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ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP 
Olv.: Iz 22, 19-23 V: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! Sztl.: Róm 11, 33-36 
 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 16, 13-20) 
Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az 
Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő 
tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt 
mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért 
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a 
mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a 
mennyben is.” Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. 
 

Elmélkedéshez 
• Mit jelent az, hogy Jézus a Megváltóm? 
• Mikor történt velem, hogy nem a test és a vér – vagyis fizikai élettapasztalataim – alapján találkoztam Istennel? 
• Mit jelent számomra, hogy katolikus vagyok, mi az amin a pokol kapui nem vesznek erőt? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti evangélium (Mt 16, 21-27) kapcsán? (beküldhető: szerda délig) 
 

 

BELVÁROSI HIRDETÉSEK 
 

+ 2009-es Katolikus Kalendárium 330Ft, 
+2009-es Új Ember Kalendárium 500Ft kapható a sekrestyében! 
+ Héten kereszteltük Cserép Ákost és Nagy László Mátét.  
Héten esküdtek Szabó Bálint és Melisek Rita, Uhljar Gergely 
és Fiam Viktória, Bencze Gábor és Bedő Enikő, Becse 
Gergely és Karácsony Erika.  
A Héten temettük Szekerák Sándornét, Sápszky Lászlónét, 
Holdampf Lajost és Pétervári Ferenc Jánost. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

24. (v)  ½10 + Szülőkért, Nagyszülőkért 
25. (h)  ½ 8 + Etelka 
   19  + Lajos 
26. (k)  ½ 8 + Mihály 
   19  Élő Ágnes (100. születésnapján) 
27. (sze) ½ 8 Élő Miklós sikeres műtétéért 
28. (cs) ½ 8 Élő Miklós sikeres műtétéért 
29. (p)  ½ 8 Élő Miklós sikeres műtétéért 
30. (szo) ½ 8 Hálaadás a műtétéért 
31. (v)  ½ 10 + Gábor, + Szülők és családtagok 

 
 

Rendkívüli ajánlat 
 

Az Esztergomi Hittudomnyi Főiskola a 2008/09 tanévben 3 éves 
bolognai rendszerű BA szintű levelező képzést indít katekéta-
lelkipásztori kisegítő szakon. A képzés mindenki száméra módot 
ad arra, hogy elmélyüljön a katolikus teológiában és olyan felső-
fokú végzettséget ad, amely plébániai munkatársak és hitoktatók 
számára igen jól használható. Félévenként 9 szombaton van 
egésznapos konzultáció ezen túlmenően a vizsgákra szabadon 
lehet felkészülni. 
Az ajánlatot az teszi rendkívülivé, hogy mivel a Plébános atya 
egyben a Főiskola rektorhelyettese is, a jelentkező felkészültsé-
gét szeptember 20-ig (tanévkezdetig) el tudja bírálni, és a plébá-
nosi ajánlástól is eltekint. Keresztlevél azonban szükséges. 
 

 

Keresztény édesanyák országos találkozója 
A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének ez évi 
országos találkozója augusztus 30-án 12 órakor a Kispest-
Wekerle telepi Munkás Szent József templomban lesz. 

 

 

A Mária Rádió új frekvenciája (FM 97,4) 
Augusztus 15-től Esztergomban és környékén is fogható a Mária 
Rádió, adása így újabb 83 000 hallgatóhoz jut el. 
Néhány település az új vételkörzetből: Esztergom, Dorog, 
Nyergesújfalu, Tát, Lábatlan, Tokod, Szob, sőt több szlovákiai 
magyar lakta helységben is hallható lesz a rádió műsora. 
Szabó Tamás a Mária Rádió elnöke az új adó üzembe 
helyzésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ezzel a dunakanya-
ri vételkörzetet teljesen le tudják fedni. Tóth Zsolt Ipoly ciszter-
ci szerzetes, a rádió igazgatója kiemelte: az esztergomi frekven-
cia eszmei értéke igen jelentős, hiszen így ősi kulturális és spiri-
tuális központot sikerül elérniük. 
A Magyarországon 2006 óta működő Mária Rádió a világ több 
mint 50 országában jelen lévő katolikus médiahálózat tagja. 
Egyháztól és államtól jogilag és anyagilag független civil kez-
deményezés. Kizárólag adományokból és önkéntes munkából 
tartja fenn magát. 

