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VÍZKERESZT - URUNK MEGJELENÉSE 
Olv.: Iz 60, 1-6  V: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete! Sztl.: Ef 3, 2-3a. 5-6 
 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 2, 1-12) 
Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: 
„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és 
megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a 
Messiásnak. Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Jda földje, bizony nem vagy a 
legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.” 
Erre Heródes titokban magához hivatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte 
őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, 
hogy hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, 
míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermekvolt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a 
Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, 
tömjént és mirhát. 
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. 
 

Elmélkedéshez 
• Mit jelent meghódolni az újszülött király előtt? Mik az én ajándékaim? 
• Hogyan jelent meg az Úr az elmúlt héten az életemben? Miben fogok vele a jövő héten találkozni? 
• Tudok-e az Úrban örvendezni? Miben más ez, mint akármilyen örvendezés? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (;;) 

(beküldhető: szerda délig) 
 

 

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. 
 
 

+ Minden kedves Testvérünknek boldog újévet kívánunk! 
+ Akik szeretnék a házukat, lakásukat az idei esztendőben 
megszenteltetni, jelentkezzenek, hogy a hónap folyamán 
meglátogathassuk őket. 

+ Január 5-én hétfőn 18 órakor képviselő testületi ülés lesz. 
+ Január 8-án, csütörtökön, 17 órakor ismét engesztelő imaórát 
tartanak a Bakócz-kápolnában. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

4. (v)  10.00 Pro Populo 
   11.30 † István, † László, † József 
5. (h)  19.00 † József 
6. (k)  17.30 beteg házaspár gyógyulásáért 
7. (sze) 17.30 élő Imre és Júlia 
10. (v)  10.00 Ad. Int. Ord. 
   11.30 † Édesanya 
 

+ A héten 
 Temettük: Kulacsik Jánosnét. 
+ 1 éve 
 Kereszteltük: Kahl Benjámin Andrást. 
 Esküdtek: Berezvay Dániel és Szőke Noémi. 
 Temettük: Mihalovits Sándort, Mechler Józsefnét, Pataki 
Jánost, Müller Jánost, Bedő Ferencet, Janzó Ferencnét, 
Kormány Pálnét. 

 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 

 

Övé az idő és övé az örökkévalóság 
 

Az olasz nyelvben a „fine” szó egyszerre jelöli a véget és a célt. 
Számunkra egy év véget ért, Isten előtt célba ért. Nézünk utána 
és nézünk előre. A plébánia hívő közössége úszik az idővel, újra 
és újra keresi a feladatát mindabban, amit az élet elénk hoz.  
Van miért hálát adni, van miért bocsánatot kérni, és van mit kér-
ni is. 
Hálát adunk, mert Isten türelmét megtapasztalhattuk abban, hogy 
élünk, hálát adunk távozott papjainkért, templomunk fölújított 
köveiért és a kövek közt folyt életért.  
Isten velünk volt a sok kiszolgáltatott oltáriszentségben, a ke-
resztelésekben, a bűnbocsánatban, az esketésekben, kísérte bete-
geinket, de velünk volt halálunk óráján is.  
A szentségekből élet fakadt. Koroszályról - korosztályra, élet-
helyzetről élethelyzetre láthatunk valamilyen hívő tevékenysé-
get, van Baba-mama klubunk, van ifjúsági hittanunk, és cser-
készcsapat is költözött hozzánk, több közösség szólítja meg a 
fiatal korosztályokat, a családokat, legyenek keresők a hitben, 
vagy megtalált hitükre támaszkodni kívánók, de van nyugdíjas-
klubunk is.  
Sokan adnak hálát szentségimádásokban, a szegények felé fordul 
a Karitasz csoportunk, a betegek felé a beteglátogatók, értelmi 
sérültek és családjaik felé a Hit és Fény közösségünk. Esztergom 
egész lakosságát meg kívánjuk szólítani a Városmissziónkban 
ugyanúgy, mint amikor a város által szervezett különféle prog-
ramokban örömmel részt veszünk. 
Az egyházi zene klasszikus formáját műveli a kórusunk, modern 
formáját mutatja be a gitáros kórus, de időről időre vendégeket 
is fogadunk, akik templomunkban mutatják be zenei műsorukat. 
Legfontosabb mégis főkántorunk, Sárossy Károly sokéves szol-
gálata, és azoknak a segítőknek a szolgálata, akik a vasárnapi 
misék jelentős részét átvállalták tőle. 
Az egyházközségi képviselőtestülettel is mindig öröm találkozni. 
Áldozatos munkát végez Sági József elnök úr, aki az épületfenn-
tartás ágas-bogas feladataiban remekül kiismeri magát. 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: harangszo@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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B.U.É.K. – Bízd Újra Életedet Krisztusra! 
Minden kedves olvasójának áldott boldog újévet kíván: 

a Belvárosi Harangszó szerkesztősége. 
 

