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XX. évf. 38.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2016. december 18. 

Heti elmélkedés - rovat 

„Tegyetek meg mindent, amit mond!” (advent 4. hete) 
A címet jelentő mondat a Megváltó személyére utal, és Jézus édesanyjától hangzott el, aki e szavakkal fordult a szolgákhoz a kánai menyegzőn, 
amikor a násznépnek már fogytán volt a bora (Jn. 2, 1 – 12). Egyszerű, de tartalmában sokat mondó kérés, felszólítás. E rövid mondat rávilágít 
a Krisztus-követés két lényeges jellemzőjére. Kimondja a cselekvés szükségességét és azt is, hogy annak maradéktalannak kell lennie. Veszített 
e bármit is érvényéből és időszerűségéből Mária mondata?  
Szent Jakab levele ma is figyelmeztet: „a hit, ha tettei nincsenek, halott önmagában”. Advent hetei fokozottan felkínálják a lehetőséget önma-
gunkkal való őszinte szembenézésre: élünk-e az Isten-, és az emberszeretet parancsának gyakorlására számunkra adódó lehetőségekkel? A 
bűnbánati időszak végén tudjuk e fogadni a szívünkben is megszületni vágyó Megváltót, vagy úgy jár majd, mint Betlehemben, ahol nem jutott 
hely a szálláson? 
Ha valóban méltó Krisztus-követőkké szeretnénk válni, életünk nem szakadhat el a főparancsban megfogalmazott követelménytől, az Isten 
akaratától. Maga Jézus hívta fel figyelmünket arra, hogy a hozzá tartozás nem szavakban ölt testet: „aki megteszi Atyám akaratát, aki a meny-
nyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám” (Mt. 12, 50). 
Karácsony legnagyobb ajándéka annak az érkezése, aki áldozatával helyreállította az Isten és az ember bűntől megsebzett kapcsolatát. Annak 
az érkezése, aki tanított bennünket imádkozni, megbocsátani és arra, hogy a szolgáló szeretet értelmi és akarati állásfoglalás. Annak az érkezése, 
aki biztosított bennünket arról, hogy „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt. 18, 20). 
 Szalay Zoltán, hit- és etikatanár 

Karácsony és újév 

Miserend és egyéb ünneplések 
A roráték december 23-án, pénteken véget érnek. 
December 24-én de. 9 órakor tartok egy szentmisét a Belvárosban, 
szeretettel várom a híveket is, de ez egy hétköznapi, adventi szent-
mise 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, te-
hát de. fél 9-kor Szentmise a Vízivárosban, 10-kor és ½ 12-kor a 
Belvárosban, az esti Szentmise viszont elmarad. 
December 26 hétfőtől kezdve hétköznapi miserendet tartunk: hét-
főtől péntekig este 7-kor lesznek Szentmisék a Belvárosban és reg-
gel fél 8-kor a Szent Istvánban (tehát dec. 26-án hétfőn is fél 8-kor 

lesz a szentmise a Szent Istvánban, ez eltérés a múlt heti tervhez 

képest!). 
December 31-én a Vízivárosban este ½ 6-kor lesz az év végi Hála-
adás, 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 szent-
mise a Vízivárosban, este 7 órakor a Belvárosban. Munkanapokon, 
amelyek parancsolt ünnepek, 2017-ben ezt a miserendet tervezem 
alkalmazni. Harmai Gábor 
meghívó 

Segítségkérés a templomi betlehem-állításhoz 
Idén is elkél a segítség templomunk betlehem-állításánál. Hívjuk, 
várjuk a karácsonyfa-állításban jártas urakat és a díszítésben jeles-
kedő hölgyeket, mert a munkát évek óta elvállaló kis közösség saj-
nos most sem tud teljes létszámban részt venni a fontos eseményen. 
A közösség ünnepi fényét csak együtt tudjuk megteremteni! 
A munka december 22-én, csütörtökön 17 órától kezdődik. A részt-
vevők két-három órás elfoglaltságra és hideg templomi környezetre 
számíthatnak, ezért ajánlott erre az alkalomra melegen öltözni. 
Előre is köszönjük mindenki segítségét! 
Tisztelettel: Istvánffy Miklós a Felebarát Közösségből 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Hálaadó szentmisét és utána baráti együttlétet szervezünk az 
élelmiszerosztásban résztvevő segítőknek dec. 20-án, kedden. A 
szentmise este 7-kor lesz.  

+ A templomi karácsonyfát és betlehemet dec. 22-én, csütörtö-
kön du. 5 órakor állítjuk, segítőket várunk! 
+ A részletes karácsonyi és újévi tervek a Harangszóban olvasha-
tóak, van egy kis változás a múlt héthez képest! 24-én a rorátk vé-
get érnek, reggel 9 órakor tartok egy szentmisét. Pásztorjáték a Bel-
városban du. 3 órakor, a Vízivárosban du. 4 órakor lesz. Éjféli mise 
a Belvárosban lesz, 25-én de. vasárnapi miserend lesz, de az esti 7 
órás szentmise elmarad a Belvárosban! 
+ Segítőket keresünk a karácsonyi és a szilveszteri élelmiszerosztás-
hoz, mivel ezek a szokásosnál nagyobb volumenű osztások lesznek!  
+ 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 - Péntek: reggel 7 óra, roráte 
Szombat: reggel 9 és éjféli mise 
Vasárnap: 10 és ½ 12 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9 
Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8 
Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK: 
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 Borsodi Imrénét és Sántha 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 
Web oldalaink:  www.belvarosiesztergom.hu;   www.evizivaros.hu; 

Facebook: Esztergom-Belvárosi-Plébánia 


