
 

   
XII. évf. 45. szám Az  Esz t e rgom-Be lvá ro s i  P l ébán ia  H í r l ev e l e  2008. november 9. 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 
Olv.: Bölcs 6, 12-16 V: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. Sztl.: 1 Tessz 4, 13-18 
 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 25, 1-13) 
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: 
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig 
okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. 
Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek 
eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert 
lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a 
kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a 
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így 
válaszolt: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!”  
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! 
 

Elmélkedéshez 
• Mi ad fényt az életemben? Mit kell tennem, hová kell mennem, hogy több fényem legyen? 
• Mit jelez, mit ígér ez a fényesség? Ígér-e valamit, ami több önmagánál, vagy egyszer majd kialszik, és vége? 
• Hogyan virrasztok, hogyan jelenik meg életemben Krisztus várása? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Péld 31, 10-13.19-20.30-31; 1Tessz 5, 1-6; Mt 25, 14-30)  

(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. 
 

+ Dr. Erdő Péter bíboros úr kinevezte Dr. Harmai Gábor  atyát a 
Szentgyörgymezői Plébánia adminisztrátorává. 

+ Várjuk azon gyermekek jelentkezését, akik a Karácsonyi 
misztériumjátékban szeretnének részt venni. 

+ November 13-án, csütörtökön 18.00-tól missziós megbeszélés. 
+ November 22-én a Ferences Gimnázium nyílt napot tart. 
+ Böjte Csaba testvér 1600 árva – félárva gyermeke részére 
mosó- és tisztítószereket valamint tartós élelmiszert 
helyezhetnek el a templomban lévő faládába vagy szükség 
esetén a plébánián. Akinek nincsenek ilyen készletei, készpénz 
adományt is adhat, a szándék egyértelmű jelzésével. 

+ Kérjük a tartósan beteg testvérek hozzátartozóit, azzal is 
gondoskodjanak betegeikről, hogy az elsőpéntekes 
betegellátást kérik számukra. Mindenkihez készséggel 
kimegyünk áldoztatni, igény esetén gyóntatni. Ne feledjék 
Önök is kerülhetnek ilyen helyzetbe! 

+ A héten temettük: Gergely Endrét és Gyimesi Ottót. 
 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

9. (v)  10.00 † Antal és † Testvére 
   11.30 † Olga és † László 
10. (h)  7.30 két † Ottmár és † Margarete 
11. (k)  7.30 † Márton és † Etelka 
   19.00 † Márton és † családtagok 
12. (sze) 7.30 † Márton és † István 
13. (cs) 7.30 † Erzsébet, † Kálmán és † Sándor 
   19.00 † Mária 
14. (p)  7.30 † Testvérek 
   19.00 † Györgyi 
16. (v)  11.30 Hálából 
   19.00 Betegekért (beteglátogatók szentmiséje) 

 

Első péntekes betegellátás 
„Beteg közületek valaki? Hivassa az egyház papjait!” (Jak 5, 14) 
Azon testvéreket, akik tartós betegségük miatt több hónapon át, 
vagy emberi számítás szerint soha többé nem tudnak templomba 
jönni, minden hónap első péntekén szívesen meglátogatjuk. 
Ezen alkalmakkor elvégezhetik gyónásukat és szentáldozáshoz 
járulhatnak. Kérjük a hozzátartozók azzal is gondoskodjanak 
betegeikről, hogy ezt a szolgálatot kérik számukra. Megjegyzés: 
e szolgálat szempontjából fontosak a plébániahatárok: minden 
beteg esetében a területileg illetékes plébániát kell megkeresni. 
Tájékoztatást mindenkinek készséggel adunk. 
 

 

Mária Rádió önkénteseket keres 
A Mária Rádió magazin és programfüzetének terjesztéséhez 
önkéntes segítőket keres. A műsorfüzetek kihordására minden 
hónap végén kerül sor. Kihordási terület jelenleg 
Szentgyörgymezői, Belvárosi és a Szent Anna plébánia.  
Jelentkezni lehet: Károly Bélánál a 30/395-9229 telefonszámon. 

 

 

Gyűjtés Böjte Csaba atya árváinak 
Ez évben ismét gyűjtés történik az esztergomi plébániákon 
Csaba testvér gyermekeinek. Felhívjuk a kedves testvéreinket, 
hogy Csaba testvér 1600 árva – félárva gyermeke részére mosó- 
és tisztítószereket valamint tartós élelmiszert helyezhetnek el a 
templomban lévő faládába vagy szükség esetén a plébánián. 
Akinek nincsenek ilyen készletei, az készpénz adományt is 
adhat, a szándék egyértelmű jelzésével. Az elmúlt évben 
testvéreink nagylelkű adományát 6 gépkocsival szállították el 
Csaba testvér 13 intézetébe, költségmentesen, Petróczi István úr 
példás szervezésében. Isten emlékezzen tettünkre a nagy 
elszámoláson. Köszönettel:  Sági József 

e.k. elnök 
 
 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 
 

 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: harangszo@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Baba-Mama Klub 
A Baba-mama klub idén kéthetes gyakorisággal tartja alkalmait. 
Következő alkalom: 2008. november 13. csütörtök 10 óra, Bel-
városi Plébánia Tanácsterme. 
Vendég: Szalkai-Tóth Nikoletta szülésznő 

