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ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 
Olv.: Iz 25, 6-10a V: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. Sztl.: Fil 4, 12-14.19-20 
 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22, 1-14) 
Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez: 
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, 
jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát 
elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!” De azok mindezzel mit sem törődve 
szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték 
őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a 
szolgákhoz: „A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, 
hívjátok el a menyegzőre!” A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A 
lakodalmas ház megtelt vendégekkel. 
Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. 
Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?” De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a 
szolgáknak: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!” 
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak! 

Elmélkedéshez 
• Mit árul el magáról az az alattvaló, aki nem megy, ha a király hívja (legyen szó csatáról vagy ünnepről)? 
• Legutóbb milyen „fontos programot” mondtam le az Úr lakomájáért? 
• Kire figyelnék az ünnepen? A királyra és a fiára vagy a gonosz és jó vendégekre? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Iz 45, 1. 4-6; 1 Tessz 1, 1-5b; Mt 22, 15-21)  

(beküldhető: szerda délig) 
 

 

BELVÁROSI HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra 
Vasárnap:    10, ½ 12 és 19 óra 

Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra 
A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek. 
 

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

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

+ Október 18-án szombaton 17:30-tól Taize-i imaóra lesz. 
+ Október 18-án az esti szentmise kellő számú fiatal jelentkezése 
esetén felmennénk a Mission is Possible rendezvényre. 

+ Október 23-án zarándoklat lesz Márianosztrára. 
+ Családjukból kikerült gyermekek számára nevelőszülőket 
keres az „Otthon” Nevelőszülői Hálózat. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

12. (v)  ½ 12 †Béla 
    19  Betegekért (beteglátogatók miséje) 
13. (h)  19  Katalin lelki megnyugvásáért 
14. (k)  19  Katalin lelki megnyugvásáért 
15. (sze) 19  Katalin lelki megnyugvásáért 
 

 

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

 

 

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 szolgálatára. 
 

Mária Rádió FM 97,4 

 

Aki befogad akár csak egyet is a kicsinyek közül… 
Gyermekszerető családok jelentkezését várja – a Beer Miklós 
püspök atya által alapított – „Otthon” Nevelőszülői Hálózat. 
Családjukból kikerült gyermekek számára keresnek gondozást, 
nevelést, követhető családi szerepmintát, érzelmi biztonságot 
nyújtó új „otthont”. 
 

 

Van hittan az elsőáldozás után! 
Kedves Negyedikesek! 
Szeretettel várlak titeket minden szerdán ½ 4-től a plébánián. 
Jó társaságban beszélgetünk, játszunk, nevetünk és egy kicsit 
okosodunk is. Számítok Rátok! 

Ági néni 
 

 

Michels Antal atya új helye 
Michels Antal atyát – a verbita rendből történt visszatérését 
követően – Dr. Erdő Péter bíboros atya kinevezte a Budapest-
Kelenvölgy Szentháromság Plébánia kormányzójává. 

Isten áldása kísérje új szolgálati helyén! 
A plébánia címe: 
1116 Budapest, Dália utca 41/a.  Tel.: 06-1-227-5010 

 

 

Márianosztrai Zarándoklat 
Időpont: október 23 (csütörtök) 
Rövid program: 
Indulás 8:45-kor a szentendrei busszal Marótra, onnan gyalog a 
szobi révhez, majd komppal 9:50-kor Szobra, onnan gyalog 
Márianosztrára (Kb 2 óra, 7,6 km) 
Mise a márianosztrai templomban Gábor atyával kb 12 órakor. 
Ebéd a Hangulat étteremben  
Visszafele gyalog Szobra (Kb. 2 óra, 7,6 km), esetleg busszal 
13:25-kor vagy 15:20-kor. 
Szeretettel várunk mindenkit! Kérlek, jelentkezzetek minél 
hamarabb! 

Kuti István 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: harangszo@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Gyerekszáj 
A 2 éves Orsikát tanítottuk, hogyan kell átmenni az úttesten. 

Ha a lámpa piros, állj. De ha zöld, mehet. 
Orsikánk eljutott a bazilikába, nagy érdeklődéssel és türelemmel 
nézett szét. Egyszer csak észrevette az örökmécsest. Nézi, nézi... 
majd megszólal: mikor lesz már zöld? 

Kardos Tamásné 
 

 

