
 

   
XII. évf. 39. szám Az  Esz t e rgom-Be lvá ro s i  P l ébán ia  H í r l ev e l e  2008. szeptember 28. 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 
Olv.: Ez 18, 25-28 V: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról. Sztl.: Fil 2, 1-11 
 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 21, 28-32) 
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az 
egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! -- A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, 
és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül 
melyikük teljesítette az apa akaratát?” 
Azt felelték: „Az első.” 
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött 
hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt 
láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!” 
 

Elmélkedéshez 
• Hogyan engedelmeskedett Jézus Krisztus? 
• Vajon én melyik fia vagyok az Istennek? 
• Értő füllel hallgatom-e az Igét, mint Keresztelő Jánost a vámosok és utcanők? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Iz 5, 1-7; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43) (beküldhető: szerda délig) 
 

 

BELVÁROSI HIRDETÉSEK 
 

+ Módosult plébániánk miserendje. A szentmisék télen és nyáron 
egységes időpontban kezdődnek. 

 

új MISEREND 
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra 

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

 

+ Kérjük a plébániához tartozó csoportokat jelentkezzenek a 
vasárnapi szentmisék felolvasói szolgálatára. 

+ Szeptember 28-án vasárnap 18 órára szeretettel várjuk az 
érdeklődőket a szerveződő plébániai Hit és Fény közösség első 
imádságos együttlétére. Helyszín: Plébánia. 

+ Szeptember 30-án a 19 órai szentmise elmarad. Minden kedves 
hívőnek ajánljuk, hogy jöjjön fel a Bazilikába az Európai 
Püspöki Karok Tanácsa (CCEE) közgyűlésének nyitó 
szentmiséjére. 

+ Október hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt 
fél órával elimádkozzuk a Rózsafűzért. 

+ Október 4-én szombaton lesz a Nagymarosi Ifjúsági 
Találkozó, közösen utazunk a buszvégállomásról 7:50-kor 
induló busszal. Visszaérkezés várhatóan 18:40-re tervezzük, 
vagy 1 órával későbbre… ☺ 

+ Október 7-én kedden Dr. Brückner József atyáról emlékeznek 
meg a Szent Adalbert Központban. 

+ Október 11-én szombaton Cserkész számháború Piliscsabán. 
+ Október 11-én 17 órakor koncert lesz a templomban. 
+ Október 23-án zarándoklat lesz Márianosztrára. 
+ A héten: 
 Kereszteltük Alexander Mark Le Clairt és Klebovich 
Emmát. Temettük Dr. Bábos Jánosnét 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

28. (v)  ½ 12 két + Otmár és Margaréta 
29. (h)  19  + Lajos (10. évf.), hálából újszülött Sáráért 
30. (k)  19  ELMARAD, helyette 18:30 Bazilika CCEE 
1. (sze) 19  + Mária 
4. (szo) ½ 8 + Ferenc 
   19  + Borbála 
5. (v)  ½ 12 + György és Lenke 

 

Meghívó 
DR. ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, 
CCEE elnöke minden esztergomi hívőt szeretettel vár: 

2008. szeptember 30-án kedden, 18.30 órai kezdettel 
AZ ESZTERGOMI BAZILIKÁBA, 

a CCEE közgyűlésének megnyitó szentmiséjére, melynek 
főcelebránsa Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek. 
A CCEE (Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa) évente tart 
közgyűlést, amelyen a püspöki konferenciák elnökei vesznek 
részt. Tavaly Fatimában, két éve Szentpéterváron volt ez a talál-
kozó. 
Ezen a szentmisén résztvevő 45 püspök közül 15 bíboros, aki 
jelen lesz az eseményen. Mindenkit szeretettel várunk erre az 
alkalomra, ahol egész Európa egyházi vezetőit láthatjuk! 
Ez arra is meghívás egyúttal, hogy értük és velük együtt imád-
kozhatunk az egész Egyházért. 
 

