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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: 2Krón 36,14-16.19-23

Evangélium: Jn 3,14-21

2015. március 15.
Szentlecke: Ef 2,4-10

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: Jer 31,31-34; szentlecke: Zsid 5,7-9;
evangélium: Jn 12,20-33
A Nícea-Konstantinápolyi Hitvallásról szóló elmélkedéssorozat végére értünk. Örömmel várnék olvasói véleményeket arról, merre
menjünk tovább. Saját elképzelésem természetesen van, de szívesen meghallgatok olvasói fölvetéseket is.
Beszélgetéshez kérdések:
- A Hitvallás nem említi az Újszövetségi Szentírást. Miért? (Az „Írások”, amiket említ, az újszövetségi szóhasználatnak megfelelően az
Ószövetség iratai.)
- A Hitvallás nem említi a szentmisét. Miért?
- A hitvallás nem említi Szent Péter utódát,a pápát sem. Miért?
Gondolatok-rovat: TALPRA MAGYAR!
Szent Pio atya, olasz kapucinus szerzetes pap látomása a magyarokról:
„Magyarország egy olyan kalicka, amelyből egyszer még egy
gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de
egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a
magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala,
mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniök
hathatós oltalmát országukra!” / A jóslat 1968 előttről való /
Ez a nagyhatalmú őrangyal: Gábor arkangyal.
Ő az Isten ereje, aki által megnyilvánul.
A víz alapelemmel kapcsolódik.
A megvilágosodás, és az álmok ura.
Erőteljes és mély tudatot érhetsz el segítségével.
Reménnyel és harmóniával ajándékoz meg.
Véd a káros befolyásolástól, új utakra vezeti nemzetünket.
A millenniumi emlékmű építésekor még erről tudhattak
valamit, mert Gábor arkangyal áll a diadaloszlop tetején.
Jelképezve, hogy áldó pártfogásával kísérte
hon/vissza/foglaló vezéreinket, legszentebb, legvitézebb, legmagyarabb királyainkat. (A Habsburgoknak szánt – nyílván jól megfizetett – „hízelgést” leszámítva) Köszönhetjük neki is Hazánk
máig tartó fennmaradását.
De eljövendő, „páratlan dicsőségünk” segítését is Tőle kell várnunk.
Kérjük hát, kérjük erősebben hathatós oltalmát Hazánkra!
„ Ó, Gábor arkangyal, Istennek Szent Ereje!
Kit maga a Teremtő rendelt oltalmunkra és vezérünknek!
Oltalmazz meg minket, különösen a magzatokat, a gyermekeket és a fiatalokat a Sátánnak és kutyáinak minden cselvetésétől, gonoszságától, gyilkolásától!
Szerezz nekünk reményt és egyetértést!
Vezess minket, nagyhatalmú Őrangyalunk át minden szenvedésen Teremtő Istenünk dicsőségébe!
Mindenség Ura, Istene, Te rendelted a csillagok járását! Add,
hogy új, Vízöntő korszakodban, GÁBOR, nagyhatalmú őran-

gyalunk hathatós oltalma alatt mielőbb teljesíthessük Isteni
Küldetésünket: a Te boldogságod kiárasztását az emberiségre! Miként van a Mennyben, úgy legyen a Földön is!”
Lejegyezte: 2009. augusztus 8.-án Kardos Tamás
Gondolatok-rovat (Nagyböjt):

