Harangszó
XIX. évf. 04. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Jón 3,1-5.10

Evangélium: Mk 1,14-20

2015. január 25.
Szentlecke: 1Kor 7,29-31

Évközi 3. vasárnap
Jövő vasárnapi (évközi 4. vasárnap)szentírási szakaszok: olvasmány: MTörv 18,15-20; szentlecke: 1Kor 7,32-35;evangélium: Mk 1,2128
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
A próféták szava
A Hitvallás a prófétákra utalva hozza újra szóba a Szentírást. A Szentlélek működött a szentírási prófétákban, és Ő teljesítette be azokat
a prófétai beszédeket, amelyeket az Ószövetségben találunk.
Beszélgetéshez kérdések:
- Szedjünk össze néhány próféciát, amelyek beteljesültek a nekünk küldött Messiásban!
- Szedjünk össze olyanokat is, amelyek már Jézus Krisztus előtt beteljesültek!
- Melyek azok, amelyek beteljesülését mi is várjuk?
Beszámoló-rovat: Konferencia Damian Stayne vezetésével.
Damian Stayne a Cor et Lumen Christi közösség alapítója és
vezetője. A közösség 1990-ben alakult Londonban.
A közösség rendkívül karizmatikus (némelyek szerint túlságosan is az ), életük nagy részét kitölti az ima és az Oltáriszentség mélységes tisztelete.
A közösség "magja" családjával együtt szerzetesi közösségben él, de sok országban, Magyarországon is, vannak világi követőik .
Szerte a világon tartanak konferenciákat, karizmaiskolákat,
gyógyító imaalkalmakat, ahol tömegesen gyógyulnak és térnek
meg - vagy térnek meg és gyógyulnak ? - az emberek.
két éve én is tanúja voltam egy leukémiás beteg orvosi papírokkal bizonyított gyógyulásának, de engem nem ez fogott meg,
nem ezért veszek részt a Cor et Lumen Christi alkalmaira.
Damian Stayne egy új szemléletet próbál meghonosítani: a csodákhoz, jelekhez, gyógyulásokhoz nem "nagy" emberek, hanem
nagy hitek kellenek.
" Minden lehetséges annak, aki hisz" Mk.9,23
Bárki kérheti a karizmákat, és ha hittel kéri, meg is kapja. Az
már egy másik dolog, hogy fogja-e használni. Valamiért nagyon
bátortalanok vagyunk e téren . . .
- - A gyógyító imaalkalmakra nagyon sok beteg érkezik. Az arcukon ott a várakozás, a remény: talán most . . . ?
Aztán az alkalom végén - dehogy a végén, hiszen még tart a hálaadás, a dicsőítés -, szóval a gyógyító ima végén csalódottan vonulnak ki a teremből. Ez olyan elkeserítő! Mért nem tudjuk elfogadni a betegséget, a szenvedést? Tudom, hogy a szenvedés nem
jó, hiszen néha nekem is szikrázik a szemem a fájdalomtól, de
miért nem bízunk Istenben annyira, hogy elhiggyük: Ő azt is a
javunkra fordítja ? Miért tartjuk fontosabbnak a test gyógyulását
a lélek gyógyulásánál?
Protestáns testvéreim gyakran megvádolnak: kevés a hitem,
azért nem gyógyulok meg. Damian határozottan cáfolja ezt: szó

