Harangszó
XIX. évf. 21. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: ApCsel 2,1-11

Evangélium: Jn 20,19-23

2015. május 24.

Szentlecke: 1Kor 12,3b-7.12-13

PÜNKÖSD VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)) szentírási szakaszok: olvasmány: MTörv 4,32-34.39-40;
szentlecke: Róm 8,14-17;
Tanúságtétel:

Megtérésem

Néhány éve új kolléganő került az irodába. Eleinte bizalmatlanul
méregettem: furcsa volt határozottsága, nyugalma, közvetlensége.
Bár magasabb beosztásban voltam, mint ő, nagyon hamar átvette
az irányítást, ami furcsa volt ugyan, de mégsem zavart. Én gyakran voltam rosszul krónikus betegségem miatt. Ilyenkor Ő csodás
gyógyulásokról beszélt, de nem ámított, nem hitegetett. Amikor Ő
érezte rosszul magát (merthogy neki is sokféle betegsége volt),
elmondta, hogy Ő is sok betegségből gyógyult már ima által, de
sokkal fontosabbnak tartotta a test gyógyulásánál a lélek gyógyulását, meg hogy a betegséget, a szenvedést sokkal könnyebb hittel
elviselni. Sokat beszélt Isten szeretetéről, ami szebbé, könnyebbé
teszi az életet, Jézusról, akinek egyetlen érintése meggyógyítja a
lelket. Valahogy az Ő szájából ez hihető volt… Az én családom
nem hívő. Meg lettünk ugyan keresztelve, de csak azért, mert így
szokás. 25 évesen azért voltam elsőáldozó, mert „a templomi esküvő olyan szép”. A két gyerekünket ugyan megkereszteltük, de
csak azért, mert úgy illik. Ezt Editnek is elmondtam, de ez Őt
egyáltalán nem zavarta, én meg szívesen hallgattam Őt. Ez az Isten egészen más volt, mint akiről eddig hallottam. Hónapok teltek
el, és Edit ugyanolyan lelkes volt, bennem pedig egyre erősebb
volt a vágy megismerni ezt a szerető Istent. Néha még „imádkoztam” is. Egyre többet kérdeztem, sokszor amint Edit belépett az
irodába, azonnal letámadtam a kérdéseimmel: fontos-e templomba
menni, miért kell gyónni, miért bűn a bűn, miért kell megbocsátani, és HOGYAN lehet megbocsátani. Ő egyszerű, érthető, hihető
válaszokat adott, legtöbbször a saját életéből hozott fel példát, és
mindig a Szentírásra hivatkozott. Annyira irigyeltem, hogy ilyen
derűs nyugalommal tudja élni a cseppet sem könnyű életét, elviselni a nagy fájdalommal járó betegségét! Egy napon nagyon letört voltam: nyomasztottak a családi problémák (válófélben voltam), és Ő újra arról beszélt, hogy mennyivel könnyebb mindezt
elviselni Jézussal. Aznap nagyon nem akarózott hazamenni. Akkor már tudtam, hogy én is szeretnék Istenhez tartozni, de nem
tudtam, hogyan kell megtenni az első lépést. Meg mondani sem
mertem. Edit rámnézett: - Szeretnéd, hogy imádkozzak érted? Igen!!! Ennek több, mint egy éve. Több mint egy éve hiszek. Hiszem, hogy Isten engem is szeret, hiszem, hogy Jézus értem is
meghalt, hiszem, hogy üdvösségem van. A megtérésem előtt csak
a világban éltem, csak a földi örömök érdekeltek. A megtérésem
óta egyre többet gondolok arra, hogy mindez hiábavalóság, az
igazi öröm, az igazi békesség Istennél van. Nem vagyok még öreg
(45 éves), de szeretném „felkészülten” élni az életemet.

evangélium: Mt 28,16-20
„Én Uram, én Istenem,
vedd el tőlem mindenem,
ami gátol Feléd !
Én Uram, én Istenem,
add meg nekem mindenem,
ami segít Feléd !
Én Uram, én Istenem,
fogadd el az életem,
hadd legyek egészen a Tiéd”
Beszámoló-rovat:

N.N.