Dörner Andrea 
 

 

Az Esztergomi Ferences Gimnázium nyílt napja 
A Ferences Gimnázium nyílt napot tart a 6. és 8. osztályt végző 
fiúk számára. Minden érdeklődő gyermeket és szülőt szeretettel 
hívnak és várnak. 
Helyszín:  Esztergom, Bottyán János utca 10. 
Időpont: november 22. szombat 9 óra 
   december   6. szombat 9 óra 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET 
 

 

Új plébániai adminisztrátor 
Kedves Belvárosi és Szentgyörgymezői Testvérek, Dr. Erdő 
Péter bíboros úr október 30-án kelt döntésével kinevezett 
Szentgyörgymező plébániai adminisztrátorává. Valószínű ez a 
hír meg is előzte újságunk megjelenését. Éppen ezért most 
inkább arról írnék, mit jelent ez a megbízás, milyen 
szándékokkal és milyen tervekkel veszem át a 
Szentgyörgymezői Plébánia irányítását. 
A „plébániai adminisztrátor”, mint cím, hétköznapi feladatok 
tekintetében megfelel a plébánosi megbízásnak, megfelel a 
feladatokhoz társuló jogokban is, tehát kereszteléssel 
házasságkötéssel, betegellátással, temetkezéssel kapcsolatos 
ügyekben, napi pénzügyekben éppúgy fordulhatnak hozzám a 
szentgyörgymezői hívek, mint a belvárosiak.  
A különbség a megbízás ideiglenes jellegében mutatkozik meg. 
A plébániai adminisztrátor azzal kapja meg a feladatát, hogy a 
Főpásztor végleges megoldásként esetleg mást nevez ki a 
helyére, és így lehet arra számítani, hogy augusztusban, a 
plébániai ellátások átszervezésének szokásos idejében a 
Főpásztor új megoldást fog találni. 
Ennek megfelelően Szentgyörgymezőn jelen megbízásom 
alapján nem tervezek hosszú távú változtatásokat. Bár a 
szükséges épületjavításokat természetesen el fogom végezni, a 
sekrestye felújításához hasonlítható nagyságrendű építkezéseket 
adminisztrátorként nem fogok kezdeményezni. Nem kívánok 
egyházközségi képviselőtestületi választásokat sem levezetni, 
ezt is a jövendő plébános feladatának tekintem.  
Nagyon számítok ugyanakkor a továbbiakban is a Testvérek 
aktív részvételére a plébánia ügyeiben, hiszen a testvérek 
segítőkészségéről a káplán úr többször is beszámolt. Megkérem 
ezért a Főpásztort, hogy gondnoki testületet nevezzen ki, az 
általunk eddig megismert Testvérek közül. 
Komolyan törekszem arra, hogy Szentgyörgymezőnek jó 
lelkipásztora legyek. 
 

 

új MISEREND 
 

Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra 
Vasárnap:  ½ 9 óra 

 

Változások 
• Hivatalos kinevezésem kapcsán változik a miserend: 

- Hétköznapi misék szerdán és pénteken 18 órakor 
lesznek 

- Szombaton a vasárnapi előesti misét 18 órakor és 
vasárnap a fél 9 órai misét megtartjuk, a 10 órakor 
kezdődő szentmise viszont megszűnik. 

- Nyári időszakban a Jánoskúti kápolnánál a fél 11-es 
szentmisét megtartjuk. 

• Változik az irodai ügyfélfogadás: ezentúl csütörtökön és 
szombaton délelőtt 9 órától 12 óráig lesz irodai ügyintézés a 
plébánián. 
• A Gondnokság tagjait fölkértem, a névsort a napokban 
fölterjesztem kinevezésre a Főpásztorhoz. 
• Az elsőpéntekes betegellátásra vonatkozó hirdetést, amely 
lapunk túloldalán olvasható a Szentgyörgymezői hívek bátran 
vonatkoztassák magukra is: Szentgyörgymezői betegekhez is 
szívesen megyünk.  
• Megértésüket kérem abban, hogy a hitoktatást a továbbiakban 
is a Belvárossal összevonva tervezem tartani, és arra sem lesz 
módom, hogy tartósan a plébániaépületbe költözzek. Hetente 
egy-egy estét Lak Gábor káplán úr, ill. én magam a plébánián 
fogok tölteni. 
• Fontosnak tartom, hogy a Plébániának legyenek Caritas 
munkatársai, akik fölkarolják a területen élő szegény, beteg, 
vagy más problémákkal küszködő testvéreket. Amíg viszont ez a 
tevékenység nem bontakozik ki, a területen élő egyházi 
fenntartású szociális intézmények lakói számíthatnak a hívek 
Szent Antal-perselybe dobott adományaira. 
• A Böjte Csaba árváinak indított gyűjtést, amiről a lap 
túloldalán olvashatnak, Szentgyörgymezőn is meghirdetjük. 

 

 

Fogadás 
Nagy szeretettel várom a plébánia híveit november 16-án, a fél 
9-es mise után egy fogadásra, ahol pogácsa és pohár bor mellett 
is bemutatkozhatunk a plébánia híveinek. A fogadás jó idő 
esetén a plébániaudvaron lesz, rossz idő esetén bent az 
épületben. 