A megfáradt böjtölés

-Jézusi gyümölcsfametszés Az elmúlt időszakban sok nehéz élethelyzetre utaló gondolattal
találkoztam. Erőteljes küzdelmek a világgal, elvárásokkal kapcsolatos vívódások. „Milyen lesz a nagyböjtöm?” - tesszük fel magunknak a kérdést, de gyakran a körülményekre gondolunk, s a
böjtünket ennek függvényébe képzeljük, vagy éljük meg. Sokan
készülnek keresztútjárásra, imádságokra, lemondások vállalására,
és egyéb cselekvésekre. Sajnos az arcokon sok esetben nem az
életkedv, a lélek ragyogása csillog, hanem inkább egy hátizsák
terhének cipelése az, mely jellemzi a tulajdonosát. Nyögve nyelős
ez - mondta egyik ismerősöm. Nyögünk és nagyokat nyelünk,
közben pedig, vágyunk a megvalósuló Istenélményre. Eljöhet ez?
Volt egy kedves ismerősöm, akitől a következőt hallottam.
„A böjtben és lemondásokban, keresztutakban és minden ehhez
hasonlóban nem Isten előtti érdemet, hanem számunkra fontos és
kimagasló lehetőséget kell keresnünk arra, hogy még közelebb
kerüljünk Istenhez, rendezhessük Istennel való, Istennel-élő kapcsolatunkat.”
Kapcsolatokról, emberi és Istennel való kapcsolatunkról szól ez
az időszak. Minden vállalásunk és imádságunk, lemondásunk a
saját életünk áldott csiszoló kövévé tud válni. Ferenc pápa egyik
közelmúltban celebrált miséjében mondta, hogy Isten sír a kemény szívek miatt. Valóban kemények, keményszívűek vagyunk?
Keménnyé kell válnunk, vagy megkeményedünk az életünk során?
Az elmúlt héten kaptam egy e-mailt, melyben a munka és a lélek
általi lehetőségek adta körülményekről fogalmaztak meg vívódó
gondolatokat. Hol is van a helyes irány, hol az érték, hol a mérték? Valahol a szív környékén kell keresni a válaszokat, hiszen
minden kapcsolatunk innét forrásozik. Szívbéli kapcsolataink
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azok melyek élők és képesek a szeretetre. Sajnos, sok kemény
szívvel élő szeretné, ha az Istennel való kapcsolatára olyan választ
kapna, mely érzésekkel, érzelmekkel jár. Ezek nem sűrű alkalmak,
inkább ajándék pillanatok, viszont ha egy kicsit is tapasztalhatjuk,
akkor lelki erősségünké válhat: „Igen, engem is szeret Isten.”
Sok esetben ezeket az élményeket kergetjük, ezek újbóli megélését, válaszokat várunk böjti cselekvéseinkkel. Látnunk kell, hogy
nem minden válasz válik számunkra fizikálisan, belsőleg érezhetővé. Vannak időszakok, amikor csak az időt és az elszántságunkat adjuk újra és újra Istennek. Ezekkel a nekilendülésünkkel
mindannyiszor próbáljuk újból élettel átjáratni azt a kapcsolatot,
mellyel Istenhez kapcsolódhatunk.
„Élővé válik kapcsolatunk, élettel telik meg.” Mi az, hogy élő a
kapcsolatunk? (vö: „ … én vagyok az út, az igazság és az élet.”)
Azt gondolom a válasz az, hogy Jézus jelen van kapcsolatunkban.
Sok esetben viszont rá kell döbbennünk, hogy szándékainkkal ellentétesen nincs jelen Jézus kapcsolatunkban/kapcsolatainkban.
Vágyunk rá, de ehhez túl kell lépni önmagunkon és öncélú gondolatainkon. Gyakran veszem észre, hogy az imaszándékok először
önmagammal, családommal kapcsolatos kérések. Nehéz átlépnünk
azon, hogy mi mindent szeretnénk még birtokolni. Gyakran kezdünk el az általánosságaink kiszolgálása érdekében isteni kapcsolatrendezésbe. Rendezzük, vagy rendezgetjük csak a kapcsolatunkat? Rendezésünk lényege, hogy áttekintjük azokat a nehézségeinket, emberekkel való kapcsolatainkat, ahol terheket és nehézségeket élünk/tapasztalunk meg. Ha sikerül ezeket felismerni és
meghatározni, akkor tudtunk előre lépni abban, hogy böjti vállalásainkat ezekre a kapcsolatokra helyezzük, ezek működéséhez/Élővé válásához hívjuk meg Jézust. Tegyük ezen kapcsolatainkat (is) „Jézusivá”, Jézussal átjárttá, Jézus jelenlétében lévővé.
Mindezek eléréséhez segítség lehet számunkra az a lemondás,
megtartóztatás, imádság, egyéb vállalások, böjtök, melyeket vállalunk.
Vállalásaink csiszolnak minket, lecsiszolhatják azokat a vadhajtásainkat, melyeket le kell magunkról metszeni ahhoz, hogy megfelelőek lehessünk az élő Istenkapcsolatra. Isten kész a velünk való
kapcsolatra, így már csak nekünk kell késszé válni a Vele való
Élő kapcsolatra!
Mindezek átgondolása során, döntéseink tükrében rá kell tekintenünk arra, hogy mitől is születhettek, / születhettek újjá ezek a
vadhajtások? Ennek a folyamatnak felismerésére a gyümölcsfák
metszése során lehet rálátni: lemetszünk egy ágat, de egy rejtett
rügyből újra sarjad és másik irányba kezd vízhajtást hozni, mely
nagyra nőhet, de termést nem hoz. Következő évben ezt is meg
kell metszeni, visszavágni, hogy ne csak növekedésre törekedjen,
hanem termőre forduljon. A metszések folyamatossága pedig a
hajtáságakat koronává formálja. Így talán jobban érthetővé válik a
böjt és magunkba tekintés, bűnbánat számunkra adott lehetősége,
mely évről-évre, időről-időre visszatérő alkalom.
Kívánom, hogy minél többen ismerjük fel a böjtjeinkben lévő lehetőségeket, és legyen olyan fülünk, halló szívünk, hogy kihalljuk
a számunkra szóló üzenetet a nagyböjti időszakunkban.
Tóth László

