
 

   
XIII. évf. 28. 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. augusztus 2. 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP 
Olv.: Kiv 16, 2-4. 12-15  V: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr. Sztl.: Ef 4, 17. 20-24 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 6, 24-35) 
Abban az időben: 
Amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó 
túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor jöttél ide?,, ,,Bizony, bizony, mondom nektek - felelte Jézus - nem azért 
kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, 
hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, - őt ugyanis az Atya igazolta.,, Erre megkérdezték tőle: 
,,Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?,, ,,Istennek az tetszik - válaszolta Jézus -, ha hisztek abban, akit küldött.,, De 
ők így folytatták: ,,Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, 
amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.,, Jézus erre így szólt: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek 
kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a 
világnak.,, Erre így szóltak hozzá: ,,Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!,, 
,,Én vagyok az élet kenyere - felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.,, 

 
Elmélkedéshez  

• Én miért keresem Jézust? Mit várok tőle? Mennyi fáradtságot ér meg nekem, amit adni tud? 
• Miért hiszek Jézusnak? Mit tud tenni? 
• A kenyér mindennapi táplálék. Hogyan táplálkozom naponta Jézussal? 
 

 

 

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 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 
 

3. (h)  17.30 † József 
4. (k)  17.30 hálaadás 78 év kegyelméért 
7. (p)  19.00 † Imre 
14. (p)  17.30 † János 

 

+ Az elmúlt két hétben 
 Házasodtak: Szeder Balázs és Priegl Diana. 
 Temettük: Horváth Tamást. 

 
 

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. 

 

 

„Karolj föl egy családot!” 
Beer Miklós váci megyéspüspök az egyik szentmisén, amelyet a 
televízió is közvetített felhívta az emberek figyelmét, hogy ha 
tehetik, karoljanak föl egy családot. Kihangsúlyozta, hogy azt 
szeretné, hogy az emberek föleszméljenek, hogy nézzenek körül 
közvetlen környezetükben, először a családban, barátok , 
szomszédok között, hogy kik azok akik segítségre szorulnak. 
„ Nemcsak az tetszik Istennek, ha 24 órás szentségimádáson 
veszünk részt, hanem az is, ha ebből 1 órát a szomszéd gyerekre 
vigyázunk.” 
A felhívás lényege, hogy észrevegyük azt, ami valójában fontos, 
az pénzért nem vásárolható meg. Azáltal leszünk emberek, hogy 
a bajban segítünk egymáson. 
 

 
Mária Rádió FM 97,4 

 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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ÍME AZ EMBER 
EGY PÁPA ARCAI 

Kiállítás II. János Pál Pápa személyes tárgyaiból és Arturo Mari, a 
pápa személyi fotósának képeiből. A kiállítás augusztus 31-ig 
látogatható. 
Helyszín: 5 percre a Deák tértől VAM Design Center, Budapest, 
VI.ker. Király utca 26. 
„Arturo Marinak megadatott, hogy II. János Pálhoz való közelsége 
révén emlékezete a fényképezőgép lencséjéhez hasonlóan 
fogadhassa magába a pápa személyes kisugárzásának legapróbb 
részleteit is.” Erdő Péter bíboros, a kiállítás fővédnöke. 
II. János Pál személyi fotósának, Arturo Marinak közel 200 fotója 
szolgál a kiállítás alapjául, melyek az egykori egyházfő személyes 
pillanatait, mindennapjait mutatják be. A fotókon túl az egyházfő 
személyes tárgyai, síléce, ruházata is segíti az egyházi öltözék 
mögötti ember megismerését. A kiállítási anyag nyolc tematikus 
egységre bontva kalauzolja a látogatókat, míg a gyermekek 
számára II. János Pál örökségének szellemében berendezett 
termet, a tárlat kísérőeseményeihez kapcsolódóan mozi- és 
előadótermet, valamint egy elmélkedő, úgynevezett csendszobát is 
kialakítottak. Hogy a látogatók minél közelebb kerüljenek a 
legemberibb pápához, és hogy minél jobban megismerjék 
személyiségét, üzenetét a kiállítás minden érzékre kiterjedő, 
interaktív hang-, látvány- és illattárlat is. Hallhatjuk a pápa 
beszédeit, magunkba szívhatjuk a tömjén illatát. A kiállítást 
számos ismeretterjesztő panel, kísérőszöveg és információ is 
gazdagabbá teszi: megismerhetjük II. János Pál életútját, 
gondolatait, tetteit. 