Ahol szeretet ott van Isten is.

Május 4-én személyes hálaadásra került sor a Belvárosi Templomban.
Első gondolatként szeretnék köszönetet mondani Sági Józsi bácsinak azért a cikkért, amit rólam írt az előző heti Harangszóban.
Kis helyreigazítást szeretnék itt tenni. Nem 18 éve maradtam
egyedül hanem 14 éve élem önállóan életem.
Hálatelt szívvel emlékszem vissza ezekre az évekre. A Gondviselő nem hagyott egyedül édesanyám elvesztése után. Mellém rendelt embereket ki ebben ki abban segített. Ezt Józsi bácsi jól leírta.
Én most a hétfő estéről szeretnék írni, hogy azt az alkalmat miképpen éltem meg. Nagyon vártam a napot. A mise előtt kilépve a
sekrestyéből, örömmel láttam, hogy mindenki ott van, aki az életem része. Mindenki elfogatta meghívásomat, hogy együtt ünnepelhessünk.
Jó volt látni Dórit és Zolit akik a Kavics közösség tagjai és ott
ministráltak Gábor atya mellett az Oltárnál.
Nagy ajándék számomra, hogy 5 éve végezhetem a sekrestyei
szolgálatot. Ezért külön köszönet Harmai Gábor atyának.
Itt szeretnék köszönetet mondani Pálmai Árpád kántor úrnak, aki
a zenei szolgálatot végezte. Felemelő pillanat volt mikor a litánia
után mini orgonakoncertet adott. Ajándékként az Öröm ódát is
eljátszotta. Mindannyiunkra nagy hatással volt.
Ezt követően szeretetvendégségre került sor. Kötetlenül beszélgettünk egymással. Jó volt látni, hogy mindenki jól érezte magát.
Hiszem és vallom, hogy az Isten sosem hagy magamra. Mindig
velem van örömben, bánatban. Egyengeti utamat. Mindenkinek
köszönök mindent, amit értem tett.
Ahogy az alkalmon elhangzott köszönő beszédemben mondtam,
mindannyiunk életére Isten áldását kérem!
Bízom abban, hogy még sokáig együtt tudunk munkálkodni az Úr
szőlőjében.
Mátray Gabriella