 

Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat 
Esztergom-Belvárosi Énekkar próbáit ezentúl szerdánként 17 
órai kezdettel tartja. 
Szeretettel várjuk új és régebbi tagjainkat közös éneklésre és a 
templomi szolgálatra való felkészülésre. 

 

 

Cserkész számháború 
Cserkészek, figyelem! 
Szeretettel hívunk titeket a hagyományos Piliscsabai Kerületi 
Számháborúnkra. Találkozó a Vasútállomáson október 11-én 
szombat reggel ¾ 8 órakor. Várható érkezés 18 órakor.  
Hozz magaddal egésznapi élelmet, esőkabátot, valamint jóked-
vet! 

 

 

Felhívás felolvasói szolgálatra 
Szeretnénk a hívő közösséget mind inkább a Szentmise szolgála-
tába bevonni. Számítunk az egyházközségben működő csopor-
tok, a segítőkész felnőttek és gyermekek jelentkezésére, szolgá-
latára. 
 

 
A Mária Rádió új frekvenciája (FM 97,4) 

 



Belvárosi Harangszó 
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“Nagyszerű dolog másokért élni” 
Plébániánk kórházi beteglátogató csoportja 2001 Húsvétjától 
végzi önkéntes tevékenységét. 2003-ban Dr. Anton Gots 
kamilliánus Rendházfőnök atya ismertetett meg bennünket a 
Betegek szolgáló rendjével és a kamilliánus szellemiséggel. Az 
ő vezetésével három napos lelkigyakorlat és felkészítő tanfolyam 
után fogadalmat tettünk arra, hogy Szent Kamill szellemében 
segítjük a kórházban és a környezetünkben élő szenvedőket. Így 
lettünk tagjai a Kamilliánusok nagy Családjának. Fogadalmunk 
tételekor a Szent Veronika nevet vette fel a mi családunk, mely 
nyolc éve 22 tagból áll. Az elmúlt évek során sok beteg, 
szenvedő testvérünknek nyújtottunk vigaszt, támaszt, megannyi 
formában megtapasztalható segítséget. A kamilliánus 
közösségben és a segítettek között sok örömben, lelki 
ajándékban volt részünk. Szolgálatunkhoz az erőt közös és 
egyéni imáinkból, Krisztus és az őt követő Szent Kamill 
példájából merítettünk és merítünk, a szolgálatban tanúsított 
hűség példája előttünk Szűz Mária, akinek közbenjárását, 
segítségét kérjük minden nap du. 4-5 óra között a kórház 
kápolnában tartott imaórában.  
A Kamilliánusok öt évente megújítják fogadalmukat. Mi is ezt 
tettük szeptember 20-án szombaton. Szép és felemelő 
szentmisében hálát adtunk az Úrnak, hogy meghívott minket 
betegek szolgálatára. A szentmisét Dr. Anton Gots 
Rendházfőnök atya és Dr. Varjú Imre protonotárius kanonok 
plébános elnök celebrálta. Kamill szerzetesek és a plébános 
atyák koncerebráltak. 
Az ország minden részéből meghívott Kamilliánus testvéreink, 
esztergomi hívek, betegek töltötték meg a kórházi kápolnát. 
Énekünktől, imáinktól zengett a kis templom. Bizonyságát 
érezhettük annak, hogy a keresztény közösség egybetartozását az 
Eukarisztia fejezi ki legméltóbban. 
Varjú Imre atya megáldotta és felszentelte csoportunk zászlóját. 
Közösen elköltött ebéd után vendégeinkkel rövid városnéző 
körutat tettünk a kisvonattal, majd ki-ki választása szerint a 
Képtárban, illetve a Kincstárban gyönyörködhetett a csodálatos 
alkotásokban. 
Ajándék és örömforrás volt vendégeink és a magunk számára is 
ez a nap. Hálás szívvel köszönjük meg az Úrnak, Szent 
Kamillnak és mindenkinek, aki segítségével hozzájárult ahhoz, 
hogy ez az ünnep bensőséges, szeretetteljes lehetett, és 
mindnyájunk lelki töltekezését szolgálta. 

