
 

   
XIV. évf. 7. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2010. február 14. 

ÉVKÖZI 6.  VASÁRNAP 
Olv.: Jer 17, 5-8 V: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. Sztl.: 1 Kor 15, 12. 16-20 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 6, 17. 20-26) 
Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg 
vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidom tengermellékről. 
Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt: 
„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. 
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. 
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. 
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes 
dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. 
Atyáik is így bántak a prófétákkal. 
De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. 
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! 
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.” 

 

Elmélkedéshez 
• Miért mondja Jézus „szegény”-nek tanítványait? 
• Mit nyerek és mit veszítek, ha szegény vagyok? Ha gazdag? 
• Milyen érzés az, ha rágalmaznak? Boldogság? Mire gondol Jézus?  
• Hallgattam-e már hamis prófétára? Miben? És igazira? Miben? 

 

 

HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
Hétfő-Péntek: ½ 8 és 19 óra 

Jövő szombat: 18 órakor ünnepélyes bíborosi szentmise! (ld. 
hirdetés) 

Jövő vasárnap:    10, ½ 12 és 19 óra  
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra 

A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek. 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
15. (h)  17.30 beteg Miklós 
19. (p)  17.30 beteg Miklós 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Horváth Róbert Sándor Pihát és Horváth 
Alex Gábrielt. 

 temettük: Kolentér Jánosnét. 
 

 

Kereszút 
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot 
végzünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.  

A közös imádságot vezetetik: 
Február: 
  19. képviselő testület 
  26. hittanosok, bérmálkozók 
Március: 
  5. családosok, nyugdíjasok 
  12. Máltai munkatársak és a Belvárosi Karitász 
  19. beteglátogatók 
  26. cserkészek 
Április: 
  2. képviselő testület (Kálvária, 15 óra) 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 

 

TOVÁBBI HIRDETÉSEK 
 

+ A Haiti földrengés áldozatainak a megsegítésére tartott gyűjtés 
eredménye: 139 510 Ft. Isten fizesse meg! 

+ Hamvazószerdán, február 17-én, nagyböjt kezdetén a reggeli 
és esti szentmisében lesz hamvazkodás. Akik aznap nem 
tudnak szentmisére eljönni, azok számára a vasárnapi 
szentmisék után lesz rá lehetőség. 

+ Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap. Nagyböjt 
többi péntekén a húsételektől tartozkodunk. 

+ Hirdetjük a Bíboros úr látogatásának híveket érintő 
programjait: 

- február 19-én, pénteken 18:00-tól keresztutat tart. A keresztút 
stációin a Képviselőtestület tagjai is szolgálatot teljesítenek 

- utána hétköznapi szentmisét tartunk, de ezalatt Bíboros úr gyóntat 
- utána előadást fog tartani a templomban, melynek témája a 
plébániai élet ma, ill. a hívek feladatai a plébániai életben 

- február 20-án ünnepélyes szentmisét tart bérmálással és 
leleplezéssel 

- Kóruspróba pénteken 19:00-kor lesz, a bibliakör következő 
alkalma viszont elmarad, helyette bíboros úr előadására hívjuk 
az összes résztvevőt is. 

 

 

ÉVI PROGRAMOK 
+ Jegyeskurzus: március 2-től kezdve tartjuk négy egymást 
követő hétfőn azokat az alkalmakat, amelyeken gyakorló 
házaspárok vallanak életükről jegyespároknak 

+ Első áldozás: Idén várhatóan május 16-án 10-kor lesz, Urunk 
Mennybemenetelének ünnepén. 

+ Te Deum: Idén várhatóan június 13-án 10-kor lesz.  
+ Templombúcsúnk Szent Péter és Pál apostol ünnepéhez kapcso-
lódóan, az ahhoz legközelebbi vasárnapon, június 27-én lesz. 