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

Harangszó

Beszámoló-rovat:
A világnak Krisztus kell!
Ebben az évben immár a hatodik alkalommal hirdette meg a Karitász régió a budapestivel egy időben a rózsafüzér zarándoklatot.
Előző pénteken a Mária rádióban a budapesti zarándoklat mellett
az Esztergomi-Bajóti régió zarándoklatáról is részletes tájékoztatás hangzott el. A zarándoklat a Kárpát-medencében élő magyar
keresztény családokért, papjainkért, szerzetesekért, ifjúságért a
betegekért és népünk lelki megújulásáért került meghirdetésre.
Az előző évekhez hasonlóan a Szt. Anna templomban gyülekeztünk, ahol együtt imádkoztunk, majd Pokriva László atya buzdító
szavai után áldásával indultunk útra a szokott útvonalon a Dunaparton a városon keresztül, a szentgyörgymezei templomig. Az
úton a rózsafűzért imádkozva egy-egy tized után Mária énekeket
énekelve haladtunk.
A belvárosi templomba érve Mátrai Gabi és Ősi Marika jelezték,
hogy a templom nyitva van, így örömmel tértünk be egy imára,
legalábbis ezt terveztük, mert atya nem volt velünk. Az égiek
azonban másként intézték, mert kiderült, hogy Gyöngyös Ferenc
atya a templomban járt, így megkérve őt vállalta, hogy áldását adva tovább indulhasson a csoport. Köszönet Ferenc atyának, hogy
így váratlanul is vállalta ezt a felkérést.
Köszönöm plébánosunknak, Gábor atyának, hogy a nyitott templommal lehetővé tette számunkra a betérést, imádkozást. Jó érzés
volt itt is befogadni a vidékről is érkező zarándokokat.
A jelenlévők között jó volt látni, hogy belvárosi és más esztergomi ember is meghallotta a hívó szót.
Az idő csodálatos volt, sok emberrel találkoztunk útközben, volt,
aki ránk csodálkozott, volt aki – ha rövid időre is – megállt és
együtt imádkozott velünk és volt, aki könnyes szemmel nézte a
vonuló zarándokokat. Tanulságos dolog volt a sorból kilépve egyegy mondattal tájékoztatni az érdeklődőket. Eddig minden alkalommal végigjártam az utat a csoporttal, de minden évben újabb
és újabb tapasztalatokat és élményeket szerzek. A jelenlévők az
idén elfogadták, hogy nem muszáj végig jönni. Volt, aki időközben lemaradt, mások útközben csatlakoztak hozzánk. Lényeg az
együtt történő imádság.
Az Erzsébet park elején idén is megpihentünk, imádkoztunk. Ide
jöttek elénk a szentgyörgymezei Karitász tagjai és együtt vonultunk templomukba, ahol harangszóval Fehérvári Lajos atya fogadta a zarándokokat. Rövid technikai szünet után került sor a hálaadó szentmisére, amivel a zarándoklat zárult. Utána minden jelenlévő emléklapot kapott, majd a plébánia kertjében agapéra, baráti
beszélgetésre vártak a karitász csoport tagjai.
A rózsafüzér zarándoklat alatt úgy éreztem, hogy településünket a
rózsafüzér a közös imádsággal összefogja és bízom benne, hogy
kéréseink, felajánlásaink meghallgatásra találtak.
A rózsafüzér szemei talán jelképesen, imádságok formájában
szétgurultak és remélhetőleg halló és értő emberekre találtak, és
talán jövőre a most még ránk csodálkozó emberek is csatlakozni
fognak.
Köszönetet szeretnék mondani minden jelenlévőnek, aki meghallotta a hívó szót.
Köszönet, hogy a templomunkba betérve Ferenc atya vállalta,
hogy áldást adva indítsa tovább a csoportot.
Köszönetet szeretnék mondani a Polgárőrség vezetőjének,
Bodrogai Sándornak és segítőinek, hogy útközben biztosították
vonulásunkat, készséggel segítetté k a mozgásban korlátozott
embereket.
Imádkozom, hogy egyre több ember hallja meg a hívó szavunkat!
Galambosiné Marika

HIRDETÉSEK
+ Most vasárnap van a Bazilikában a bérmálkozás. Kérjük a kedves testvéreinket, hogy imádkozzanak a bérmálkozóinkért! Köszönet jár a fölkészítésért Fehér Györgyinek a vízivárosiak fölkészítéséért, és Tóth Lászlónak a Belvárosiak fölkészítéséért.
+ A Belvárosban jövő vasárnap, a 10.00-s Szentmise keretében, a
Vízivárosban egy héttel később, június 7-én a 8.30-as szentmisében lesz az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy
Krisztus testének vétele erősítse őket életszentségre jutásuk útján. A Plébánia nevében szeretném megköszönni Maczej Györgyi hitoktató fölkészítő munkáját.
+ Május 31-én, jövő vasárnap du. 3 órától gyermeknapot szervezünk a plébánián. Hívjuk a családokat, gyermekeket!
+ „Mit jelent, hogy katolikus vagyok?” – címmel indítottunk cikksorozatot a Harangszóban. Köszönjük az eddigi válaszokat, kérjük, aki szívesen válaszolna egy kb. fél oldalas terjedelemben
erre a kérdésre, tegye meg! Várjuk szeretettel az írásokat!
+ Családtáborunkba augusztus 13 és 16 között kb. 100 fő jelentkezett eddig, de még van néhány hely, így aki utólag szeretne
csatlakozni, az keresse a plébános atyát!
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz
kapcsolódva – amikor a Szentlélek kiáradt az apostolokra.
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: Fekete Lili; Vajgel Aoel Éva
A héten házasultak: Deli János Zoltán és Szilágyi Szandra
A héten temettük: Madróczky László; Füzessi József; Mandusicz
Ferencné Bauer Mária
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

