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A z Es z t e r g o m - B e l v á r o s i é s Ví z i v á r o s i P l é b á n i a h í r l e v e l e

Olvasmány: Ter 9,8-15

Evangélium: Mk 1,12-15

2015. február 22.
Szentlecke: 1Pét 3,18-22

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; szentlecke: Róm 8,31b-34;
evangélium: Mk 9,2-10
A bűnök bocsánata
Ha összeszedjük, mire vágyunk leginkább a mindennapjainkban, a „bűnök bocsánata” alighanem csak a sokadik lesz a sorban, ha
egyáltalán… Érdemes azonban megfontolni, hogy mindez csak megfogalmazás kérdése. Ki ne vágyna közülünk arra, hogy szeressék,
elfogadják, mégpedig úgy, ahogy van, ki ne vágyna arra, hogy Isten a barátjának, kincsnek tekintse? A bűnök bocsánatában ezt kapjuk
meg. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Amikor konkrétan benne vagyok egy kísértés helyzetében,
eszembe jut-e, hogy a keresztségben Isten elfogadott, szövetségesévé tett, és ez kötelez is engem?
Beszélgetéshez kérdések:
- Mire vágyom leginkább a mindennapjaimban?
- Idézzünk föl eseteket, amikor Isten szeretete eszünkbe jutott, és nemet mondtunk egy kísértésre ?
- Nagyböjti fölajánlásaim hogyan függnek össze Isten szeretetével ?
Ismeret-rovat:
Nagyböjt
Latinul Quadragesima: szent idő, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete hamvazószerdától
húsvétvasárnapig. Napjainak száma (negyven) Jézus pusztai böjtjéhez igazodik (vö. Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1-13). Mivel vasárnap a keresztény ember nem böjtölhet, a hamvazószerda és az első
nagyböjti vasárnap közti hétköznapokból, s a következő 6 hét hétköznapjaiból áll (4 + 6x6 nap). A nagyböjt utolsó hete a nagyhét,
három szent napja nagycsütörtök, nagypéntek, nag yszombat. Liturgikus színe a lila.
A nagyböjt hetei. A hamvazószerda és nagyböjt első vasárnapja
közötti pár nap a húshagyóhét vagy csonkahét. Az 1. nagyböjti
vasárnap (Invocabit, 'Hozzám kiált') csonkavasárnap, a Döbrenteikódexben böjt elő vasárnap; evangéliuma Jézus megkísértése.
Részben nagyböjt 1. vasárnapjához kötődött a téltemetés, mely
szimbolikusan a bűnök legyőzésével (temetésével) újjászülető élet
játéka volt. (Kat.lex.)
Gondolatok-rovat: Szüntelenül imádkozzatok!
Egyre többször és egyre több helyen lehet hallani ezt a „felszólítást”.
Eleinte ijesztő volt a gondolat: szüntelenül imádkozni?
Nekem úgy tűnt, amikor a "Nagy csend "című filmet néztem,
hogy ez még a karthauzi szerzeteseknek sem könnyű, néha min tha
elkalandozott volna a figyelmük, pedig ők erre tették fel az életüket.
Ma már inkább azt gondolom, hogy amikor szélben hajladozó rózsát, vagy a vízcseppet nézték, akkor is imádkoztak, megköszönték
Istennek a teremtett világot, az Isteni szeretetnek a virág szépségében való megnyilvánulását.
„Szüntelenül imádkozzatok!”
Érdekes „praktikákat” is hallani ezzel a felszólítással kapcs olatban.

Kis kütyü, olyan mint egy stopperóra, amit gazdája b eállít X
időre, és amikor megszólal a csörgő, imádkozik egy keveset. Vagy
sokat. Vagy hálát ad. Az illető (német magánorvos) elmondása
szerint ez remek evangelizációs lehetőség is, hiszen amikor az ő
kütyüje negyedóránként megszólal, akárhol is van ( ? ? ? ) az ima
vagy a nyelvima után az éppen jelenlévőknek, akik nyilván értetlenül szemlélik a történéseket, beszélhet Istenről („Hirdesd az igét,
állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben...”).
Háááát... Elképzelem, ahogy a pénztárnál állok... vagy a munkahelyemen... Én még csak-csak, hiszen a fogyatékosaimnak fel
sem tűnt volna, hogy „témát” váltottam...
De mondjuk egy tanár... egy pénztáros... vagy egy hivatalnok üg yfélfogadási időben...
Szóval nem tudom. Vonzó az ilyen elhivatottság, de számo mra
megvalósíthatatlannak tűnik. Ja, hogy sok dologról mondtam már,
hogy megvalósíthatatlan, aztán mégis megvalósult(?) - úgy legyen!
A Chor et Lumen Christi tagjainak (legalábbis a „belsőkörösöknek”) a zsebében mindig ott van a rózsafüzér. Amint van egy
kis idejük, azonnal előveszik, és vagy a rózsafüzért, vagy a Jézusimát mondják, vagy halkan dicsőítenek. Ha két percük van, akkor
két percig. Ha öt perc „holtidejük” van, akkor öt percig.
Ez már élhetőbbnek tűnik, de a mindennapok forgatagában ha
van végre két perc csend az életemben, leginkább a „se kép-se
hang” üzemmódban vegetálok, vagy zakatoló aggyal készülök a
következő teendőkre.
Egy idős plébános így tanította a gyerekeket: minden mozd ulatod legyen ima!
Gyönyörű ez a tanítás ! Minden mozdulatommal Istenhez szólni, Neki hálát adni mindenért, minden mozdulatommal Őt hirdetni...