(Magyar Kurír) 
 
 

Lezárult Brenner János boldoggáavatási ügyének 
egyházmegyei szakasza 

Brenner János, 1957 decemberében vértanúhalált halt 
lelkipásztor boldoggáavatási ügyének egyházmegyei szakasza 
befejeződött. 
Az eljárás 1999-ben indult. Az egyházmegye akkori püspöke, 
Konkoly István kérte a Szenttéavatási Kongregációtól az 
engedélyt a vizsgálat lefolytatásához. Az összeállított 
dokumentum olasz nyelvű fordítása most készült el. Az ügy 
további vizsgálatát az illetékes római kongregáció végzi. 
Sokan imádkoznak az egyházmegyében és szerte az országban, 
hogy minél előbb sikeresen befejeződjön az eljárás, és Brenner 
Jánost az Egyház boldogjai között tisztelhessük. 

(MKPK Sajtóiroda) 
 

 
 
 
 

Kedves Testvérek, valóban várjuk a cikkeiket. 
 



Belvárosi Harangszó 
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BÚCSÚ A SZENT PÁL ÉVRE 

Részlet a Főpásztor 1787/2008 számú rendelkezéséből 
 
Az Apostoli Penitenciára Dekrétuma alapján a Szent Pál évben 
különleges teljes búcsúk nyerhetők.  
1. Minden egyes bűnbánó hívő számára, aki méltó módon meg-
tisztult a Gyónás szentsége által és részesült a Szentáldozásban, 
továbbá vallásos lélekkel zarándok módjára meglátogatta a Fa-
lakon kívüli Szent Pál pápai Bazilikát, és imádkozott a Szentatya 
szándékára, megadatik a teljes búcsú, azaz a bűneinek ideig tartó 
büntetésétől való szabadulás, mivelhogy elnyerte a bűnök szent-
ségi bocsánatát és megszabadult a bűnök miatti hiányosságoktól. 
A teljes búcsút a keresztény hívek elnyerhetik saját maguk szá-
mára, továbbá az elhunytak számára, mindahányszor teljesítik az 
előírt feltételeket, ugyanakkor érvényes az a kikötés, hogy a tel-
jes búcsú csak naponta egyszer nyerhető el. 
Amikor e szent látogatások alkalmával az imák az Úrhoz emel-
kednek, és a hívek bensőséges módon buzdítást éreznek arra, 
hogy Szent Pál emlékét tisztelettel ápolják, a következőket kell 
betartani: a hívek, akik személyes imáikat a Legszentebb Oltári-
szentség előtt felajánlják, mindenki a maga lelkülete szerint 
ajánlja fel bűneinek megvallását, továbbá imádkozzon el egy 
„Miatyánkot” és egy „Hiszekegyet”, majd ehhez kapcsolja hozzá 
a Boldogságos Szűz Mária és Szent Pál apostol tiszteletére 
mondott fohászokat. Ezt a vallásos cselekményt lélekben egye-
sítse a Szent Péter Főapostol iránti tisztelettel is. 
2. A különböző helyi egyházakban a keresztény híveik, akik tel-
jesítik az alapvető búcsúi előírásokat (szentgyónás, szentáldozás 
és a Szentatya szándékára végzett ima) úgy jutnak hozzá a teljes 
búcsúhoz, hogy szívükből kizárnak minden bűnös vonzódást, és 
a Népek Apostolának tiszteletére a Szent Pál Év kezdetekor 
vagy befejezésekor bemutatott vallásos szertartáson áhítatos lé-
lekkel részt vesznek bármely szent helyen, vagy a Szent Pál Év 
során azokon a napokon, amelyeket a helyi ordinárius erre a cél-
ra kijelöl, a Szent Pál tiszteletére szentelt helyeken, vagy mind-
azokon a helyeken, amelyeket a helyi ordinárius a hívek üdvös-
ségére a célból kijelöl. 
Mint Főpásztor engedélyezem, hogy akik 2008. június 29-én, 
2009. június 29-én, vagy a két időpont között valamelyik vasár-
nap vagy kötelező ünnepnapon, illetve Szent Pál apostol megté-
résének ünnepén (január 25.) az előírt feltételekkel (szentgyónás, 
szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett ima) és szívük-
ből minden bűnös kívánságot kizárva elzarándokolnak az alábbi 
templomok valamelyikébe, teljes búcsút nyerhetnek saját maguk, 
vagy elhunytjaik számára: 
 
