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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

2017. április 9.

Heti elmélkedés – rovat
„Amint én szerettelek benneteket…”
János evangéliuma szerint az utolsó vacsorán hangzottak el Jézus szájából az új parancsra vonatkozó szavak, melyben a szeretet mértékéül
az Úr saját személyét jelölte meg (Jn. 13, 34-35). Utolsó üzeneteinek egyike mintegy összefoglalása is volt egyben annak az időszaknak,
amelyet Jézus nyilvános működésének idejeként ismerünk.
Jézus szeretetének azon a megnyilvánulásai, melyek a másokért való önfeláldozásban öltöttek testet, mindent átértékeltek. Saját életét mindvégig váltságdíjként fogta fel, magatartása mind nagycsütörtökön, mind nagypénteken ezt tükrözte vissza. Az utolsó vacsora termében meg
sem kísérelte Júdást lebeszélni szándékáról, az Olajfák hegyén sem próbált menekülni, vagy elrejtőzni. Pilátusnak sem könyörgött a szabadságáért, - pedig a helytartó figyelmeztette, hogy „hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak”-, sőt, szemébe mondta, hogy hatalmát
ő is „onnan felülről” kapta (Jn. 19, 10-11).
Jézusnak ez az állhatatossága, kitartása és megingathatatlansága csak az Atyával való mély és őszinte istenkapcsolatból eredeztethető és
értelmezhető. Hozzá fordult a Getszemáni kertben, akkor sem a saját akaratát tartva szem előtt. Már megfeszítve is Őt szólította, amikor
kivégzőiért imádkozott, hiszen „nem tudják, mit cselekszenek.” Utolsó mondatával is Őt kereste: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Egy
pillanatra sem merült fel benne, hogy nagypénteké lesz az utolsó szó, hiszen nem titkolta, hogy „harmadnapra újjá építem a templomot.” Ez
történt meg a feltámadás csodájában, az Atya elfogadta szeretett Fia áldozatát a világ bűneiért.
Húsvét ünnepéhez közeledve keressük az alkalmat, és kérjük mi is az Atya kegyelmét, hogy töredékes emberi életünk gazdagodjék az
önzetlen szeretet megnyilvánulásaiban. Járható az út, a Megváltó már végigment rajta.
Szalay Zoltán, hit- és etikatanár
meghívó
Nagyheti készületek, programok
2017. április 9. Virágvasárnap
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
+ Köszönjük mindenki segítségét, aki az idei Nagyhetet megszépíti: énekel, ministrál, polgárőrként kísért bennünket, vagy aki takarította a templomot, barkát gyűjtött, vagy más módon dicsőítette
Istent tetteivel!

+ Jövő csütörtökön, április 13-án szeretettel hívjuk és várjuk a
Testvéreket a Nyugdíjas Klubba.
+ 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 két héttel ezelőtt osztott szórólapon, most csak a jó időpontot hirdetem: este 6 órakor lesz!
+ Egy hétgyermekes családnak ágyakra lenne szüksége. Ebben
szeretnénk kérni a Testvérek segítségét.
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő, Kedd: este 7 óra
Szerda este 7 órakor vagy zsolozsma áldoztatással, vagy szentmise
zsolozsmával
Nagycsütörtök-Húsvétvasárnap: a külön rend szerint
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9
Szent István kápolna: hétfő – szerda: ½ 8; utána a heti misék elmaradnak!
Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra
Nagycsütörtök-Húsvétvasárnap: a külön rend szerint
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
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

