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Heti elmélkedés - rovat
Ház a sziklán – ház a homokon (advent 3. hete)
Lukács evangéliuma megőrizte számunkra Jézus tanítását a sziklára épített házról (Lk. 6, 47 – 49). Akár szó szerint is lehet értelmezni Jézus
példabeszédét, hiszen házat építeni alap nélkül nem lehet. Jézus mondanivalójában azonban sokkal többről van szó: emberi életünkről, melynek
felépítéséért, minőségéért, formájáért és tartalmáért felelősek vagyunk. Advent, mint bűnbánati időszak ennek átgondolására is lehetőséget
kínál.
Az emberi élet is alapokra kell, hogy épüljön. Azokra az alapokra, amelyeket alapdöntéseinkkel hozunk meg: igényeljük-e, hogy legyen élő
istenkapcsolatunk, vagy nem? Milyen életállapotban szeretnénk élni? Milyen hivatást választunk magunknak? Válaszaink rakják le életünk
házának alapjait.
Ahogy egy ház felépítésének meg van a maga rendje, hogy az biztonságos, esztétikus és lakható legyen, érvényes ez személyes életünk felépítésére is, hogy az alkalmas legyen a hivatásunkban való kiteljesedésre, embertársaink szolgálatára, a következő generációk tisztességes felnevelésére. El kell fogadni, hogy életünket döntéseink hordozzák, határozzák meg. Aki nem dönt, aki halogat, aki állandóan újra kezd, aki félbehagy, aki másokra vár, annak nem épül a háza és nem fog tudni elszámolni az eltelt idővel.
A Megváltó érkezésére várakozunk, tehát személyétől tanítása sem vonatoztatható el. Nincs nehéz dolgunk, amikor épülő házunknak megfelelő, tartós alapot keresünk: maga Jézus fogalmazta meg a főparancsot, melyben örök időkre összekötötte az Isten-, és a felebaráti szeretet
követelményét. Erre az alapra építve meg lehet hozni azokat az alapdöntéseket, amelyek képesek lesznek hordozni az élet terheit.
Szalay Zoltán, hit- és etikatanár
Karácsony és újév
Miserend és egyéb ünneplések
A roráték december 23-án, pénteken véget érnek.
December 24-én de. 8 órakor tartok egy szentmisét a Belvárosban,
szeretettel várom a híveket is, de ez egy hétköznapi, adventi szentmise lesz. Pásztorjáték a Belvárosban du. 3 órakor, a Vízivárosban
du. 4 órakor lesz.
Éjféli mise a Belvárosban lesz.
December 25-én, vasárnap délelőtt ünnepi miserendet tartunk, tehát de. fél 9-kor Szentmise a Vízivárosban, 10-kor és ½ 12-kor a
Belvárosban, az esti Szentmise viszont elmarad.
December 26-a hétfő, a Szent István kápolnában lesz Szentmise,
kivételesen du. 5 órakor.
Egyebekben hétköznapi miserendet tartunk: hétfőtől péntekig este
7-kor lesznek Szentmisék a Belvárosban és keddtől péntekig reggel fél 8-kor a Szent Istvánban.
December 31-én a Vízivárosban este ½ 6-kor lesz az év végi Hálaadás, a Belvárosban este 7 órakor.
Január 1-én vasárnapi miserend lesz, a Vízivárosban ½ 9-kor lesz
Szentmise, a Belvárosban 10 órakor, ½ 12-kor és este 7 órakor.
Január 6-án, Vízkereszt napján reggel 7 órakor lesz ünnepi szentmise a Vízivárosban, este 7 órakor a Belvárosban. Munkanapokon,
amelyek parancsolt ünnepek, 2017-ben ezt a miserendet tervezem
alkalmazni.
Harmai Gábor

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ A negyedik adventi gyertyát szombaton délután 5 órakor
gyújtja meg Fehérvári Lajos plébános a Széchenyi téren.
+ Most vasárnap este hétkor kezdődik az adventi triduum, és
utána hétfőn és kedden folytatódik, szintén este hét órakor. A roráték ekkor elmaradnak.A triduumot Csépányi Gábor atya fogja tartani, a szeminárium új spirituálisa.

+ Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket jövő csütörtökön a
Nyugdíjas Klubba délután 3 órakor.
+ A Születés címmel karácsonyi színdarabot mutat be a Kaméleon
színtársulat - tagjai között az Esztergomi Hittudományi Főiskola
levelezős hallgatóival - december 21-én, szerdán 20 órakor a
Szentgyörgymezői Olvasókörben, és december 23-án, pénteken 19
órakor a Széchenyi téren.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő, kedd: este 7 óra (triduum)
Szerda-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 temettük . Keller Istvánnét, Magó Imrét, Gömöri
Máriát
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

