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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Iz 35,4-7a;

Evangélium: Mk 7,31-37

2015. szeptember 6.
Szentlecke: Jak 2,1-5

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

(Veni Sancte szentmise)
Jövő vasárnapi (Évközi 24. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Iz 50,5-9a; Szentlecke: Jak 2,14-18; Evangélium: Mk 8,27-35
A hét szentségről
A Szentírás alapján egyszerre a hét szentségről úgy lehet beszélni, ha a II. Vatikáni zsinatra figyelve az Ősszentségre, Krisztus Urunk
személyére figyelünk. Az Ószövetség valahogy úgy mutatja be Isten és ember kapcsolatát, mint ahogy a lepkék táncolnak a gyertyafény
körül. Vágyik az ember arra, hogy Isten arcát megláthassa (v.ö. Zsolt 27,8b: „A te arcodat keresem, Uram!”) de aki tényleg meglátja,
annak meg kell halnia (v.ö. Kiv 33,20b: „Nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon.”). A megoldást Krisztus Urunk személye
adja meg. Aki őt látja, látja az Atyát is (vö. Jn 14,9b). Krisztus Urunk az eredeti látható jel, aki Isten láthatatlan kegyelmét közvetíti.
Minden más emberi szolgálat az ő akaratából lehet hatékony.
Harmai Gábor plébános
Bemutatkozás: Miért jó a Hit és Fénybe járni, és miért

várunk másokat?
- Márti: feltöltődünk lelkileg, és jó új embereket megismerni,
szeretnénk, ha mások is megismernének minket.
- Edit: Úgy vélem, hogy szükségük van ezeknek a gyerekeknek
arra, hogy tartozzanak valahova, valamilyen csoportba, szeressék
őket, bevezessék a Biblia világába, a hitbe. Kirándulni, nyaralni is
jó dolog.
- Gabica: Azért jó Hit és Fényesnek lenni, mert a sérült barátainkat megismerhettük, sok apró dologgal örömet tudunk adni, és
másokat azért várunk, hogy megtapasztalják, mennyi örömet tudnak sérült barátaink is adni.
- Orsi: Jó csapat van, jó társaság, vidám hangulat, jókat tudunk
beszélgetni, adja Isten hogy ez sokáig így maradjon! Másokat
azért várunk, hogy minél többen megismerhessenek bennünket, és
minél többeket megismerhessünk mi is, mert ez a gyerekeknek is
érdekes.
- Évi: Kezdetek óta járok, mert összejött ez a közösség, és lelkigyakorlatra is eljutottam Szombathelyre sérült fiatalokkal. Azért
várok másokat, hogy egyre többen legyünk.
- Zoli: Jó a csapat, közösen megyünk mindenhová, másokkal is
szeretnék megismerkedni.
- Szilvi: Szeretek Hit és Fénybe járni, mert jó a csapat, szeretek
ministrálni is, és kirándulni. A nyári táborok is jók. Másokat azért
várok, hogy ők is megismerjenek.
- Gyula: Jó lenne továbbra is együtt lenni. Szeretek templomba
járni, ministrálni, jól érzem magam, jó a társaság.
- Erzsi: Azért szerek ide járni, mert jól érezzük magunkat, jó a
csapatunk, mindenben részt tudunk venni, sokféle foglalkozás
van, külsős programok is. Másokat azért várok, mert szeretném,
ha éreznék, milyen szívesen látjuk őket.
- Gabi: Én csak egy anyuka vagyok, és nagyon örülök, hogy a
„kis”lányom egy ilyen közösségbe járhat. Egy közösség annál
erősebb, minél sokszínűbbek a tagjai, és itt mindenki más és más,
mégis mindenki elfogadja a másik hiányosságát és gyöngeségét,
és ebből merítünk erőt és kiegészítjük egymást. Ha mások is jönnének, nyitottabbá válhatnának a mi kis világunkra, megismernének minket, biztos vagyok benne, hogy lelkiekben gazdagodnának
a mi ragaszkodásunk és szeretetünk által, és mi is erősödnénk,
magabiztosabbá válhatnánk az ő elfogadásuk által.
összegyűjtötte: Harmai Gábor

