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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

2016. december 4.

Heti elmélkedés – rovat (Érkezett egy adventi elmélkedés, a magamét a betegek szentségéről későbbre halasztottam – Harmai Gábor)
Odaadás – feltétel nélkül (advent 2. hete)
Miközben Jézus születésének ünnepére várakozunk, gondolatainkkal emlékezzünk meg a Megváltó édesanyjáról, Szűz Máriáról, aki a hitbéli
elkötelezettség örök példájaként áll tekintetünk előtt. Személyéről csak a legnagyobb tisztelet hangján beszélhetünk, és nem csak amiatt az
egyedülálló feladat miatt, amellyel megajándékozta Őt az Isten a kinyilatkoztatás történetében.
Elkötelezettsége az Isten akarata iránt az első perctől kezdve megkérdőjelezhetetlen, bizalma töretlen marad a legnagyobb megpróbáltatások
idején is. Az a lelkület, amellyel Fia születésének hírüladását fogadta (Lk 1,26-33), több mint tanulságos: nyoma sincsen elzárkózásnak, ellenállásnak, menekülési kísérletnek. Nem hangoznak el részéről felesleges kérdések sem, hogy miért éppen ő, és miért nem valaki más, miért pont
most, és nem lehetne-e valamikor máskor. Teljes odaadását összefoglalja Gábriel angyalnak adott válasza: „legyen nekem a te igéd szerint”
(Lk 1,38).
Szalay Zoltán, hit- és etikatanár
beszámoló
Idegenlégiósok a szombati Alpha lelkinapon
Kiváncsisággal vegyes drukkolással figyeltem az Alpha kurzus indulását és alakulását az Esztergom-Belvárosi Plébánián.
Ennek a kiváncsiságnak több oka is volt. Egyrészt, amikor 3 kisgyerek mellett otthon voltam főállású anyaként, volt egy hajléktalan, aki
pár éven keresztül, minden délben, a megbeszélt időpontban becsöngetett és megebédelt nálunk. Tőle, Vince úrtól ismerem egy kicsit a
hajléktalanok kemény világát, azt a világot, amiben kenyérnél is jobban hiányzik az elfogadás, a jó szó. Másrészt magam is végeztem
Alpha kurzust Óbudán, segítőként is részt vettem, a most folyó kurzuson pedig alkalmanként egy-egy süteménnyel segítek. Margit barátnőm pedig már sokadik alkalommal háttérmunkás. Harmadrészt,
a főszervező, Ria hívására pedig mindketten örömmel imádkoztunk
(és imádkozunk) azért, hogy Isten szép világát, közelségét minél többen megtapasztalják a résztvevők közül.
Szombaton hajnalban fölpakoltuk a süteményeket, buszra szálltunk,
hogy reggel 8-ra már a plébánián legyünk. Az ilyenkor szokásos
nyüzsgésre léptünk be, mindenki jött és ment, készülődött. Kicsit hideg volt és a kávémat sem ittam meg.
Isten dicsőítésével kezdtük a lelkinapot, majd Klarissza nővér beszélt nekünk a Szentlélekről. Nem fogok nagy dolgokat mondani –
kezdte. És valóban nem nagy dolgokat mondott, hanem „csak” az
élő Isten minden ember felé sugárzó szeretetét tanusította. Mosolya,
kedvessége vagy a szavai mondtak többet? Nem tudom.
A szünetekben lakomát ültünk (szó szerint!), köszönet érte a készítőknek. Elérkezett a délután, amikor Gábor atya vezetésével körbejártunk a templomban. Először a templomról beszélt, mindent megnézhettünk, megtudtuk, hogy miért fél az ördög a szenteltvíztől.
Ezután Szentmise, Szentségimádás és közbenjáró imádság következett, Lúcia nővér halk énekével kísérve. Talán ez volt a legszemélyesebb része a napnak, amit nem nagyon lehet elmesélni. Isten előtt
állni, érezni szeretetét, ölelésének melegét – mindenkinek sok szeretettel ajánlom.
Hazafelé hálát adtunk Istennek, örvendeztünk és nagyon fáradtak
voltunk. Másnap, amikor próbáltam már a figyelmemet másra is fordítani, azt vettem észre magamon, hogy nem nagyon tudok mást
tenni, mint hálát adni Istennek újból és újból azért, hogy Ő az aki
VAN, és azért amit tett, tesz és tenni fog.
Szilágyi Beáta és Virágvölgyi Margit

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Hétfőtől szombatig reggel 6 órakor lesznek roráte-szentmisék
a Belvárosi Templomban. Az esti szentmisék a Belvárosban elmaradnak. Szintúgy elmarad a szerdai zsolozsma is.
+ Pénteken elfoglaltságom miatt pontban 6-kor kezdem a gyóntatást, és addig maradok, amíg vannak gyónók. Jöjjenek ezért a
kezdésre!

+ Szombaton lesz a szokásos havi szentségimádási napunk du. 1
órától hajnalig. Mindenkit szeretettel várunk!
+ A harmadik adventi gyertyát szombaton délután 5 órakor
gyújtja meg Ferenczy Andrea parókus asszony a Széchenyi téren.
+ Jövő vasárnap este hétkor kezdődik az adventi triduum, és
utána a következő hétfőn és kedden folytatódik, szintén este 7 órakor. A roráték ekkor elmaradnak.A triduumot Csépányi Gábor atya
fogja tartani, a szeminárium új spirituálisa este 7 órakor. Kérjük,
hogy akik a gyermekprogram lehetőségét igénybe szeretnék venni
fél 7-től fél 9-ig, jelezzenek vissza szentmisék után a sekrestyében,
vagy a zozmancs@gmail.com címen: melyik napon, hány gyermek, hány évesek.
+ Fiatal pár januárra várja harmadik gyermekét. A családnak sok
plusz kiadással kell számolnia a gyermek érkezéséig, albérletüket
is felmondták, az édesapának átmenetileg nem volt munkája. A
családnak egy hagyományos gyermekágyra lenne szüksége,
60X120cm-es méretben. Elérhetőség: 70/640-2428.
+ Véradás idén karácsonykor nem lesz a Plébánián. Esztergomi
véradási lehetőségek: dec. 6. 12-16 óra: Vaszary Kolos Kórház;
dec. 7. 10-13 óra: PPKE.Vitéz János Kar; dec. 15. 10-13 óra: Géza
Fejedelem Ipari Szakképző Iskola; dec. 28. 14-17 óra: Pézsa Tibor
Sportcsarnok, „Sportalsó”
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő-szombat: reggel 6 óra, rorate
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:
tanítási napokon minden hétfő: 7:45-8:45: szentségimádás (Víziváros)
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
minden péntek: 18-18.50: gyóntatás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

Az elmúlt héten házasodtak: Tóth Róbert és Dencs Dóra
Az elmúlt héten temettük Sárközi Rózát
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