 

Különös hálával tartozunk önkéntes munkatársainkért, akik in-
gyen, vagy aránytalanul csekély díjazásért szolgálják a közössé-
get. Hálát adunk a sekrestyéseinkért, az udvart rendben tartó 
munkatársakért, a takarító hölgyekért, az irodában dolgozókért, 
a perselypénz számolását hűséggel végző kis csoportért.  
A modern idők jele a plébániához kötődő telefonlista. Bár beállt 
némi pénzügyi válság, Isten kegyelméből vettük a kanyart, sike-
rült úgy megoldani a helyzetet, hogy az a plébániának anyagi 
veszteséget nem jelent, és a fölkért munkatársaknak köszönhető-
en a munkaidő-ráfordítás is elfogadható mértékű lett. 
Bocsánatkérés… Amikor az ember visszatekint az elmúlt időre, 
sok-sok elszalasztott lehetőséget, elmulasztott kötelességet, el 
nem mondott imádságot lát. Sok szó volt, ami megszökött, bár a 
kapuőrök meg akarták állítani kérdéseikkel: „Igaz vagy-e?” 
„Szívből jössz-e?”, „Használsz-e ott, ahová tartasz?”  
Sokszor elmélkedem az „elégtelen” szón. Nagyon kevés az, amit 
adni tudunk. Önmagában elégtelen. Mégis, Isten előtt az „elégte-
len” egészen más osztályzat, mint a „nem megfelelt”. Amikor 
bűnbánatban megérezzük, milyen keveset tettünk, mint haszon-
talan szolgák, bizalommal tekintünk Istenre, aki megáldja azt a 
keveset, amit adni tudunk, és éltető valósággá teszi. Övé a dicső-
ség, de nála bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tiszteljük őt. 
Legfőbb kérésünk az időre vonatkozik. Isten kegyelmi ajándéka, 
hogy megérhettük 2009-et, Isten ajándéka minden perc, amit ka-
punk tőle, kérjük, hagyjon még meg idén bennünket, hogy szol-
gálhassuk őt. 
Nagy fájdalmunk a paphiány, amit az újra és újra bekövetkező 
plébánia-összevonásokban immár Esztergom hívő népe is érez-
het. Kérjünk az Úrtól papokat, imádkozzunk hivatásokért. 
Más munkatársakra is szükség lenne. Vasárnap alapjában meg-
oldatlan a kántori szolgálat, de az irodai munkatársak is megfo-
gyatkoztak. Németh Mara néni balesete különösen fájdalmas űrt 
teremtett, imádkozzunk mielőbbi fölgyógyulásáért. 
Kérjük az Urat lelkesedésért, hogy meg tudjuk találni az imád-
ság, különösen a szentségimádás ízét, újra tudjuk szervezni ezt a 
kincset jelentő plébániai áhítatot.  
Kérjük az Úrtól, hogy éljük át a hit örömét, az vonzó példaként 
sugározzék rólunk, de szavaink is megvallják. Kérjünk az Úrtól 
testvéreket, akik meglátják rajtunk, hogy jó Isten népéhez tar-
tozni, és új lendületet hoznak csatlakozásukkal. Nagyon szép 
része a tanúságtételnek a jegyesoktatás. Kérem az Urat hívő csa-
ládokért, akik mernek beszélni hitükről, életükről azoknak a test-
véreknek, akik most akarják saját családjukat megalapítani, és 
ehhez a házasság szentségében Isten áldását kérik. 
Köveket is szeretnénk faragni. Nagy szükség lenne a templom 
oldalsó falainak a fölújítására, a kapu rendbetételére, új garázst 
szeretnénk építeni, és az eredeti tervezővel, Kocsis Csaba épí-
tőművész úrral egyeztetve az oltár kisebb átformálásán is gon-
dolkodunk. Ha az Úr nem építi a várost, hiába fáradnak az épí-
tők. Így hát őt kérjük, hogy ami mindebből megfelel az ő szent 
akaratának, arra adja áldását, és adja, hogy tovább szépüljön a 
hely, ahol látható a Belvárosi Egyház.  
 