Bemutatkozás: Az énekkarunk
„Aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik” - mondja Szent
Ágoston, bár a "szépen" szót gyakran ki szokták felejteni ebből az
idézetből. Ez a "szépen" nem azt jelenti, hogy csak a legmagasabb
szinten képzett zenészekkel lehet a liturgiában szolgálatot teljesíteni, vagy hogy aki nem annyira biztos a hangjában, az inkább ne
is énekeljen a szentmisén. Az viszont igaz, hogy a liturgikus szolgálatban nem csupán jószándékra van szükség, hanem létezik egy
olyan zenei minimum, ami alá nem szabadna menni, mert az éneklésünket az isteni szférához is mérni kell, és a hívek lelkét is afelé
kell emelni.
Május óta, mióta az énekkart vezetem, a próbákon arra töreszünk,
hogy kihozzuk magunkból azt, ami a lelkület tekintetében a Jóistennek kedves, a hangi adottságok és a befektetett munka révén pedig a
hívek közös istentiszteletére alkalmas ének, akár az Éneklő Egyház
énekeiről, akár többszólamú énekekről van szó. A régi-új tagok lelkesen járnak, a liturgia iránt megvan bennük az alázat. Jelenleg rajtam kívül 6 rendszeresen próbára járó tag van. Úgy érzem, hamar
összeszoktunk, számomra felüdülés a velük töltött idő.
Az énekkari tagok között van, aki jobban, illetve van, aki kevésbé
tud kottát olvasni, és olyan is, aki hallás után tanulja meg a szólamát. Kinek komolyabb, kinek szerényebb az énekkari múltja, és
ez jól is van így! Annak idején Kodály Zoltán gyakran idézett
gondolata ("Legyen a zene mindenkié!") a gyakorlatban elsősorban arra utalt, hogy nagyon jó, kívánatos dolog az, hogy az országban minél több helyen alakuljon nem hivatásos zenészekből
álló kórus. A többszólamú kórusénekléshez sokszor elég lehet az
is, ha valaki alapvetően tud tisztán énekelni. Hadd legyen abból
külön öröme, hogy milyen egy harmomikus egész részének lenni,
mind emberi, mind zenei értelemben! Ha az ember erre az ajándékra igazán rá tud csodálkozni, akkor nem számít, hogy hányadik egy kórus valamilyen képzeletbeli "örökranglistán",hanem ez
az élmény az éneklés és a közösséghez tartozás tekintetében is új
távlatot tud adni. És sok erőt is, nem csak a továbbfejlődéshez.
Szeretettel hívom a tisztán éneklő híveket a plébánia énekkarába!
A próbák csütörtök esténként 18:00-19:00-ig tartanak.
Helyszín: a plébánia "káplánszobája" Gyurácz Németh László
Bemutatkozás: A Plébániai Nyugdíjas Klub
A szerkesztők kérésére adunk tájékoztatást Nyugdíjas Közösségünkről.

