
 

   
XIII. évf. 27. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2009. július 19. 

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP 
Olv.: Jer 23, 1-6  V: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. Sztl.: Ef 2, 13-18 

 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 6, 30--34) 
Abban az időben: 
Az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) 
a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem 
maradt idejük. 
Bárkába szálltak tehát és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan 
megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. 
Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket 
sok mindenre. 

 
Elmélkedéshez  

• Vágyom-e Jézussal lenni egy magányos helyen? Lenne-e több napom rá, hogy így legyek vele imádságban? Mit jelent a mai 
világban így Jézussal lenni? Milyen formákat ismerek saját tapasztalatból, vagy mások elbeszéléséből? Melyikhez van kedvem? 

• Ott nyüzsgök Jézus körül. Tetszik, amit a tanítványai mondtak, tetszik ő maga is. Egyszer csak hajóra száll, és elmegy valahová. 
Milyen érzés ez a számomra? Mit teszek ebben a helyzetben? 

• A Szentföld egy félsivatag. A pásztor nélküli juhokra szomjhalál és éhhalál vár. Mit tanultam Jézustól, hogy ne ilyen legyen az életem? 
Mit jelent az, hogy ő az én pásztorom? 

 
 

 

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. 

 
TOVÁBBI LITURGIÁK 

   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 
 

+ A Péter-fillér gyűjtés eredménye 37600 Ft volt, amit 
továbbítottunk. Isten fizesse meg! 

+ A Biblia igazsága című műsor stábjának első találkozása 
augusztus 12-én szerdán 17.00 órakor lesz. Kérem, akik több-
kevesebb rendszerességgel szabaddá tudják tenni magukat 
szerdánént 17.00 és 18.00 óra között Isten Igéjének 
hallgatására és hirdetésére, azok már előzetesen jelentkezzenek 
nálam. Felhívásommal a testvér plébániák papjai, hitoktatói és 
hívei felé is fordulok. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

19. (v)  11.30 † Szülők 
    19.00 † Ottó 
22. (sze) 19.00 nagy beteg gyógyulásáért 
24. (p)  19.00 † Anna és † László 
26. (v)  10.00 † Anna 
    19.00 † Édesapa 
28. (k)  19.00 † Eszter és † Szülők 
29. (sze) 19.00 † Márton 
30. (cs) 19.00 † Ilona 

 

+ Az elmúlt két hétben 
 Kereszteltük: Szánthó Mátét, Torma Gergőt, Peck Lorettet, 
Horváth János Ottót, Lakatos Richárd Sándort és Horváth 
Angelika Pálmát. 

 Temettük: Bán István Józsefnét, ifj. Szabó Istvánt. 
 
 

 

Rómába megy a Harangszó 
Kedves Testvérek! Miként a szent három napban Rómába 
mennek a harangok, és a feltámadásig hallgatnak, így a 
Belvárosi Harangszó is el-elhallgat. 
A nyár folyamán július és augusztus hónapban kéthetente 
tervezünk megjelenni. Szerkesztőség 

 

 

Meghívó 
Az Óbudai Kamarazenekar július 27. és augusztus 3. között 
szakmai edzőtábort tart Esztergomban. Augusztus 2-án az esti 
mise után 20 órakor rövid hangversenyt ad az Esztergom-
Belvárosi Plébániatemplomban.  
Műsorán Vivaldi, Bach, Mozart, valamint magyar szerzők művei 
szerepelnek. 

 

 

Kedves Testvérek, valóban 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. 

 

 

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 FM 97,4 

 