Harangszó

Igen, de... sokszor ingerült vagyok, dühös, csalódott, és hát az
alázat sem egyszerű dolog, a megbocsájtásról nem is beszélve...
és ez bizony a mozdulataimon is meglátszik, ami ilyenkor minden,
csak nem ima...

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Mostani vasárnapon, a perselyadományok gyűjtése a ka-

tolikus iskolák számára történik.

„Szüntelenül imádkozzatok!”
A munkánk, a családunk, a szolgálatunk mellett nagyon fo ntos, hogy legyen személyes imaidőnk.
Na ez az! Ez tényleg nekem való! Napi fél-egy óra, amit Istennel
töltök, amit Neki ajándékozok. Ez belefér az életembe, nem kelt feltűnést, mert azt ugye nagyon nem szeretjük, mert esetleg kellemetlen megjegyzéseket tennének rám, vagy leszólnának, kicikiznének.
Szóval személyes imaidő. De mikor? Reggel nem jó, mert rohanok a munkába. Délben sem jó, mert nagyon rövid az ebédidő. Délután ott a család... Marad az este. Tehát este leülök... vagy inkább
térdeljek? Vagy lehet elalvás előtt, fekve? Erre kétféle választ kaptam:
- Miért ne lehetne fekve? Ha esetleg elalszol, majd az angyalok
folytatják az imát, amit elkezdtél.
- Nem lehet fekve mert bealszol!
(Nem én vagyok az egyetlen, aki nemhogy fekve, de ülve, sőt, térdelve is képes vagyok bealudni.)
Szalézi Szent Ferenc szerint
„Ha a szíved elkószál és szenved, óvatosan vidd vissza a helyére,
és helyezd gyengéden te Istened jelenlétébe!

+ Jövő pénteken az este 7 órás szentmisét az Esztergom váro sában veszélybekerült és elpusztított magzatokért ajánljuk fö l
engesztelésül.
+ Nagyböjt péntekjein plébániánk közösségei imádkozzák a keresztutat templomunkban este ¼ 7-től, Szeretnénk felhívni a
kedves hívek figyelmét, hogy a pénteki alkalmakra mindenkit
hívunk és várunk, függetlenül attól, hogy ki, melyik közö sségünk csoportjához tartozik. Szándékunk, hogy heti elmély ülési
alkalmakat biztosítsunk a keresztúti elmélkedésekkel, és mindez
a hívek lelki üdvére szolgáljon! Előzetesen hirdetjük! Következő péntekek keresztúti alkalmai: február 27. Idősek csoportja; március 06. Cserkészek; márc. 13. Beteglátogatók cs oportja; márc. 20. Lelkes közösség; márc.27. Fáklyás keresztút a
városban (Jó pásztor közösség koordinálásával) – ezen a napon nem lesz a belvárosi templomban keresztútjárás; április 03.
(15óra) a Belvárosi temető feletti stációknál a Jó Pásztor kápolnától a belvárosi és vízivárosi képviselő-testületeink vezetésével.
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz
kapcsolódva – Jézust a pusztában amikor angyalok szolgáltak
neki.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: este 7 óra
Vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra

VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9

És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben,

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

csak a szívedet hoztad vissza, és helyezted Isten jelenlétébe

TOVÁBBI LITURGIÁK:

habár újra és újra elszaladt, miután visszahoztad,

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

akkor az életed beteljesedett.”

A héten temettük Tóth Jánost

Damian Stayne és Johannes Hartl tanításának hatására:

M ária Rádió: Fm 97,4 M hz ; M agyar Katolikus Rádió:Fm 92,5 Mhz

Ria

Program ajánlat: Egyedül maradt elváltaknak egyéni MÉCS napok
Kedves Testvérek!
Sokfelé hirdettük, mégis bőven vannak még helyek az egyedül maradt elváltaknak szervezett egyéni MÉCS Napokra (március 6-8).
Évente egyszer kimondottan számukra kínáljuk fel ezt a lehetőséget, és tapasztalatból tudjuk, mennyire sokat jelent nekik - feltéve,
hogy eljönnek. Kevés emberért is ugyanúgy megtartjuk a programot, de annyira örülnénk, ha minél többen részesülhetnének benne! Segítségeteket kérjük, hogy minél többen értesüljenek a lehetőségről, és éljenek is vele! A program részletei itt találhatók:
http://mecsnapok.hu/?menu=g_7#event_197
Az 1848/49-es szabadságharc eseményei Esztergom vármegyében
Ezzel a címmel tart előadást Hermann Róbert történész, az MTA
doktora a Szent Adalbert Központban február 24-én, kedden 18
órakor az Esztergom és környéke kincsei előadássorozat keretében
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