sincs arról, hogy aki nem gyógyul, annak kevés a hite, vagy nem
szereti az Isten.
Akkor miért . . . ? Nem tudhatjuk. Feltétlen szeretetünk jele,
ha ebben is teljesen Istenre hagyatkozunk.
Ria
Meghívó-rovat: (1.) Kedves Édesapák, kedves Atyák!
Szeretettel hívunk Benneteket március 6-8. között Óbudavárra,
az immáron második alkalommal megrendezett Apa Hétvégére.
A hétvégén szeretnénk hálát adni az édesapákért! Szeretnénk
megpihenni, töltődni és kikapcsolódni. Aztán pedig szeretnénk
közösen gondolkodni az apa és atya feladatáról és felelősségéről.
Fiaitokként szeretnénk Tőletek tanácsot, megerősítést és segítséget kérni, hogy jobban végezhessük a magunk szolgálatát a Fiúmozgalomban.
Az együtt töltött időben közös keresztútra, atya-tanulmányra,
imára, játékra, közös evés-ivásra, éneklésre, pihenésre hívunk
Benneteket.
A program március 6-án, péntek este 19:00-kor kezdődik (hogy
a munkából ki-ki ideérhessen), s március 8-án, vasárnap
10:00-kor végződik (hogy a vasárnapi ebédre ki-ki hazaérhessen).
Minden további információt (jelentkezés, anyagiak, odajutás,
program, szállás, miértek) a következő címen találtok:
http://fiuk.schoenstatt.hu/apahetvege.
Szeretettel várunk, és buzdítunk, hogy hívd barátaidat, apatársaidat, plébánosodat is!
(2.) 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.
Gondolatok-rovat: Ferenc pápa gondolatai - számunkra is
Az alábbiakban szeretnénk kiemelten közzé tenni azokat a gondolatokat, amik a mi számunkra is igen hasznosak és iránymutatóak lehetnek. Sajnos ezek érintik a mi küzdelmeinket, bizonytalanságainkat. (Január 18. Fülöp-szigeteki fiatalokkal való találkozásán elhangzottak alapján.)
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„Tanuljatok meg sírni!
Ferenc pápa ezután sorra vette a három tanúságtevő kérdéseit.
„Miért szenvednek a gyermekek?” Erre nincs válasz – állapította
meg a pápa, a kislány szavai kapcsán. – Létezik egy úgynevezett
világias együttérzés, amely haszontalan. Olyan együttérzés ez,
amely benyúl a zsebbe és ad egy kis pénzt a szegényeknek. Ha
Krisztus is ilyen együttérzéssel rendelkezett volna, akkor adott
volna néhány szegénynek, aztán továbbment volna. De ő képes
volt a sírásra, megértett valamint életünkből. A mai világ nem
tud sírni. A peremre szorult emberek, akiket mellőznek, leselejteznek, tudnak sírni. Az élet bizonyos dolgait csak könnyáztatta
szemmel láthatjuk meg. Tegyétek fel magatoknak a kérdést:
Megtanultam könnyezni? Ha nem tanulsz meg sírni, nem vagy jó
keresztény. Ez egy kihívás. Arra a kérdésre, miért szenvednek a
gyerekek, a válaszunk csak a csend vagy egy olyan szó lehet,
amely könnyeinkből születik. Legyetek bátrak, ne féljetek sírni!
Tanuljatok meg szeretni!
A második tanúságtevő, Leandro kérdésére, amely az információval teli világra vonatkozott, a pápa elmondta: Fennáll a valós
veszély, hogy információhalmozó életmódot folytatunk. A fiatalok múzeummá válnak, rendelkeznek rengeteg információval, de
nem tudnak mit kezdeni vele. Nem fiatalokból álló múzeumokra,
hanem szentéletű fiatalokra van szükség. Hogyan legyetek szentek? Ez egy nagy kihívás! Ez a szeretet kihívása. Tanuljatok meg
szeretni. Ne csak információkat gyűjtsetek, hanem tanuljatok
meg vele valamit kezdeni is… A szereteten keresztül hozzon az
információ gyümölcsöket. Használjátok az elme, a szív és a kéz
nyelvét: harmóniában egymással. Az információ leáramlik a szívedbe, és onnan teszed át a gyakorlatba. Érezd, amit gondolsz, és
érezd, amit cselekszel. Gondolkodj, érezz, cselekedj! – ismételtette meg a fiatalokkal a Szentatya. – És mindezt harmóniában
tedd!
Ne féljetek a meglepetésektől!
Az igazi szeretet arról szól, hogy szeretünk és hagyjuk, hogy szeressenek bennünket. Nehezebb hagyni, hogy szeressenek minket.
Az igazi szeretet nyitott arra a szeretetre, amely hozzád érkezik,
amely meglep. Isten a meglepetésekben nyilatkoztatja ki magát.
Ne féljetek a meglepetésektől! Megrendítik a talajt alattunk és
bizonytalanná tesznek, de előrevisznek bennünket a jó irányba –
hangsúlyozta a pápa. – Hagyjátok, hogy Isten szeretete meglepjen titeket! Ez biztosít jó életet!
Tudtok adni, de tanuljatok meg kapni is!
A harmadik tanúságtétel kapcsán Ferenc pápa megdicsérte a fiatalt: jó tervvel állt elő arra, hogy mit kezdhetünk az életben a fiatalok tevékenységével. Felvetette a kérdést: Te és a barátaid segítettek másokat, de tudtok kapni, elfogadni is? Válaszoljatok a
szívetekben! – kérte a Szentatya. – Hagyod, hogy mások adjanak
gazdagságukból, amellyel te nem rendelkezel? Tudsz adni, de
még meg kell tanulnod kapni is! Tanulj meg koldulni, tanulj
meg alázattal kapni, elfogadni. Hagyd, hogy a szegények, a betegek, az árvák evangelizáljanak, akik annyi mindent adhatnak
nekünk. Ez segít éretté válni az elkötelezettségünkben, hogy adhassunk másoknak.” (Forr.: Magyar Kurír) Összeáll.: Tóth László

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása.
Akik ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot egyeztetni.
+ A Szent István Kápolnában február 7-én, szombaton az este
6-os szentmisében adunk hálát Istennek Gál Miklós sekrestyés sok évtizedes munkájáért, mivel a balesetére tekintettel
befejezi ezt a szolgálatot.
A Harangszó keres valakit, aki régről ismeri Miklóst, és meg
tudja írni az életútját!
+ 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.
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: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten temettük Gál Andrást
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