- Esztergom-Főszékesegyház 
- Budapest Szent István-bazilika 
- Máriaremete Kisboldogasszony-bazilika 
- Esztergom Szent Péter és Pál Plébánia 
- Szentendre Keresztelő Szent János 
- Budapest-Óbuda Szent Péter és Pál Főplébánia 
-Budapest-Rákoskeresztúr-Madárdomb Szent Pál templom 
 
3. Akik betegség vagy más komoly ok miatt akadályoztatva van-
nak, szintén a bűnnel való teljes szakítás szándékával, és azzal 
az elhatározással, hogy mihelyt lehetségessé válik, teljesítik a 
búcsúhoz szükséges feltételeket, szintén részesülhetnek a teljes 
búcsúban, ha lélekben bekapcsolódnak egy olyan jubileumi szer-
tartásba, amelyet Szent Pál tiszteletére mutatnak be, továbbá fel-
ajánlják imáikat és szenvedéseiket a keresztények egységéért.  

 

 

 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 

A Bíboros atya rendelkezése értelmében templomunkban 2008. 
június 29 és 2009. június 29 között minden vasárnap és köte-
lező ünnepnapokon (augusztus 15., december 25., január 1.), 
illetve Szent Pál apostol megtérésének ünnepén (január 25.) tel-
jes búcsút nyerhetünk. 

Feltételek: 
1. szentgyónás és szentáldozás  
2. a Szentatya – általános vagy missziós – szándékára 

végzett ima (Miatyánk és Hiszekegy) 
3. szívünkből minden bűnös kívánság kizárása 
4. Ima a Boldogságos Szűz Máriához és 

Szent Péter és Pál apostolokhoz 
 

Javasolt ima a Boldogságos Szűz Máriához: 
 

Mária Kegyelem Anyja, Irgalmasság Anyja, az ellenségtől ol-
talmazz és halálom óráján végy fel engem. Ámen. 
 

Javasolt ima Szent Péter és Szent Pálhoz: 
 

Szent Péter és Szent Pál apostol járjatok közben értünk. 
Uram védelmezd népedet és amely Péter és Pál apostolaidnak 
pártfogásában bizakodik, örök oltalmaddal őrizd meg. Krisztus a 
mi Urunk által. Ámen. 
 
A búcsú évében vasár- és ünnepnapi szentmisék végén a fenti 
imákat elimádkozzuk. 
 

 

A Katolikus Egyház Katekizmusának tanítása: 
 

1471 A búcsúk tanítása és gyakorlata az Egyházban szorosan 
összefügg a bűnbánat szentségének hatásaival. 
Mi a búcsú? 
„A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, 
ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki 
megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, el-
nyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója 
Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hi-
vatalosan kezeli és abban részesít.” 
„A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért 
járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e 
meg.” „Minden hívő nyerhet búcsúkat (...) önmaga számára vagy 
az elhunytak javára.”       (VI Pál pápa: Indulgetiarum doctrina) 
 

Isten bocsánatának elnyerése az Egyház által 
 

1478 A búcsút az Egyház által lehet elnyerni, mely a Jézus 
Krisztustól kapott oldó és kötő hatalom birtokában közbenjár 
egy keresztény érdekében, és megnyitja neki Krisztus és a szen-
tek érdemeinek kincstárát, hogy az irgalmasság Atyjától elnyerje 
a bűneiért járó ideigtartó büntetések elengedését. Ily módon az 
Egyház nem csupán segítségére akar sietni ennek a keresztény-
nek, hanem a jámborság, a vezeklés és a szeretet cselekedeteire 
is serkenteni akarja. 
1479 Mivel a tisztulás útján lévő elhunyt hívők tagjai a szentek 
ugyanazon közösségének, segíteni tudunk rajtuk többek között 
azzal is, hogy búcsúkat nyerünk számukra úgy, hogy a bűneikért 
járó ideigtartó büntetés elengedést nyerjen. 
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