Alkalmi munka-ajánlat
Bírósági ülnököket javasolhat az Esztergomi Járásbíróságra a
Plébániai Templomfölújító és Fönntartó Alapítvány is. Rendszeresen templomba járó, számomra jól ismert híveket szívesen ajánlunk, amennyiben az egyéb törvényi feltételeknek megfelelnek.
Az érdeklődők keressenek bátran!
Harmai Gábor plébános

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ A Kárpátalja megsegítésére szánt gyűjtés eredménye a Vízivárosban 189 790 Ft, a Belvárosban 115 265 000 Ft, Isten fizesse meg!
Megemlítem, hogy kaptunk egy 100 Eu-s bankjegyet. Általában
is igaz, hogy az Euro-adományokat a Magyar Nemzeti Bank középárfolyamán beváltjuk, és forintosítva kerülnek a könyvelésbe.
Így most is, ez a bankjegy a fönti Forint-összegekben benne van.
+ Plébániáink honlapjára föltesszük a Katolikus Karitász bankszámlaszámát, ahová rendszeresen lehet adományokat utalni, hiszen a háborús ínség is folyamatosan tart.
+ A Nyugdíjasklub következő alkalma csütörtökön, du. 3 órakor
lesz.
+ Nagyböjti Triduumot tart Brückner Ákos O. Cist atya a Szent
Anna-Kerektemplomban 22-én vasárnap-tól 24. keddig este 6
órai kezdettel.
+ 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 közösségünk
csoportjához tartozik. Szándékunk, hogy heti elmélyülési alkalmakat biztosítsunk a keresztúti elmélkedésekkel, és mindez a hívek lelki üdvére szolgáljon! Következő péntekek keresztúti alkalmai: március 20. Lelkes közösség; márc.27. Fáklyás keresztút
a városban (Jó pásztor közösség koordinálásával) – ezen a napon
nem lesz a belvárosi templomban keresztútjárás; Nagypénteken,
április 3. (15óra) a Belvárosi temető feletti stációknál a Jó Pásztor
kápolnától a belvárosi és vízivárosi képviselő-testületeink vezetésével.
+ Jövő héten, 21-én, szombaton 9 órától templomtakarítás lesz a
Belvárosban. Kérjük kedves jó szándékú, segítőkész híveket, családokat, hogy részvételükkel segítsék a tavaszi nagytakarításunkat! Köszönettel vesszük, ha a sekrestyében előre jelezni tudják a
részvételüket!
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek,
akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz kapcsolódva – Jézust mint fénylő világosságot.

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 kereszteltük Lakatos Rozália Alíciát.
Temettük Lovas Jánosné Tihanyi Rózát és Hingyi Annát
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
Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu
Telefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com
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
Weboldalaink: www.belvarosiesztergom.hu;
www.evizivaros.hu;
Facebook: Esztergom-Belvárosi-Plébánia