Harangszó

Közösségünk célja, hogy a Testvérek különbözőségeik ellenére
feltétel nélkül elfogadják egymást. Mindenkiben igyekezetet kívánunk támasztani, hogy ki-ki adottsága szerint gazdagítsa a közösséget értékes hozzászólásával és szeretet adásával. Igyekszünk a
Testvéreknek örömet szerezni,feltöltődést nyújtani. Az elfogadást,
az egymásra figyelést, a megbecsülést és a szeretet növelését célozza a név és a születésnapok közös megünneplése, anyagi teher
nélkül. Fontos, hogy minden Testvérünk megbecsültnek és szeretettnek érezze magát. Tudatosítjuk, hogy idős korunkban sem
mondhatunk le a képességeink által biztosított tevékenységről, a
segítségnyújtás kötelezettségéről. Az idős emberek jó része éppen
az inaktivitás miatt kerül lelki válságba, holott sebeink pátyolgatása helyett a rászorulónak adott jó szó, a ráfigyelés, a lelki támogatás segíti nemcsak a segítséget kapót, hanem az adót is.
Továbbá a lelki erőgyűjtés mellett az egészséges életmód egészséget biztosító hatásával is foglalkozunk. Szíves szeretettel várunk további jó szándékú Testvéreket, akikkel együtt gazdagodunk és tanulunk, hogy nyugdíjas éveink ne kesergésben, hanem
Isten akarata szerint lelki gyarapodásban, kiegyensúlyozottan teljenek.
Megtanuljuk, hogy csak azt visszük magunkkal, amit másoknak
adunk, a legszegényebb ember is tud szeretet adni. A fentiek
tudotosításá fontos Assisi Szent Klára intése: „Az Istentől kapott
adományok közül kiemelkedik hivatásunk. Ismerd fel hivatásodat
és adj hálát érte naponta.” Jézus ott van jelen, ahol szeretettel
vannak egymás iránt. Tehát hivatásunk: kapcsolatban lenni és szeretni. Csak kapcsolatban tudunk változni és fejlődni. E felismerésért, miszerint hivatásunk adomány, kapcsolataink ajándékok, értük mindennap hálát kell adni.
Várjuk azokat a Testvéreket is akik szeretik a szép lélekemelő,
dicsőítő és hálaadó énekeket. Legyen közös az örömünk. Alkalmaink minden második csütörtök, délután3 órakor a plébánián.
Befejezésül még közre adom az alkalomkezdő közös imádságunkat. Figyelmüket megköszönve, szeretettel:
Sági József
Szerető Mennyei Atyánk
Örömmel jöttünk össze Testvéreinkkel a Te nevedben, hiszen
megígérted, hogy ahol ketten-hárman összejönnek a Te nevedben,
ott vagy közöttük. Hisszük, hogy közöttünk vagy és testvéri igyekezetünket támogatod kegyelmeddel. A Te jelenlétedben tanúságot teszünk Rólad, amikor türelmesek, megértők, jóságosak és
bölcsek igyekszünk lenni egymáshoz és gyakorolt készségeinket
továbbvisszük a világba, hogy annak kovászává váljunk. Szentlélek Úristen, érintsd meg szívünket, hogy mindenkiben a jót lássuk
meg. Szerető Atyánk, add, hogy egymás iránti figyelmességünkkel, támogató szeretetünkkel egymásnak testvéri támaszaivá tudjunk válni, úgy ahogy Szent Fiad tanít erre bennünket.
Nem magunknak teremtettél bennünket Uram, hanem arra szántál,
hogy segítő testvérei legyünk egymásnak
Isten számít Reád
Egyedül Isten tud alkotni de ezt az alkotást te tudod érvényre juttatni.
Egyedül Isten tud életet ajándékozni,
de te tudod ezt tovább adni és vigyázni rá.
Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni,
de tudod azt megtartani és a betegséget gyógyítani.
Egyedül az Isten tud hitet ajándékozni,
de te tudod a bizonyságodat adni.
Egyedül az Isten tud szeretetet ajándékozni,
de te tudsz mást szeretetre tanítani.

Egyedül Isten tud békét ajándékozni,
de egyedül te tudsz mosolyt felragyogtatni.
Egyedül Isten tus erőt adni,
de te tudsz az elcsüggedőbe erőt önteni.
Egyedül Isten az út,
de te tudod ezt másnak megmutatni.
Egyedül Isten a fény,
de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni.
Egyedül Isten tud csodát tenni,
de te tudsz ehhez öt kenyeret és két halat hozni.
Egyedül Isten képes a lehetetlenre,
de te tudod a lehetőt megtenni.
Isten egymagában mindenre képes,
mégis úgy látja jónak, hogy rád is számítson.
Urunk tégy bennünket szereteted kiáradásának eszközévé. Ámen

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: 7. hétfő: SZENT KŐRÖSI
MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT
(ünnep);
8.
kedd:
SZŰZ
MÁRIA
SZÜLETÉSE
(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep); 12. szombat: SZŰZ MÁRIA
SZENT NEVE
+ Bérmálási fölkészítés csütörtökönként lesz 17 órától, első alkalom most csütörtökön, szept. 10-én. Elsőáldozási fölkészítés
hétfőnként 15:30-kor kezdődik, első alkalom hétfőhöz egy hétre,
tehát szeptember 14-én.
+ Újra lesz Istentisztelet szerdánként, este 7 órakor. Lesták Zoltán
testvérünk engedélyt kapott a Főpásztortól igeliturgia tartására
áldoztatással, amikor azonban Esztergomban vagyok, szívesen
tartok szentmisét. Üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy szerdánként zsolozsmaimádság indult papi hivatásokért, ezt a zsolozsmát mindig megtartjuk, vagy a szentmise részeként, vagy
önállóan, és áldoztatással.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: este 7 óra
Szerda este 7 órakor vagy zsolozsma áldoztatással, vagy szentmise
zsolozsmával
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 Szabó Istvánné Batkó Borbálát és Horváth
Ilona Margit M. Diodórát
A héten esküdtek Snieder Márton és Horváth Evelin továbbá
Molnár Gábor és Horváth Tímea
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

