . De a racionalitás erősebb volt
bennem.
Nem értem azokat az embereket sem, akik, még ki sem pihenve az ünnepeket, a legnagyobb hidegben, személyautókba, kisbuszokba zsúfolódva, vagy tömegközlekedve , hálózsákkal, négynapi hideg élelemmel felpakolva, kora hajnalban, vagy már előző
nap este 800, 1000, vagy még több kilométert utaztak Augsburgba, a VIII. Nemzeközi Imádságháza Konferenciára.
Nem riogatásként, sokkal inkább kedvcsinálásként írom: nagyon hosszú és nagyon kényelmetlen volt az út, idegenekkel, vagy
"alig-ismerősökkel" összetömörítve, batyuk közé szorítva. A tömegszállás egy-egy fűtetlen, 50-100 férőhelyes tornacsarnok, ahol
ki-ki a saját "ágyán" (polyfoam, pléd, felfújható matrac) hálózsákban, kabátban aludt.
24 országból, a "szomszédokon" kívül Olaszországból, Franciaországból, Angliából, Hollandiából, Svájcból, Ghanából, Nigériából, Izraelből, Pakisztánból, stb. gyűltünk össze . . .
Magyarországról tavaly kb. 30-an mentünk. Idén 160-an. Fiatalok, idősebbek, világiak, szerzetesek, papok.
Akik tavaly itt voltak, idén is jöttek. Vajon miért ?
Nem volt bevásárlókörút, nem volt városnézés, nem volt
welness-hétvége (hacsak nem a hidegvizes zuhany a szálláshelyeken).
Mindannyiunkat egy dolog hajtott (és visz vissza jövőre is ) :
MEHR!!!
TÖBBET ! ! !
Többet, Uram, Tőled ! Többet, Uram, Neked!
Mindannyiunk vágya, hogy minden városban legyenek nyitott
templomok, imádságházak, ahol éjjel-nappal folyamatosan imádjuk az Urat.
Augsburgban 4500-an imádkoztunk ezért . . .
Ria

Szösszenet
A játszótéren találkoztam egy kedves ismerősömmel és pici lányával meg 10-12 éves fiával. Az anyuka rögtön Augsburgról
kérdezett.
- Nagyon jó volt ! Annyira jók voltak a tanítások, a dicsőítések!
A légkör, meg minden! - lelkendeztem
- És hogy bírtad az utazást? A tömegszállást?
Pár mondatban elmondtam a kényelmetlenségeket, mire a srác
halkan-komolyan megszólalt:
- Valamit valamiért.
Vallomás-rovat:
Vegyészként él(t)em le az életemet:
a részletek aprólékos, kíváncsi megismerésének vágyával,
az összefüggések keresésével, hogy a folyamatokat a legkedvezőbb irányba lehessen segíteni,
egyfajta alázattal és csodálattal az elektronfelhők, atomok és
molekulák, a kristályszerkezetek fantasztikus világa iránt, ahol
„mindenki” tudja mi a feladata, és teszi is azt!
Hogy az anyagi világ felfoghatatlan és átláthatatlan gazdagsága és kavargása mögött az enthalpia és entrópia törvényeinek rendező elve érvényesül, de az ezeket megalkotó magasabb Szellem
kegyelme ezek végzetszerűségét fölülírhatja, és ezt meg is teszi.
Hogy önmagam és környezetem rendezettségével, szépítésével, értelmesebbé tételével hozzájárulhatok a világ értékeinek
megőrzéséhez, a világ jobbításához. Mindez nem csak lelkes vállalás, hanem felelős kötelezettségem is!
Ebbe, az élet-halál komolyságú játékba, amit egyszerűen
„élet”-nek nevezünk, nem a saját akaratomból kerültem. És szabályainak fölállításában sincs sok részem. Mégis felelősséggel tartozom magamért és a rámbízottakért. Mindez elég különös, érthetetlen, sőt, kegyetlen színben tűnik föl.
Szerencsére ez nem egy adiabatikus, zárt rendszer, s éppen az
anyagi lét határain átívelő szeretet kapcsolat teszi lehetővé emberségem, tisztaságom és tisztességem megerősítését, „viharállóvá”
nemesítését.
A legnehezebb időket, a végső pillanatokat is beleértve –
reményem szerint.
Ha összességében mégis hála ébredne bennem, arra nem a
Teremtőnek van szüksége, hanem engem óv meg az értetlenkedés,
szemrehányás, vádaskodás, harag, káromlás, bosszú és
kegyetlenség, az embertelenség és istentelenség lelki sötétségétől!
Egy 70 éves vallomása
(Akit Isten éltessen! Harmai Gábor plébános)