Felföldi Éva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kedves Testvérek, várjuk a cikkeiket. 
Szeretettel várjuk cikkeiket a Belvárosi Harangszóba. Heti 
lapzárta szerda este van. Kérjük, számoljanak be a közösségeiket 
érintő eseményekről, a plébánia egészét érintő tudnivalókról, 
érdekes kulturális programokról; érezzék, hogy ez az újság 
közös vállalkozás. 

 

Hitoktatás Rendje 
 

Időpont Kiknek Hitoktató 
Hétfő  20:00 Katekumenátus Dr. Harmai Gábor atya 
Szerda 14:30 Kisovisok Hamza Ágnes 
Szerda  15:30 4.o. Hamza Ágnes 

Szerda  16:30 
Nagyovisok és 
1,2.o. 

Hamza Ágnes 

Szerda  15:00 Elsőáldozók 1.* 
Lak Gábor atya  
Tóthné Györgyi 

Szerda  16:00 Elsőáldozók 2.* 
Lak Gábor atya  
Tóthné Györgyi 

Csütörtök  16:00 Felsősök Tóthné Györgyi 
Péntek  17:00 Bérmálkozók Lak Gábor 
Péntek  18:00 Középiskolások Lak Gábor 

 

* A két elsőáldozói hittan tananyaga azonos, a gyermek csak az 
egyikre járjon! 
 

 

Meghívó 
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye újjászületett ősi 
szemináriumi épületében  

2008. október 7-én, kedden, 14 órakor 
„Rózsafüzér Királynője” ünnepén, és Mindszenty József bíboros 
hercegprímásunk esztergomi székfoglalójának emléknapján:  

 
DR. BRÜCKNER JÓZSEF (1894-1973) 
protonotárius kanonok atyára emlékezünk 

tragikus halálának 35-dik évében. 
 

Brückner atya 1939-41. között a Szent Istvánról Nevezett 
Esztergomi Ősrégi Szeminárium spirituálisa, majd 1941-52. 
február 1. között a Szeminárium rektora volt. 
 

PROGRAM: 
14.00 Volt tanítványai, kispapjai gyülekeznek szeretett 

Szemináriumukban, szentséglátogatás a jelenlegi 
kápolnában. 

14.30 Fölkeressük Rektor atya sírját a Szentgyörgymezői 
Temetőben. Visszaérkezés után üdítő, kávé a 
Szemináriumban, kötetlen beszélgetés. 

16.00 Milyennek láttuk, ki volt számunkra Rektor atya?  
  Emlékezések, pillanatképek a hat évtizeddel ezelőtti 

Szeminárium életéből, Rektor atyáról, elöljáróinkról. 
17.00 Koncelebrált szentmisével adunk hálát Mennyei 

Atyánknak a Szemináriumban kapott „Otthonért” és 
elöljáróinkért.  

Főcelebráns: DR. SZÉKELY JÁNOS püspök,  
a Szent Adalbert Tanulmányi Központ rektora. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
 
Akinek személyes élménye, rövid története van Brückner atyáról 
szíveskedjék Kabar Sándor atya címére elküldeni! 
<kukabara@pilisszentlaszlo.hu>, vagy 
2009, Pilisszentlászló, Kápolna köz 2. 
Tel/Fax: 26/338-385; 20/221-9637 
 
 
 
 

BELVÁROSI HARANGSZÓ 
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként 

Alapító: Dr. Beer Miklós - Felelős kiadó: Harmai Gábor  
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 

Tel.: (33) 413 - 791, (20) 770 – 0902 
Készül: a Ventor 94 KFT Nyomdájában. 


