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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

2017. április 2.

Heti elmélkedés – rovat
A papság szentségéről morális szempontból
Morális szempontból gondolkodva a papság szentségéről Szent Ágoston mondását tartom legfontosabbnak: „Veletek vagyok keresztény,
értetek vagyok püspök. Előbbi a remény forrása a számomra, utóbbi a veszedelem forrása a számomra.” Valóban: az egyházban nem a
püspökök és nem a pápák az elsők, hanem a szentek, és közöttük is a Boldogságos Szűzanya. Reményem egyik forrása az ő szünet nélküli
közbenjáró imájuk az én szolgálatomért. Azért ennek a szolgálatnak a jellegét pontosan kell érteni. Van olyan szolgálat, amely egyszerűen
az engedelmességgel kapcsolódik össze, és van olyan, amely valamilyen szolgálati szemponttal. Értelmesen lehet pl. azt mondani, hogy egy
édesanya szolgálja a gyermekét, de azért valószínűleg minden édesanya meglepődne, ha a gyermeke utasítaná, hogy mossa föl a folyosót.
Ugyanakkor valóban vannak olyan szolgálati viszonyok, ahol egy ilyen utasításnak helye van.
A papság a hívek felé „atyai” szolgálat, tehát egy szolgálati szempont érvényesítése. Azt kell üzennem a híveknek, hogy Isten kegyelméből
képesek üdvözülni, és képesek napról napra megtenni mindazt, ami ehhez szükséges. Ez annak a szolgálatnak a lényege, amelyről Istennek
tartozom engedelmességgel, és ezért a hívek imáját is kérem.
Harmai Gábor plébános
meghívó
Nagyheti készületek, programok
2017. április 7. péntek
21.00. keresztút a városon keresztül a Szentháromság szobortól a
Szent Tamás kápolnáig
2017. április 9. Virágvasárnap
8.30. szentmise a vízivárosi templomban
10.30. szentmise a belvárosi templomban (a fél 12-es elmarad!)
15.00. családos keresztút a Jó Pásztor kápolnától
2017. április 13. Nagycsütörtök
18.00. bíborosi szentmise a bazilikában
20.00. Dax-féle gitáros keresztút a Szent Tamás kápolnában
21.00-24.00. Virrasztás a Szent István kápolnában
2017. április 14. Nagypéntek
15.00. keresztút a Belvárosi Temető feletti kálvárián
18.00. szertartás a Vízivárosi Templomban
19.00. szertartás a Belvárosi Templomban
Szentsír látogatás:
Szent István kápolna 19.00-22.00
Vízivárosi templom 18.00-24.00
Belvárosi templom 20.00-22.00
2017. április 15. Nagyszombat
Szentsír látogatás
Szent István kápolna 8.00-17.00
Vízivárosi templom 9.00-15.00
Belvárosi templom 8.00-19.00
Húsvéti vigília szertartása
Belvárosi templom 20.00
Vízivárosi templom 21.00
2017. április 16. Húsvétvasárnap
8.30. szentmise a vízivárosi templomban
10.30. szentmise a belvárosi templomban, utána körmenet. (a fél
12-es elmarad!)
2017. április 17. Húsvéthétfő: köznapi miserend
HIRDETÉSEK
+ Április 2-án, 3-án és 4-én a Szent Anna Kerek Templomban lesz
a Nagyböjti Triduum . A 18 órakor kezdődő szentmisék keretében az elmélkedéseket Polgári László görög katolikus parókus atya
tartja.
+ A triduumra tekintettel hétfőn és kedden nem lesz esti szentmise a Belvárosi Templomban!
+ Kísértések Útja
Pusztai kivonulással egybekötött egész napos csendes egyéni elmélkedésre hívják a szervezők a Testvéreket április 7-én este 8 órától. A létszám korlátozott max. 15 fő. Jelentkezési határidő 2017.
április 2. Részletek megtalálhatóak a hirdető-táblán lévő plakáton.

+ Városi esti keresztút lesz a Szentháromság szobortól a Szent
Tamás kápolnáig pénteken 21.00 órától
+ A szokásos havi szentségimádásunk április 8-án azaz jövő
szombaton lesz. Ennek keretében este 7 órától a Balassa Bálint
vegyeskórus nagyböjti áhitatra hívja és várja a Testvéreket a Belvárosi templomba. Erre is szeretettel várunk mindenkit, de folyamatosan az egyéb szentségimádási órákra is.
+ Virágvasárnap a szentmisék barkaszenteléssel és ünnepélyes
bevonulással kezdődnek. A Belvárosi Templomban összevont
szentmisét tartunk délelőtt fél 11-kor, tehát később nem lesz szentmise, csak este 7-kor.
+ A nagyheti virrasztások és szentsír-őrzések időpontjai a Harangszóban olvashatóak, gondoljunk ezekre, amikor a saját Nagyhetünket Isten előtt eltervezzük!
+ A Vízivárosi nagypénteki áldozati liturgia időpontja tévesen jelent meg a múlt héten osztott szórólapon, most csak a jó időpontot
hirdetem: este 6 órakor lesz!
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
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:
tanítási időben, hétfőnként: 7:45-8:45: szentségimádás (Víziváros)
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
minden péntek: 18.30-18.50: gyóntatás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás

Az elmúlt héten kereszteltük Borbár Hannát és Halmai-Váné Villőt
Az elmúlt héten temettük Gerencsér Hubát
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: Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia
Loyolai Szent Ignác Templom Esztergom