 

Vízkereszt 
Az Esztergomi Görög Katolikus Egyházközség szeretné felújíta-
ni azt a szokást, hogy Vízkereszt ünnepén folyóparton rendezi 
meg a vízszentelést. Erre január 4-én, vasárnap kerül sor, amikor 
a 10 órakor kezdődő szentmise után a körmenet a görög katoli-
kus templomból az Eszperantó utcán át jut le a Kis-Duna sétány-
ra, ahol kb. 11 órakor dr. Cselényi István esztergomi paróchus, 
egyházmegyei szenátor végzi a vízszentelést. Az egyházközség 
szeretettel várja erre az eseményre a testvéregyházközségeket 

 

Meghívó 
Január 8-án, csütörtökön, 17 órakor ismét engesztelő imaórát 
tartanak a Bakócz-kápolnában, amelyre mindenkit szeretettel vár 
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének esztergomi csoportja. 
Homiliát mond és az imaórát vezeti: Pokriva László plébános 

 

 

Hála Istennek… 
Gyakran hangzik el szájunkból ez a két szó, akár naponta több-
ször is. Sokszor anélkül, hogy gondolnánk értelmére, jelentősé-
gére. Ha betegségből felgyógyulunk, ha túlvagyunk egy nehéz 
megoldandó problémán, ha hosszabb távollét után hazaérke-
zünk, ha befejeztünk egy munkát, ha kikerültünk egy szorult 
helyzetből önkéntelenül is kicsúszik a szánkon: hála Istennek. 
Milyen jelentőségteljes ez a két szó! 
Akiről a régi rómaiak azt mondták, hogy hálátlan, ez a lehető 
legrosszabb jelző volt, amit egy emberről el lehetet mondani. 
Mert mit is jelent ez a szó? – Köszönet valamiért, amit kaptunk 
valakitől, köszönet, hogy valaki hozzásegített valamihez, ami 
nekünk jó, hogy valamit sikerült elintéznünk és pozitív irányban 
mennek dolgaink, hogy valamit elértünk, ami célként lebegett 
előttünk, stb. 
Persze nagyon sokszor megfeledkezünk a köszönetről, hogy va-
lamilyen formában megkíséreljük viszonozni, amit kaptunk. Pe-
dig éppen most lenne itt az ideje. Okot ad erre az év vége: hogy 
köszönetet mondjunk és hálásak legyünk a Gondviselésnek, mert 
magunk mögött tudhatjuk a 2008-as évet, benne a sok örömmel, 
bánattal, problémákkal és gondokkal, betegséggel és kételyek-
kel… 
Köszönjük, hogy ezeken már túl pvagyunk, és bizakodva nézhe-
tünk a 2009-es esztendő elé. Ne legyünk hálátlanok! 
Most, amikor az év végén számot vetünk és mérlegre tesszük az 
elmúlt évi tevékenységünket, tetteinket, magatartásunkat viselt 
dolgainkat, szálljunk magunkba és megköszönve Teremtőnknek 
mindent, amivel elhalmozott bennünket, bátran mondhatjuk: 

Hála Istennek! 
Holop Géza 

 
 

 
SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET 

 

SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK 
MISEREND 

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

 

+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő 
HIRTEDÉSEKet is, hiszen a különféle programokra Önöket is 
szeretettel várjuk. 

+ Minden kedves Testvérünknek boldog újévet kívánunk! 
+ Akik szeretnék a házukat, lakásukat az idei esztendőben 
megszenteltetni, jelentkezzenek, hogy a hónap folyamán 
meglátogathassuk őket. 

+ Január 7-én szerdán 19 órakor Gondnoki ülést lesz. 
 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

4. (v)  18.30 † János 
7. (sze) 18.00  –– 
9. (p)  18.00  –– 
10. (szo) 18.00  –– 
11. (v)  18.30  –– 
 

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 


