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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

2017.június 11.

„… küldjön munkásokat az aratáshoz”
Máté evangéliumában olvasható az a rövid történet (Mt. 9, 35-38), amely a földműves élet szimbólumával érzékelteti azt a valóságot, amelyet maga Jézus
is megtapasztalt: sok az alakítanivaló, a tennivaló az emberi lelkeken és szíveken, hogy magabiztosan haladjanak az üdvösség, az Isten országa felé.
A Teremtő ajándéka az a meghívás, amely a szentségi rendhez tartozó papi szolgálatra hívja az embert. Mint minden meghívásra, erre is lehet nemet mondani,
félúton visszafordulni. Ha viszont valaki igennel tud válaszolni Jézus hívó szavára, akkor sok-sok készülettel, tanulással és imával lehet kialakítani azt az
elköteleződést, amellyel felkészülten és méltó módon lehet megjelenni az aratáshoz szükséges munkások között.
Plébániánk ünnepe, hogy 2017. június 10.-én Lesták Zoltánt és Tóth Lászlót Bíboros Úr diakónussá szentelte. Köszönet illeti mindazokat, akik emberi úton
előmozdították és segítették hivatásuk virágba borulását: az Egyház híveit, akik hivatásvasárnapokon és a szentmisék könyörgéseiben is buzgón imádkoznak
az új hivatásokért, és köszönet illeti Füzes Ádám atyát, az állandó diakónusok egyházmegyei referensét a gondoskodásért, a felkészítés áldozatos munkájáért,
de Dr. Harmai Gábor plébános atyát is a támogatásért.
Szent Pál apostol a Timóteusnak írt első levelében azt írja, hogy „a diakónusok…a hit titkát őrizzék tiszta lelkiismerettel” (1. Tim. 3, 8-9). A továbbiakban
pedig: „hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel” (2. Tim. 4,2). Ehhez
kérjük a mindenható Isten segítő kegyelmét, kísérje és támogassa szolgálatukat mindannyiunk, és az egész Anyaszentegyház javára.
Szalay Zoltán, hit- és etikatanár
akik életükkel és tanúságtételükkel segítettek ezen az úton előre haladni. HáLesták Zoltán szentelési bemutatkozása
lával köszönöm Istennek feleségemet, akivel együtt járhatjuk ezt az utat, aki
Lesták Zoltán vagyok, nős, négy gyermek édesapja. Családommal Esztertámogat és segít a hivatásomban. Köszö- nöm Istennek, hogy meghallgatott,
gomban élünk, feleségem, Dia, angol nyelvtanár.
és elérkezhettem a szenteléshez, hogy Szent Lelke vezetésével diakónusként
Budapesten születtem, majd 12 éves koromig egy pest-megyei kis faluban
szolgálhatom őt, és akiket ő rám bíz.
nevelkedtem. 1995-ben végeztem a soproni erdészeti technikumban. SopJelmondatom tükrözi, hogy életemet és hivatásomat Isten gondviselő szereteronban csatlakoztam egy kisközösséghez, amelynek tagjai tanúságtételüktének köszönöm, és az ő szeretetének örömhírét akarom másokhoz is elvinni.
kel, imáikkal elvezettek Jézushoz, és így felnőtt megtérőként, 21 évesen réJelmondata: „Íme, tenyerembe rajzoltalak téged.”(lz 49,1 )
szesültem a keresztség szentségében.
1999-ben Esztergomba költöztem, csatlakoztam az Esztergomi Jó Pásztor
HIRDETÉSEK
+ Június 13-án azaz jövő kedden az esztergomi Temesvári Pelbárt FerenKözösséghez, 2005-ben végeztem szociálpedagógusként Esztergomban,
ces Gimnázium és Kollégium szeretettel várja a Testvéreket a rendház
majd 2009-ben szereztem diplomát a PPKE Hittudományi Karának Leveés a templom fennállásának 300.-ik évfordulójára rendezett jubileumi
lező Tagozatán. Jelenleg az Esztergomi Járási Hivatalban dolgozom, szociünnepi felvonulásra amely délután 4 órakor indul a Vízivárosból. Az ünális ügyintézőként.
nepi szentmisét délután 5 órakor a Ferences Szent Anna Templomban P.