Belvárosi Harangszó 
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Életige – 2009. július  
„Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. 
Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan 
kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét 
a moly.” (Lk 12,33) 
Talán fiatal vagy, és teljes, radikális, eszményi életre vágysz? 
Figyelj Jézusra! A világon senki sem kíván tőled olyan sokat, 
mint ő. Lehetőséget ad, hogy bebizonyítsd hitedet, 
nagylelkűségedet, hősiességedet. Talán érett felnőtt vagy, és 
komoly, elkötelezett életre, ugyanakkor biztos megélhetésre is 
törekszel? Vagy idősebb korban vagy már, és olyasvalakire 
akarsz ráhagyatkozni, aki nem csap be? Arra vágysz, hogy 
emésztő gondok nélkül élhess hátralévő éveidben? Jézus szavai 
neked is szólnak! A hegyi beszéd végén mondta Jézus ezeket a 
biztató szavakat. Arra hív, hogy ne aggodalmaskodj, vajon lesz-
e ennivalód és lesz-e ruhád, mint ahogy az ég madarai és a 
mezők liliomai sem aggódnak, pedig nem vetnek és nem is 
fonnak. Száműznöd kell hát szívedből az összes aggodalmat a 
földi javak miatt, hiszen az Atya jobban szeret, mint a madarakat 
és a virágokat, ő maga gondoskodik rólad. Ezért mondja: 
„Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. 
Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan 
kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét 
a moly.” 
Az evangélium teljes egészében és minden egyes igéjében is 
mindent kér: mindazt, amik vagyunk, és amink van. Isten nem 
kért ennyit Krisztus eljövetele előtt. Az Ószövetség Isten 
áldásának tekintette a földi gazdagságot. Csak azért kívánta, 
hogy a tehetősek adjanak a szükséget szenvedőknek, hogy az 
alamizsnával elnyerjék a Mindenható jóindulatát. Később a 
zsidó vallásban általánosabbá vált a túlvilági jutalom gondolata. 
Az egyik király így válaszolt azoknak, akik őt vagyona 
eltékozlásával vádolták: „Őseim kincseket gyűjtöttek az evilági, 
földi életre, én viszont odaátra gyűjtöm a kincseket.” […] Nos, 
Jézus szavainak újdonsága éppen abban áll, hogy ő teljes 
odaadást kíván, mindent kér. Azt akarja, hogy gondtalan 
gyermek légy, aki nem aggódik földi dolgok miatt, olyan 
gyermek, akinek ő az egyedüli támasza. Jézus tudja, hogy a 
gazdagság hatalmas akadály számodra, mert betölti a szívedet, 
holott ő minden helyet magának akar. Így hangzik tehát a 
buzdítás: 
„Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. 
Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan 
kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét 
a moly.” 
Ha ténylegesen nem ajánlhatod fel anyagi javaidat, mert kötve 
vagy másokhoz, vagy társadalmi helyzeted arra kötelez, hogy 
teremts hozzá méltó körülményeket, akkor természetesen 
lelkileg kell elszakadnod, és úgy kell tekintened a vagyonra, 
mintha egyszerű kezelője lennél csak. Így amikor a javaiddal 
kapcsolatos ügyeket intézed, szereted a többieket, mivel értük 
teszed. Tehát olyan kincset gyűjtesz, amelyet a moly nem rág 
szét, és a tolvaj nem visz el. De biztos vagy abban, hogy 
mindent meg kell tartanod? Figyelj Isten bensődben szóló 
hangjára, hallgass rá, ha nem tudsz dönteni! Meglátod, mennyi 
fölösleges dolgot találsz. Ne tartsd meg! Add oda, add oda 
annak, akinek nincs! Váltsd tettekre Jézus szavait: „Adjátok el, 
amitek van, adjátok oda…” Így töltöd meg a kimeríthetetlen 
erszényt. Természetesen, ha a világban élünk, törődnünk kell a 
pénzzel és a földi javakkal. Isten azt akarja, hogy foglalkozz 
velük, nem pedig azt, hogy lefoglaljanak. Csak annyira legyen 
gondod, amennyi a körülményeid szabta élethez elengedhetetlen. 
Azon felül: 
„Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Készítsetek 
magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan kincset a 
mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét a moly.” 

 

VI. Pál pápa valóban szegény volt. Tanúsítja az is, ahogy a 
temetéséről rendelkezett: azt akarta, hogy szegényes koporsóba 
és a puszta földbe helyezzék. Nem sokkal halála előtt így szólt a 
testvéréhez: „Már jó ideje kész a bőröndöm erre a nehéz útra.” 
Igen, neked is ezt kell tenned, be kell csomagolnod. Jézus 
korában talán erszénynek, vagy tarisznyának hívták volna ezt a 
poggyászt. Készítsd napról napra! Töltsd meg, amennyire csak 
tudod mindazzal, ami hasznos lehet a többieknek! Igazán csak az 
a tiéd, amit odaadsz. Gondolj bele, mennyi éhező van a világon, 
mennyi szenvedés, mennyi ínség… Csomagold mellé minden 
cselekedetedet, amit szeretetből tettél, és minden munkádat, amit 
felebarátaid javára végeztél! Tégy mindent Jézusnak! Mondd 
szívből: „Neked, Jézus!” Cselekedj jól, tökéletesen! Hiszen a 
mennynek készül, és megmarad az örökkévalóságban. C. Lubich 

 

 

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET 
 

Új plébánosunk: Fehérvári Lajos  
Született Budapesten 1975. május 7-én, szentelték 
Esztergomban 2003. június 14-én. 
Káplán Budapest-Újpest-Káposztásmegyeren 2003-2004 és VII. 
éves a Központi Szemináriumban 2003-2004. 
Káplán Esztergom-Szent Anna Plébánián 2004-2007. Kisegítő 
lelkész az Esztergom-Belvárosi Plébánián 2008.  
Eközben: A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola 
lelkésze 2004-2008.  
Káplán a Budapest-Soroksár Főplébánián 2008-2009. 

 
 

SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK 
MISEREND 

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

Szentjánoskúti Kápolna: Vasárnap ¼ 12 óra  
 

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

+ Fehérvári Lajos plébánosi beiktatása augusztus 1-én, szombaton 
az esti szentmise keretében lesz. 

+ Köszönjük szépen az 4-es csoportnak a takarítását, a jövő 
héten a 1. csoport segítségét kérjük. 

+ A nyári szentjánoskúti kápolnánál szeptemberig minden 
vasárnap 11.15-kor Szentmisét tartunk. 

+ A Péter-fillér gyűjtés eredménye a plébániatemplomban 
9 700 Ft, a Szentjánoskúti kápolnában 6 210 Ft volt, az 
összesített 15 910 Ft-ot továbbítottuk. Isten fizesse meg! 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

19. (v)  18.30  –– 
22. (sze) 18.00  –– 
24. (p)  18.00  –– 
25. (szo) 18.00  –– 
26. (v)  18.30  –– 

 

+ Az elmúlt két hétben 
 Kereszteltük: Nebehaj Csengét és Davide Perrónét 
 Esküdtek: Jean Carre és Stubeczky Szilvia. 
 Temettük: Krischneider Ferencet, Trexler Istvánt, Bády 
Gábornét és Maradi Gábornét. 

 

BELVÁROSI HARANGSZÓ 
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós – Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 

Tel.: (33) 413 – 791, (20) 775 – 2841 
e-mail: harangszo@egomnet.hu 


