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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

2016. december 25.

Istentől áldott boldog Karácsonyt Kívánunk a Plébániák minden hívének és minden
kedves olvasónknak!
Heti elmélkedés - rovat
„Nagy örömet hirdetek nektek…” (Karácsony)
Nem vagyunk sem egyedül, Lukács evangéliuma szerint a címben idézett szavakkal köszöntötte az Úr angyala a nyájaikat őrző pásztorokat,
majd hírül adta a Megváltónak, Krisztusnak születését. Emberi léptékkel mérve rövid földi életet él, három évtized múlva önként adja majd
életét a világ bűneiért, az Atya pedig elfogadja szeretett Fia áldozatát, ennek bizonyítéka lesz Jézus harmadnapon való feltámadása.
Emberi kapcsolatai tanulságosak: meggyógyította azokat, akik meg akartak gyógyulni; segített a megtérésben azoknak, akikben volt hajlandóság a bűntől való szabadulásra, szeretetét sohasem szabta feltételekhez. Jákob kútjánál megmondta a szamáriai asszonynak, hogy ő a Megváltó:
„én vagyok az, aki veled beszélek.” (Jn. 4, 26).
Elérkezett karácsony ünnepének ideje, eltelt a bűnbánati időszak. Azt mindenkinek saját magának kell éreznie és eldöntenie, hogy mit adott
számára adventi négy hete, mivel gazdagított, mitől szabadított meg, gyújtott-e új reményt. Ne feledjük el azonban, hogy nem csak az egyházi
év tartalmaz adventi időszakot. Egész életünk advent, tevékeny és reményekkel teli várakozás Krisztussal való találkozásra. Mindig emlékezzünk arra, hogy mit kért tőlünk: „amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn. 13, 34 – 35).
Életállapotaink és emberi kapcsolataink különbözőek, de mindannyiunk élete hordoz lehetőségeket az Isten-, és a felebaráti szeretet gyakorlására, mely által különb emberekké válhatunk, és amely által örömtelibb és élhetőbb lehet az Isten által teremtett világ.
Szalay Zoltán, hit- és etikatanár
Egyházi hírek
Személyi változások Esztergomban
Saját kérésére – elfogadva lemondását a Budapest-Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosi tisztéről, de egyéb feladatait érintetlenül hagyva – felmentettem Főtisztelendő SZERENCSÉS ZSOLT tb. kanonok, é. esperes, templomigazgató urat a plébánia vezetése alól és
kineveztem a Dorogi Szent Borbála Plébánia plébánosává, ezzel megbízva őt az Esztergom-Kertvárosi Szent István Király Plébánia
oldalagos ellátásával is, plébániai kormányzói minőségben.
Megköszönve Főtisztelendő KISS-MALY LÁSZLÓ é. esperes, plébános úr készségét és sokéves szolgálatát, felmentettem a Dorogi Szent
Borbála Plébánia és az Esztergom-Kertvárosi Szent István Király
Plébánia vezetése alól és kineveztem az EsztergomSzentgyörgymezői Szent György Plébánia plébánosává, megbízva a
Pilisszentléleki Szentlélek Plébánia oldallagos ellátásával is, plébániai kormányzóként.
Elismerve Főtisztelendő FEHÉRVÁRI LAJOS plébános úr értékes
munkáját és értesülve kifejezett készségéről, felmentettem az Esztergom-Szentgyörgymezői Szent György Plébánia és a Pilisszentléleki Szentlélek Plébánia vezetése alól és kineveztem a Budapest-Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosává.
Dr. Erdő Péter (kivonat az érseki
Főhatóság 2016/VII. körleveléből)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK

+ Mindenkinek köszönjük a plébániai munkáját, amivel szebbé tette
a közös Karácsonyunkat! Kiemelem a pásztorjátékok szervezőit és
résztvevőit, a templomtakarítókat, betlehem- és karácsonyfaállítókat,
az élelmiszer- és ruhaosztókat. Isten fizesse meg!
+ Mozilátogatást tervezünk a plébániák ministránsaival. 8.11-kor
indul a vonatunk, amivel a Nyugatiba érkezünk, ahol kisebbekkel a
Vaiana c. új Walt Disney rajzfilmet nézzük meg, nagyobbakkal a
Zsivány 1-es c. filmet. A két film kb. egyszerre ér véget, utána hazavonatozunk, várhatóan a 15.44-kor érkező vonattal. Szülőket is várunk, segítőként is, mozilátogatóként is!
+ Lezárul a lelki örökbefogadás 9 hónapja Aprószentek ünnepén,
dec. 28-án. Ennek során az örökbefogadók egy-egy megfogant és
abortusztól fenyegetett magzatért imádkoztak. A lezárás ünnepélyes,

nyilvános szentmisében történik, ahová nem csak örökbe fogadókat
várnak a Szent Anna Kerektemplomban, 18.00-kor.
+ Külön segítőket keresünk a szilveszteri élelmiszerosztáshoz, mivel ez a szokásosnál nagyobb volumenű osztás lesz!
+ December 26 hétfőtől kezdve hétköznapi miserendet tartunk:
hétfőtől péntekig este 7-kor lesznek Szentmisék a Belvárosban és
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.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő - Péntek: este 7 óra
Szombat: este 7 óra Hálaadás
Vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Szombat: este ½ 6 Hálaadás; Vasárnap: ½ 9
Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8
Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK:
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 Sikula Mátyást .
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

