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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Kiv 3,1-8a. 13-15

Evangélium: Lk 13,1-9

2016. február 28.

Szentlecke: 1Kor 10,1-6. 10-12

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (Nagyböjt 4. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: Józs 5,9a. 10-12; Szentlecke: 2Kor 5,17-21; Evangélium:
Lk 15,1-3. 11-32;
A bérmálás szentségéről liturgikus szempontból
A bérmálás szentségének célja, hogy a szentség fölvevőire Isten elküldje a Vigasztaló Szentlelket, és megkapják a bölcsesség és az értelem
lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és betöltekezzenek az istenfélelem lelkével, Krisztus, a mi
Urunk által (vö. a püspök imádsága, az Iz 11,2-3 alapján). A szentség szokásos kiszolgáltatója a püspök, a szertartás helye a prédikáció után
van. A Hiszekegy imádságát a keresztelési fogadás megújításának formájában magában foglalja, bérmálás után a hívek könyörgése
következik. A közös, mindenkinek szóló püspöki ima után a bérmálandók bérmaszüleikkel együtt egymás után a püspök elé járulnak, aki a
plébános közreműködésével bérmanevükön szólítja a bérmálandókat, megkeni olajjal, és egy jelképes pofont ad nekik.
Mindezek a szertartások az egyház Szentlélek által adott egységét demonstrálják: szerepet kap az apostolutód püspök, a helyi plébános, a
hívők közössége, akiket a bérmaszülők jelképeznek és az új nemzedék: a bérmálkozók. A bérmanevet a bérmálkozó maga választja, ami a
felnőtt kereszténység jelképe: a keresztnevet szüleinktől kaptuk. A keresztnév nem feltétlenül keresztény név: válhat az új keresztényből is
a keresztnév első szentje. A bérmanévvel viszont egy személyes védőszentet is választunk, akinek életét illik is megismerni.
Meglepő lehet a jelképes pofon szertartása, de egyszerűen a Szentlélektől kapott erő természetét mutatja meg. Ahogy a közmondás tartja,
„nem az a legény, aki adja a pofonokat, hanem aki állja”. A Szentlélektől arra kapunk erőt, hogy álljuk az élet pofonjait, akár az egyháztól
kapott pofonokat is.
Harmai Gábor plébános
Karitász
„Szegények mindig lesznek köztetek” (Mk. 14,7)
(Nem csak a) nagyböjti jócselekedetek között az egyik fontos, hogy
„adjunk enni az éhezőknek”: ha nyitott szemmel járunk, nagyon
könnyű észrevenni, hogy vannak szegények, akik rászorulnak adományainkra. Van azonban egy olyan réteg, akik szegények, rászorulók, de rejtekben vannak. Ők azok, akik szégyenlik helyzetüket, nem
szeretnének másokra szorulni, akikben mindig ott van az a gondolat,
hogy „vannak nálam szegényebbek is, nekik nagyobb szükségük van
a segítségre”. Ezeket a testvéreinket nem látjuk sorban állni a segélyért, adományért, nem panaszkodnak, méltósággal, erejüket megfeszítve élnek napról-napra. Az ő felkutatásukban kérünk most segítséget: igazán nyitott szemmel és szívvel járva észrevehetünk ismerőseink, szomszédaink, munkatársaink között olyanokat, akikre illik
a fenti pár sor. A plébániai élelmiszerosztásnál konkrét jövedelemhatárok vannak, ez alapján meghatározható, hogy ki jogosult. Ha ismerünk olyan testvért, aki az alábbi kategóriáknak megfelel, ajánljuk
neki ezt a segítséget!
Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban
HáztartástíHáztartásonként számított havi érték
pus
Aktív korúak háztartásai
1 felnőtt
78 736 Ft
1 felnőtt 1 gyermekkel
129 914 Ft
1 felnőtt 2 gyermekkel
169 282 Ft
2 felnőtt
137 788 Ft
2 felnőtt 1 gyermekkel
188 966 Ft
2 felnőtt 2 gyermekkel
228 334 Ft
2 felnőtt 3 gyermekkel
259 829 Ft
2 felnőtt 4 gyermekkel
291 323 Ft

Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban
HáztartástíHáztartásonként számított havi érték
pus
Aktív korúak háztartásai
3 felnőtt
196 840 Ft
3 felnőtt 1 gyermekkel
248 018 Ft
3 felnőtt 2 gyermekkel
287 386 Ft
3 felnőtt 3 gyermekkel
318 881 Ft
3 felnőtt 4 gyermekkel
350 375 Ft
Nyugdíjas korúak háztartásai
1 személy
70 862 Ft
2 személy
122 041 Ft
3 személy
173 219 Ft
KSH – Létminimum 2010. című kiadvány alapján (megjelenés dátuma: 2011. június, a Plébánia e táblázat betartására szerződött
a Magyar Élelmiszerbankkal az elmúlt években is)
Lesták Zoltán
meghívó
Dax – Michel Quoist: AZ ÚT
zenés keresztúti elmélkedés (nem csak) fiataloknak
A mű zenéjét szerezte és Michel Quoist elmélkedései nyomán a szövegét írta: Ferenczy Rudolf „Dax”
Műfaj: rock oratórium
Élőben előadja: 1Út zenekar
Időpont: 2016. 03. 05., szombat 16:30
Helyszín: Árpád-házi Szent Erzsébet Iskola díszterme
Michel Quoist francia pap és író világszerte mindmáig töretlen népszerűsége annak tudható be, hogy könyvei nagy hatással vannak a
fiatal korosztályra. Keresztút című művének mondanivalójára Ferenczy Rudolf „Dax” írt és komponált zenés keresztutat, melynek
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ősbemutatóját 1990-ben tartották az akkor még üresen álló ráctemplomban. Az 1Út zenekar tagjai, néhány évvel ezelőtt sajátos felfogásban dolgozták át és hangszerelték újra a „Dax”-féle
művet. A 1Út zenekar sokunknak ismerős lehet, hiszen korábban a
Belvárosi Plébánián, jelenleg pedig Szentgyörgymezőn és a Kerek
templomban is ellátnak szentmisei zenei szolgálatot, mindamellett
feltűntek már egyéb városi alkalmakon, evangelizáción vagy dicsőítésen is.
Ajánljuk a zenekar Facebook oldalát: www.facebook.com/1ut.band
A zenekar tagjai:
Erős Mária Cecília – ének, fuvola
Fritz Kata – ének
Kierblewskiné Bóta Zsuzsanna – ének
Farkas Gábor – basszusgitár, ének
Kis-Szölgyémi Péter – billentyűs hangszerek, akusztikus gitár, ének
Kerekes Péter – akusztikus gitár, ének
Szeder Balázs – gitár
Horváth Zoltán – dob, ütőhangszerek
Jakab Gábor – trombita
Az elmélkedéseknél közreműködik: Fritz Péter
(Az előadás megtekintése 14 éven aluliak számára nem ajánlott.)
A hét szentje:
Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú
A Meszlényi Zoltán püspököt jellemző emberi, erkölcsi és lelki képességek egy olyan személyt tükröznek, aki nem mindennapi módon
élte meg a keresztény hit abszolút értékeit.
Erényei, apostolkodása, a bármilyen társadalmi osztályba tartozó
emberekre gyakorolt áldásos lelki hatása, a szeretet és a bizalom,
amelyet minden őt megismerő emberben kiváltott, világos jelei annak, hogy ő egy kivételesen jámbor és elkötelezett pap és püspök
volt.
Papi hivatását az Egyház szolgálata révén töltötte be, mégpedig oly
módon, hogy az nagyszerű tiszteletet váltott ki személye irányában
az egész egyházmegyében. Papi szolgálatában és lelkiségében Isten
szolgája mindig a második helyre helyezte önmagát, saját személyét:
legelőször és leginkább az embereken szeretett volna segíteni, nekik
akarta hirdetni az evangéliumot, és az ő javukra gyakorolni a szeretetet határozott és konkrét tettek formájában. Minden cselekedetét a
szeretet mozgatta.
Nem volt érzelgős, ingatag, az érzéseit mutogató ember, hanem komolysággal és férfias elszántsággal vállalta fel kötelességeit az Egyház és az egyházmegye életében.
A felebarát iránti szolgálatra való készség volt rá a leginkább jellemző, az a szeretet, amely egyszerű, személyes érdekektől mentes,
nem a saját érdemeivel és hősiességével dicsekszik, hanem a jót keresi, s a rosszat le akarja győzni.
Lelkiélete aktív volt, a jó példa erején alapult. Sokszor adta tanúbizonyságát a Gondviselésben való bizakodásának. Tudatosan akart
eleget tenni hivatali kötelességeinek, hűségesen ragaszkodva az egyházi szabályokhoz.
Meszlényi Zoltán magatartása kétségkívül egy szilárd és cselekvő
emberről tanúskodik. Soha nem járt külön utakon, nem volt individualista. Emberi személyét alávetette az Egyház egységes vezetésének, minden nap megélte az engedelmesség szellemét. Számára képtelenség volt, hogy a személyes gondolatok kerüljenek az előtérbe.
Optimista karaktere volt, amely abban is megmutatkozott, hogy a

kommunizmust és elnyomó intézményeit átmeneti állapotnak tekintette.
Amikor sokan úgy vélték, hogy az Egyház megsemmisül, ő bizalmát
az isteni Gondviselésbe vetette. Így volt képes arra, hogy kötelességeinek kétségbeesés és siránkozás nélkül tegyen eleget.
Forrás: internet

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Pénteken BOLDOG
MESZLÉNYI ZOLTÁN püspök, vértanú emléknapja lesz.
+ A Jó Pásztor Közösség szeretettel vár mindenkit szentségimádásukra, március 1-én, kedden 18.00-19.00-ig a belvárosi templomba.
+ Szeretettel várjuk a Testvéreket a Nyugdíjas Klub következő
alkalmára, amely március 3-án csütörtökön délután 3 órakor kezdődik.
+ A nagyböjti keresztutat pénteken, március 4-én 18:15-től a cserkészek, hitoktatók és hittanosok szervezik, közös imaszándék,
hogy a gyermekek és a fiatalok hitbeli ismereteikben gazdagodva
katolikus hitükben hűségesen megmaradjanak.
+ A keresztút alatt gyóntatok.
+ Taize-i imaóra lesz 2016. március 5-én, szombaton, 18 órától a
Kórház Kápolnában!

+ A Főegyházmegye Ifjúsági Referatúrája az Irgalmasság Éve
kapcsán zarándoklatot szervez fiúk részére 2016. március 12-én
szombaton a szlovákiai Cenacolo közösséghez, ahol szenvedélybetegségből, függőségből gyógyuló fiatalok tesznek tanúságot. Jelentkezési határidő február 28, vasárnap. Részletek a hirdetőtáblán
lévő plakáton találhatóak.
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)
minden péntek:
18.00-19.00: gyóntatás (Belváros)
második szombat: 13.00-hajnalig: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20.30-21.30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten temettük Gyarmati Lászlót
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