+ Hittantáborunk június 28 és július 4 között lesz, idén is 
Mártélyon, ahogy tavaly. Jelentkezéseket 5 000 Ft. előleg 
befizetése mellett már mostantól fogadunk. 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Könyv-ajánló 
Beer Miklós püspök úr kiadásában és ajánlásával az esztergomi 
szerző, Deák András tollából a minap egy kis könyv látott 
napvilágot, amely vallási gondolkodásunkban, a Jóisten és az 
ember viszonylatában olyan új szemléletet képvisel, mint 
korának csillagászati köreiben  Kopernikusz azon felismerése, 
hogy nem a Nap kering a Föld körül, miként azt az emberiség 
évezredekig hitte, hanem fordítva. 
A könyv írója levélformában mondja el leánya számára válaszait 
számos, elevenünkbe vágó vallási- és világszemléleti kérdésre, 
köztük olyanokra is, mint: 
Hogyan egyeztethetők össze a mindenható, szerető és jóságos 
Isten fogalmával a tíz- esetenként százezreket válogatás nélkül 
pusztító természeti katasztrófák, vagy a sokak életét 
megnyomorító betegségek, végzetes balesetek? Ha Isten 
irányítja az életünket és az emberiség történelmét, akkor miért 
vagyunk kiszolgáltatva a gonosz embereknek és az öldöklő 
háborúknak?  
A könyvet, amelynek címe Kopernikusz leányához a hitről, 
elsősorban a fiataloknak és azoknak a szülőknek ajánljuk 
figyelmébe, akiknek bontakozó értelmű gyermekeik vannak, és 
azoknak – a könyv előszavából Beer Miklós püspök úr szavait 
idézzük - „akikben van bátorság és kellő alázat, hogy a titkok 
útján járjanak”.  
Megvásárolható a Széchenyi téren a kegytárgy boltban. 

 

 

Keresztút 
A keresztút, amelyet Jézus végigjárt a Golgotáig, fél kilométeres 
útvonal Jeruzsálemben. A hagyomáyok szerint már Krisztus 
feltámadása utáni napokban néhányan megtették ezt az utat, 
majd Jézus mennybemenetele után a Boldogságos Szűz is 
fölkereste Szent Fia szenvedésének helyeit. Később 
emlékkápolnákat is létesítettek az útvonal főbb helyszínein. 
Ferences atyák vezetésével már a XIV. századtól zarándokok 
látogatták. Európában a XVIII. Században terjedt el a tizennégy 
állomásos forma. 
Az ájtatosság módját XII. Kelemen pápa szabályozta és 
egységesítette 1731-ben. A keresztúti ájtatosság elmélkedő 
imádság, amelyben a hívek felidézik Jézus keresztútjának 
történetét. Általában pénteken, különösen nagyböjtben 
imádkozzuk, de más napokon is végezhető, egyénileg és 
csoportosan egyaránt.  
Ajánlatos felkészülni rá lelkiismeretvizsgálattal és a bánat 
felindításával. 
Nagyböjti keresztúti ájtatosságaink templomunkban péntekenként 
18 órakor kezdődnek. Az egyes alkalmakat más-más közösség 
vezeti, melynek rendje az első oldalon látható. Dobay Péterné 

 

 

Imaszándékok 
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy 
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő 
imádságot elmondani szíveskedjenek! 

A Szentatya februári általános imaszándéka: 
Hogy valamennyi tudós és értelmiségi az igazság őszinte 
keresése által eljusson az egyetlen igaz Isten megismerésére. 

Missziós imaszándéka: 
Hogy az Egyház, saját missziós önazonosságának tudatában, 
arra törekedjék, hogy hűségesen kövesse Krisztust, és hirdesse 
evangéliumát minden népnek. 

Imádságot kérünk: 
- Pál atyáért 
- keresztelésre és bérmálkozásra készülő testvéreinkért 
- ministránsokért 
- egy munkatársért, aki balesetet szenvedett  
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos 
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek! 