Harangszó

Pecsétrajzoló pályázat
A Belvárosi Plébánia régi anyakönyveiben sikerült megtalálni annak a viaszpecsétnyomónak a lenyomatát, amely alapján a Harangszó Belvárosi logoja, és a plébánia ma használt gumipecsétje
is készült. A régi viaszpecsétek fotója a Plébánia honlapján megtalálható. Jól látható, hogy a századok során rengeteget romlott az
eredetileg nagyon igényes kivitelű Szent Péter és Pál rajzolat. A
pályázat keretében szeretnénk a pecsétnyomatok középső részében lévő rajzolt személy alakok eredeti formáját visszaállítani a
gumipecsétjeinken és a Harangszó fejlécén, ehhez viszont ügyes
kezű grafikusra van szükségünk.
Éppen ezért az Esztergomi Belvárosi Plébánia (2500 Esztergom,
IV.Béla király utca 3.) szándéka szerint grafikai pályázatot
írunk ki. A pályázatban bárki részt vehet, szakmai tevékenység és
gyakorlat, illetve korosztályi megkötöttség nélkül, aki elfogadja a
pályázati követelményeket és feltételeket.
Kérjük, hogy a pályázók az eredeti viaszpecsét lenyomati képei
alapján rajzolják újra Szent Pétert és Pált úgy, hogy az gumipecséten is megfelelően látható legyen.
Az új rajzolaton
- Szent Péter tartsa a jobb kezében a mennyország kulcsát tollal
felfelé
- Szent Pál jobbjában legyen a kard, amivel lefejezték, balja mutasson az ég felé (ahogy a jelenlegi rajzolaton is)
- A szentek ruházata és hajviselete a viaszpecsétlenyomatot kövesse
- A rajz papír alapon 1db. 2x2 és 1db. 4x4 cm keretméretű legyen,
illetve
ezen
mérethez
igazodva
digitális
formában
vektorgrafikaként, és jpg kép formátumban is várjuk.
- Fontos szempont, hogy a rajzolat melletti szövegrészek
újrarajzolása nem tartozik a pályázati munkába anyagához.

Meghívó-rovat:
Farsangi mulatság lesz február 14-én, este 7 órától a Szent
Adalbert Központ éttermében, a Vízivárosi Plébánia hívei
szervezésében. Mindenkit szeretettel várunk, a jelmezbe
öltözöttek külön díjat kapnak.
Étkezés batyus jelleggel, belépti díj 300 Ft/fő, lesz tombola is.

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik
ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot
egyeztetni.

+ Az idei Ökumenikus Imahét vasárnap, január 18-án 17 órakor
kezdődik az Esztergom-Kertvárosi Szent István Templomban.
Figyelem, a következő héten este 6 órakor kezdődnek az
alkalmak, templomunkban az esti szentmisék ezért
elmaradnak:
- Január 19. hétfő 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom
- Január 20. kedd 18.00 óra: Evangélikus templom (igét hirdet:
Harmai Gábor plébános)
- Január 21. szerda 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom
(szolgálnak a felekezetek püspökei, elöljárói)
- Január 22. csütörtök 18.00 óra: Görög katolikus templom
- Január 23. péntek 18.00 óra: Református templom
- Január 24. szombat 18.00 óra: Vízivárosi templom (Igét
hirdet: DR. FISCHL VILMOS evangélikus lelkész, a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
főtitkára)
- Január 25. vasárnap 18.00 óra: Bazilika
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek,
akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz kapcsolódva – amint Jézus követik az első tanítványok.

- A pályázatok beérkezésének határideje 2015.február 28.
- Pályázatok beküldése digitális formában (e-mailben) a
sztpeterespal@egomnet.hu címre, illetve papír alapon a Belvárosi
Plébánia irodájába (Hétfőt-Péntek 15-18H között); postai úton,
vagy levélszekrénybe kézbesítve 2500 Esztergom, IV. Béla király
utca 3. címre várjuk.

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:

Eredményhirdetés és a pályázatok bemutató értékelése 2015.
március 8-án a Belvárosi templom 10 órási szentmiséje keretében
lesz.
Az
eredmények
a
plébánia
honlapján
(www.belvarosiesztergom.hu) is megismerhetőek lesznek

Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8; szombat: este 6 óra (előesti)
Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra

Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel elsősorban e-mailben lehet
keresni a kiírót a sztpeterespal@egomnet.hu címen, illetve
telefonon H-P 15-18h között a +36 (33) 898-124 vagy
+36 (20) 775-28-41 telefonszámon.
A győztes jutalma lesz, hogy a következő évszázadokban az ő
rajzát fogjuk a Plébánia irataira rányomni, és az ő rajza fog
megjelenni a Harangszóban is. Ezen kívül, mert méltón
megfizetni nem tudjuk, 10 szentmisét fölajánlunk általa
megnevezett szándékokra. Egy szentmisét minden egyes másik
pályázó szándékára is fölajánlunk.
Harmai Gábor plébános

Az Ökumenikus imahétre tekintettel a héten a hétköznapi szentmisék
elmaradnak. Mindenkit szeretettel várunk az imaalkalmakra!
Vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra

VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9

TOVÁBBI LITURGIÁK:
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten temettük Horváth-Szeder Gyulánét
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: hétköznap, 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