Filmajánló: A Nagy Csend 
(Színes, feliratos német-francia-svájci dokumentumfilm, 150 p) 
Ebben a túlságosan is a külsőségekre összpontosító, zavaros mai 
világban mit lehet tanulni 2,5 óra alatt a némaságot fogadott, 
önreflektáló szerzetesektől? Sokat. Mindent. 
Már az első percekben nyilvánvaló lesz, hogy nem egy átlagos 
filmet és nem is egy átlagos dokumentumfilmet fog az ember 
végignézni, ha elmegy az esztergomi moziba a következő 
napokban. 
Egyedülálló csendfilm született ugyanis Philip Gröning 
különleges érzékenységű rendező jóvoltából. Ez a spirituális és 
csendes alkotó egy évre beköltözött a Grenoble közelében lévő 
karthauzi kolostorba, mely Európában az egyik legszigorúbb 
rendház. A rendező odaadó és kitartó hittel, távolságtartóan 
filmezte ezeket a szerzeteseket, akik egész életüket az Úrnak 
szentelik. A négy évszakban, a nap minden órájában 
megörökítette őket, úgy, hogy jelenléte a teljes csend jegyében 
telt. A néző részesévé válhat e kolostor életének, hogyan telnek 
az imádság órái, a keresztény szertartások, az együttlétek a 
hegyekben, a templomi szertartások idején, a magányos órák, a 
csendek és harangok idején. Nem mindennapi dokumentumfilm 
készült, méltó a kolostor életéhez, a csend hangjain meséli el egy 
zárt közösség aszkétikus, ugyanakkor felemelő életét. 
A rendező mintegy a „csend hangjain” meséli el egy zárt 
közösség aszkétikus, ugyanakkor felemelő életét. 2007-ben a 
legjobb dokumentumfilm elismerésével az Európai Filmdíjon 
kitüntetett (illetve Sundance-i zsűri-különdíjas). A nagy csend 
igazi kuriózum, és nem pusztán azért, mert egy korábban sosem 
látott helyszínnel és az ott élő emberekkel ismerkedteti meg a 
nagyérdeműt, hanem mert hiányoznak belőle a beszélgetések, az 
interjúk. A film persze nem teljesen hang nélkül való, elhangzik 
benne pár röpke megnyilatkozás, és a háttérben finoman szól a 
zene is, de az alapot a prédikációk halk szövegei és az 
elmormolt imák szolgáltatják. Ezek és az évszakok, az azokhoz 
fűződő napi tennivalók ritmusa szervezi.  
A nagy csendet, hagyományos értelemben vett történet nincsen. 
Hangulat és megtisztulás annál inkább - ami a film lényege. Az 
egyszeri néző megijedhet a közel három órás filmidő láttán, de 
tény, az első óra ahhoz szükséges, hogy a lármázó - és a lényeg 
helyett a saját felszínes fecsegésére figyelő - világból 
kizökkenjen. És gondolkodjon.  
Kiknek ajánljuk? 
+ annak, aki szeret kiszakadni a rohanó világból 
+ annak, aki szereti, ha van mély gondolati tartalom 
+ az egyedi ritmus, hangulat és tisztaság kedvelőinek 
 
vetítési időpontok a Zöld Házban októberben:  
10-12-ig (péntek- vasárnap) 19 órakor, 
13-19-ig (hétfő-vasárnap) 17 órakor, 
20-22-ig (hétfő-szerda) 19 órakor. 

 

 

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! 
 

 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 
Szombat reggel az esőtől kedvtelenül indultam el a plébániáról 
Nagymarosra: megígértem, muszáj.  
Nagymaroson esőtől áztatottan, mindenkit a templomba 
összezsúfolva hallgattuk meg Balázs Béla püspök atya nyitó 
elmélkedését, majd jómagam a kamaszmaros programjaiba 
kapcsolódtam be. 
Nehezen indult a nap, lemondással telinek ígérkezett, de Isten 
áldása volt rajta. Remélem májusban többen megyünk. 

Lak Gábor atya 
 

 

Mission is Possible 
Október 18-án II. János Pál pápa megválasztásának harmincadik 
évfordulójára emlékkoncertet szervez a Mission is Possible. A 
2007-es Városmisszió hangulatát és gondolatát folytatva arra 
hívjuk a fiatalokat, hogy koncertekkel, tanúságtételekkel 
ünnepeljük meg ezt az évfordulót. Az este folyamán fellép a 
2007es Városmisszió egyik sztárja, Fr. Stan Fortuna, a bronx-i 
ferences szerzetes, illetve az osztrák Cardiac Move. Akinek 
lehetősége volt meghallgatni Stan atya 2007-ben hazánkban 
adott koncertjét megtapasztalhatta, hogy dinamikus, csupa tűz 
személyisége áthat minden zenei stílust, amelyhez csak 
hozzányúl, legyen az rap, house, rock, jazz – vagy leginkább 
ezek keveréke és képes megérinteni a fiatalok szívét. „A zene 
hatékony eszköz az Evangélium terjesztésére, Jézus 
megismertetésére az emberekkel, és arra, hogy különbséget 
tegyünk jó és rossz között." - nyilatkozta a bronx-i szerzetes. Ezt 
megelőzöen lép színpadra a Cardiac Move. Az angol nyelven 
éneklő osztrák csapat a tavalyi év folyamán adta ki negyedik 
nagylemezét *"To be free"* – "Szabadnak lenni" címmel. 
Krisztussal való kapcsolatukban, hitükben találták meg a valódi 
szabadságot és ezt igyekeznek átadni hallgatóiknak is. Stílusuk 
dallamos rockzene, néha szimfonikus, néha szintetikus, néha 
alternatív ízesítéssel – igazi élményt adó, kiérlelt hangzással. A 
koncertek között lehetőség lesz meghallgatni Fr.Stan Fortuna 
ferences atya és Horváth Zoltán atya Terézvárosi plébános 
tanúságtételét.  
Minden kedves érdeklődőt várunk október 18-án 18.30 órától a 
Pilinszky kávézóba. ( V.ker váci u. 33. ) 
 

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) 775 – 2841 
e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 

Készül: a Ventor 94 KFT Nyomdájában. 