 

Meghívó 
A Voces Æquales koncertje „Laudák Dante korából és 
humanista zenék Dante szövegekre” címmel 2010. február 15. 
hétfőn, 20.30 órai kezdettel lesz a Szent Adalbert Központban. 
A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

 

 

A Beteglátogató Csoport 2009 évi beszámolója (I. rész) 
Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél  (Zsolt 37, 3) 
Jézus minden embert felkér a szolgáló szeretetre. Mindnyájan képe-
sek vagyunk az adakozásra és mindnyájan rászorulók is vagyunk. 
Ki-ki élelemre, ruhára, egészségre, jó szóra, egy mosolyra, simoga-
tásra, bátorításra, őszinte barátságra, imára, irgalomra, megbocsátás-
ra.... Sokszor a legjelentéktelenebbnek tűnő igények és adományok 
is fontosak, életet, lelket mentők lehetnek. Energiát, lendületet ad-
nak, a szeretet kötelékeit erősítik, a túlélés eszközeivé válhatnak a 
kézzel nem fogható, szemmel nem látható adományok is. 
A szeretetszolgálat sokszínű. Mindnyájan a magunk képességei, 
adottságai szerint, otthoni és tágabb környezetünkben rátalálha-
tunk azokra a feladatokra, amelyeket a szociális, a mentális, a 
psychés, a spirituális szükséget szenvedők, a betegek között és 
értük végezhetünk. 
A kórházi beteglátogató csoport 2ooo őszén szerveződött a Belvá-
rosi Plébánián. Tizedik éve próbálunk eleget tenni annak a fel-
adatnak, amit csak csendesen, alázattal, őszinte együttérzéssel, hű-
ségesen, kitartóan érdemes csinálni. Számokkal, mértékegységek-
kel nem jellemezhető az a nap mint nap végzett szolgálat, ami bá-
torítja a betegeket szenvedésük idején. A betegek jelentős hányada 
komoly lelki gondokkal küszködik, testi szenvedésüknél nagyobb 
a lelki szenvedésük. Vágynak a szeretetre, a meghitt beszélgetésre, 
a figyelmességre, jó szívvel fogadják apró ajándékainkat. Számuk-
ra a legnagyobb ajándék a velük töltött idő, a lelki együttlét, mely 
számunkra is legtöbbször ajándék, az üdvösség ideje. Leginkább 
tapasztalható ez a gyógyíthatatlan betegek körében az Onkológiai 
Osztályon. Az itt szolgálatot tevő társunk naponta több órát tölt a 
betegek között. Számunkra legnagyobb öröm, ha hozzásegíthetünk 
valakit a szentségekhez. Szeretnénk, ha „közülük egy sem veszne 
el” de ez nem mindig sikerül. Az elutasító betegekért sokat imád-
kozunk, ezt tapintatosan tudtukra is adjuk. Hisszük, szeretetünk, 
imáink által ők is részesülnek Istenből. 
Találkozunk minden osztályon hajléktalan és igen rossz szociális 
helyzetben levő, magányos betegekkel. Élelmet, ruhát, cipőt, 
pénzt juttattunk nekik, évekig csak a magunk anyagi forrásaiból 
és három évben a város Polgármesteri hivatalától kapott 
segítségből. Az elmúlt évben önkéntes adakozótól kapott pénz 
könnyíti meg az anyagi természetű ajándékok beszerzését. Már 
személyesen köszönetet mondtunk az adakozónak, a jó Isten 
áldja meg őt szeretteivel együtt! A Karitász gyűjtéséből is 
kaptunk ruhaneműt betegeink számára. Köszönjük szépen.  
Az irgalmas szeretet mindenkit megtalál, nem tér ki senki elől. 
Nem hívő testvérünk szép számmal akad. Őket ugyanazzal az 
együttérzéssel, odafordulással látogatjuk, természetesen nem a 
hittérítés szándékával. A hit kegyelem, a megtérést az irgalmas 
és jóságos Isten adja. Sok szép élményünk van, ami bizonysága, 
hogy a betegség, a szenvedés sorsfordító esemény, kegyelmi 
állapot. Minden ember lelkében ott van az Isten utáni 
vágyakozás, ha ezt a vágyat erősítenünk vagy felkeltenünk 
sikerült, missziós szolgálatunk nem volt hiába. Felföldi Éva 
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