 

 

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET 
 

Elköszönés  
 
Fehérvári Lajos atya kinevezésével véget ér az az időszak, amikor 
Varga Lajos plébános úr halála után Szentgyörgymezőt a 
Belvárosi Plébánia papsága oldallagosan látta el.  
Törekedtünk becsülettel szolgálni, sok örömet adtak a 
szentgyörgymezői hívek, örömmel gondolok azokra a testvérekre, 
akiket megismerhettem.  
Elköszönő plébániai kormányzóként hálát adok Istennek. Pontosan 
tudom, hogy mennyire kevés energiát tudtam erre a plébániára 
fordítani, ezért szívből örülök annak, hogy Bíboros úr felelős 
lelkipásztort tudott a plébánia élére kinevezni.  
Kérem, fogadják őt szeretettel, és becsüljék meg, hiszen Jézus 
Krisztus szolgálatában érkez. 
Elköszönésünkkel a Harangszó Szentgyörgymezői Melléklete is 
elköszön, de szívből remélem, hogy sok olyan szentgyörgymezői 
esemény lesz a jövőben, amiről a belvárosi híveknek is hírt 
adhatunk.  

 
Új plébánosunk: Fehérvári Lajos  

 
Budapesten, Zuglóban születtem. Családunk nem volt vallásos, 
mégis rengeteget köszönhetek szüleimnek, akik három 
gyermeküket mindig becsületes életre nevelték.  
Néhány hívő osztálytársam szeretete, odafigyelése révén tettem 
meg életem nagy felfedezését: Nemcsak az igaz, hogy van Isten, és 
szeret bennünket, hanem az egyetlen értelmes dolog, amit 
tehetünk, hogy neki adjuk az életünket, hisz nála van a legjobb 
kezekben, és rábízzuk magunkat, hogy formálhasson. Ezektől az 
osztálytársaimtól kértem egy Bibliát, és elkezdtem olvasgatni, mert 
megéreztem, hogy a kereszténységben valami titok lappang, ami 
mellett nem mehetek el. Nemsokára meghívtak a plébániájukra, 
majd az ifjúsági hittanra.  

Közben egyre inkább kezdett foglalkoztatni a kérdés, hogy mi 
Isten terve rólam, mi a hivatásom. Időközben leérettségiztem, 
egyetemre, a SOTE Gyógyszerészkarára jártam. Családom is 
kezdett megbarátkozni azzal, hogy keresztény lettem. Miközben 
barátaim közül sokan házasságra készültek, számomra egyre 
biztosabbá vált, hogy Isten papnak hív. 
Jelentkeztem Esztergomba, majd Bp-re kerültem szemináriumba. 
Szeminárium előtt még Olaszországban, Firenze közelében 
töltöttem fél évet egy katolikus lelkiségi központban. 
Diakónusként keresztségre, bérmálásra készülő felnőtt fiatalok 
katekumen csoportját vezettem a Központi Szemináriumhoz 
kapcsolódó lelkészségen. Kispapként fontosnak tartottam, hogy a 
papságra készülve ne hanyagoljuk el a papi közösséget építeni, 
hiszen ez lehet az alapja annak, hogy papként ne magányosodjunk 
el. Több ilyen irányú kezdeményezésben is részt vettem.  
Első papi évemben a diploma utáni doktori kurzus első részét 
(licencia) fejeztem be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karán, miközben a Káposztásmegyeri Plébánián 
laktam, és kisegítettem.  
2004-ben Esztergomba kerültem, ahol a Szent Anna Plébánia 
káplánjaként és a Vitéz János Kar lelkészeként teljesítettem 
szolgálatot. Sok örömet és feladatot jelentett az új ifjúsági 
közösség megszületése, a plébánián pedig a középiskolások, 
ministránsok életének összefogása, a plébániai munkatársakkal 
való együttműködés. 
2008-tól Soroksáron töltöttem egy évet, ahol a hitoktatási 
feladatok koordinálása mellett házasok csoportja és bérmálkozó 
csoport is indult. Nagyon sok örömet adott az ott töltött időszak: 
olyan közösséggel találkoztam, amelyik minden nehézség 
közepette élni és tenni akar, és nem veszíti el lelki éhségét.  
2009. augusztus 1-től kaptam a kinevezésemet 
Szentgyörgymezőre, ahova szintén nagy örömmel jöttem, és 
megtapasztaltam az itt élő emberek kedvességét, nyitottságát. 

 

 Fehérvári Lajos  
 plébániai kormányzó 

 

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 3-mas csoportnak a takarítását, a jövő 
héten a 4. csoport segítségét kérjük. 

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

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

2. (v)  18.30  –– 
5. (sze) 18.00  –– 
7. (p)  18.00  –– 
8. (szo) 18.00  –– 
9. (v)  18.30  –– 

 

+ Az elmúlt két hétben 
 Kereszteltük: Matusek Rékát 

 

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 