1997-ben megismerkedtem a Szent András Evangelizációs Iskolával, kurzudr. Dobszay Benedek OFM celebrálja. Erre tekintettel a Belvárosi esti
saikon való részvétel által növekedtem a hitben és elköteleződtem az evangeszentmise kedden elmarad.
lizáció szolgálatában. 2000-ben csatlakoztam a Szent András Evangelizációs
+ Jövő vasárnap Úrnapja, a Vízivárosban reggel 8 órakor kezdődik a
Iskolához, majd a Szent Ignác Lelkiségi Iskolához munkatársként.
szentmise, a Belvárosban pedig az esti szentmise elmarad, mivel Úrnapi
Az Esztergom-Belvárosi Plébánián az elmúlt évtizedben részt vettem a
szokásunk szerint ekkor fölmegyünk a Bazilikába.
missziós hetek, kurzusok, lelkigyakorlatok, lelki programok szervezésében,
a plébános munkáját képviselőtestületi tagként és lelkipásztori kisegítőként
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
sokféleképp segítettem, többek között az áldoztatásban, hitoktatásban, szeBELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
gények szolgálatában, de a plébánián adódó gondnoki munkában is.
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: este 7 óra
Ferenc pápa 2017. március 25-én a Milánói Dómban a következőkkel buzSzerda este 7 órakor vagy zsolozsma áldoztatással, vagy szentmise
dította diakónusait: ,,Ti a szolgálat őrei vagytok az Egyházban: az ige szolzsolozsmával
gálata, az oltár szolgálata, a szegények szolgálata.” Diakónusként ennek, és
Vasárnap: 10 és este 7 óra
jelmondatomnak szellemében szeretném szolgálatom ellátni.
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: Vasárnap: ½ 9
Jelmondata: „Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Hisz nélSzent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8; szombat: este 6 óra (előesti)
külem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5)
Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra
Tóth László szentelési bemutatkozása
TOVÁBBI LITURGIÁK:
1966-ban születtem, Budapesten. Feleségem Maczej Györgyi, katekéta, akitanítási időben, hétfőnként: 7:45-8:45: szentségimádás (Víziváros)
vel 16 éve vagyunk házasok. Esztergomban a Belvárosi Plébánia közösséminden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
géhez tartozunk. Gyermekünk nem született, nevelt lányunk, akit nyolc évig
minden péntek: 18.30-18.50: gyóntatás (Belváros)
bízott ránk az Úr, már önálló életet él.
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás
Tanulmányaimat Budapesten kezdtem meg, majd Szombathelyen tettem
érettségi vizsgát. Elsőként a vendéglátás területén kezdtem el dolgozni. FelAz elmúlt héten kereszteltük Kiss Kósa Villőt
sőfokú tanulmányaim során szociálpedagógus szakon végeztem, majd menAz elmúlt héten esküdtek Kardos Ádám és Szini Enikő
tálhigiénés szakosíto diplomát szereztem. Ezt követően szociális ellátó inMária Rádió: Fm 97,4 Mhz ; Magyar Katolikus Rádió:Fm 92,5 Mhz
tézményeknél dolgoztam, és mentálhigiénés képzésemet felhasználva szíveHARANGSZÓ
sen tartottam önismereti- és személyiségfejlesztő tréningeket, úgy a munkaA Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik hetenként)
helyemen, mint a plébániai közösségeinkben. Jelenleg Erdő Péter bíboros úr
Alapító: Dr. Beer Miklós;
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor
megbízásából börtönlelkészként szolgálok, ezért folytatom teológiai tanulSzerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
mányaimat az Esztergomi Hittudományi Főiskolan.
Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu
Hivatásom gyökere Szombathelyhez kapcsolódik, ahol megtapasztaltam hiTelefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com
tem felnőttkori megújulását és elmélyülését. Életem szinte minden szakaszáA Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841
ban szerettem másokhoz odafordulni, segíteni, ezért kerestem és kértem IsPlébániai fogadó órák: hétköznap, hétfőtől - péntekig du.15-18h között
tentő1 azt a hivatást, amit ezen a téren szívből tudok végezni. Ezt – úgy gonA Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007
dolom – több alkalommal meg is kaptam, de a végső meghívás felismeréséA Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007
hez Kemenes Gábor atya segített, amikor a börtönlelkészi feladatra meghíWeboldalaink: www.belvarosiesztergom.hu;
www.evizivaros.hu;
vott. A diakónusi hivatásom megszületését egy nagy utazáshoz hasonlítom,
Facebook: Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia
amelyet egész eddigi életem formált: az örömteli események és a göröngyös
Loyolai Szent Ignác Templom Esztergom
szakaszok egyaránt alakították azt. Sok hiteles személynek tartozom hálával,

