
 

   
XIII. évf. 33. 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. szeptember 20. 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
Olv.: Bölcs 2, 12. 17-20  V: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. Sztl.: Jak 3, 16 - 4, 3 

 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9, 30-37) 
Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült 
oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem 
értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: 
„Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. 
Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” 
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én 
nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.” 

 

Elmélkedéshez  
• Kit és miért tartok én nagy embernek? Kit és miért tartok felfuvalkodottnak? 
• Aki utolsó akar lenni, az valójában első akar lenni? Jézus támogatja a manipulációt? 
• Mit tanultam én kisgyermekektől? 

 

 

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 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

20. (v)  10.00 † János és † Béla 
   11.30 † Erzsébet 
22. (k)  19.00 † Gabriella 
23. (sze) 19.00 † János (100. éves) 

 

+ A héten  
 Házasodtak: Horváth Ivett és Horváth Attila. 
 Temettük: Torma Józsefnét, Kacsai Borbálát, Matyi 
Mihálynét és Balogh Jolánt. 

 

+ Meszlényi Zoltán boldoggá avatása október 31-én, szombaton 
lesz. 1945-ben papot szentelt itt a Belvárosi Plébánián, a 
prédikáció egy részlete olvasható a Harangszóban, akinek 
további emlékei vannak, kérjük, ossza meg velünk. 

+ Újra indult a Baba-Mama Klub, részletek a Harangszóban. 
+ Újra indult a Nyugdíjas Klub, az alkalmak – szokott módon – 
csütörtökönként 15 órakor kezdődnek. 

+ Cserkész Jubileumi Találkozó lesz szeptember 26-án 
szombaton, részletek a Harangszóban. 

+ Nagymarosi Ifjúsági Találkozó lesz október 3-án szombaton. 
+ Játszóházat tartunk október 10-én szombaton. 

 

+ A héten elkezdtem az újszövetségi görög nyelv oktatását, az 
alapoktól, kérem, hogy akik korábban érdeklődtek, jelezzék mi a 
végleges döntésük ezzel kapcsolatban. 

+ Pszichés problémákkal illetve függőségekkel (pl. alkohol-
függőséggel) küszködő testvéreink részére beszélgető 
csoportot szervez Inotay György úr, a kertvárosi pszichiátriai 
intézet igazgatója, aki vasárnap este a kántori szolgálatot 
ellátja nálunk. Ennek megfelelően a csoportbeszélgetésekre 
vasárnaponként este fél hatkor kerül sor. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 

 

Ima a papok évében 
Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy 
Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a 
Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és 
vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel 
megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj 
bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és 
állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát 
és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával 
és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád 
vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a 
remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy 
életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak! 
Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, 
a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok 
imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a 
Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által 
megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a 
lelkek üdvösségének munkálásában! Ámen. Erdő Péter 

 

 

Baba-Mama klub 
Kedves kisgyermekes édesanyák!  
Szeptembertől újra indult a baba-mama klub a Belvárosi 
Plébánia tanácstermében. Az alkalmak új időpontban, 
kéthetenként csütörtökön, 9 órától kezdődnek. 
Következő alkalom: 2009. szeptember 24. csütörtök 9 óra 
Téma: Tudatos vásárlás. 
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

 

 

Meghívó 
Jubileumi Találkozó lesz a 14-es Holló Cserkész csapat 
újraalakulásának 20. évfordulója alkalmából.  
Helyszín: Belvárosi Plébánia.  
Időpont: 2009. szeptember 26. szombat. A Szentmise 11 órakor 
kezdődik. Részletes információk: http://www.cserkesz.hu/14 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Kirándulás 
A Julianus Tours buszos utazást szervez Prága-Karlovy Varyba, fél-
panziós ellátással. Időpontja: 2009. október 21-24 (4 nap, 3 éjszaka).  
További részletek a hirdetőtáblán. 
Gyöngyös Ferenc, dorogi plébános: 06 20/ 933-5982 

 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Közvéleménykutatás eredménye 
A vasárnapi szentmisék megfelelő időpontjának megtalálása 
végett közvélemény kutatást indítottunk az augusztus 16-i 
Harangszóban. Nagy lelkesedéssel és izgalommal vártuk káplán 
atyával, hogy vajon mi lesz az eredmény. Az elmúlt vasárnap 
este volt a véleményszavazatok leadásának határideje.  
Összesen 65 főre vonatkozó szavazatot kaptunk. Emlékeztetünk 
arra, hogy a családok együtt is szavazhattak, megadva hogy hány 
fő kívánságát fejezi ki az ív. A mai evangéliumra hivatkozva is 
jelezzük, hogy a gyermekek szüleik által kifejezett kívánságát 
éppoly fontosnak tartottuk, mint a felnőttekét. 

 

Íme, az eredmény: 
10 órai szentmise: 
19 fő értékelte megfelelőnek az időpontot; 8 fő kérte, hogy 
½ 10-kor; 18 fő kérte, hogy 9 órakor legyen. Úgy becsüljük, a 
szentmisére kb. 90-en járnak, így a „szavazásra jogosultak” 
közül kb. 50-en nem nyilvánítottak véleményt. 
N.b. A ½ 10 órai időpontot – ahogy hirdettük – egyéb okokból 
nem vállaltuk volna. 

 

½ 12 órai szentmise: 
Ahogy hirdettük, az időpont megváltoztatása nem jött szóba. 

 

19 órai szentmise: 
13 fő értékelte megfelelőnek az időpontot; 11 fő kérte, hogy 9 
órakor legyen. Úgy becsüljük, a szentmisére kb. 70-en járnak, 
így a „szavazásra jogosultak” közül kb. 40-50-en nem 
nyilvánítottak véleményt. 

 

Jól látszik, hogy a szentmisék jelenlegi időpontjai sokaknak 
nehézséget okoznak, de megértésüket kell kérnünk, mivel a 
többségnek viszont – úgy tűnik – a jelen miserend megfelelő. Ez 
még akkor is így van, ha a 10 órás időpont támogatói többsége 
csak relatív.  
A mise időpontok tehát nem változnak, ezért „magunk 
mentegetésire” megismételjük, hogy ebben az esetben ez nem 
rajtunk múlik, mi most készek lettünk volna a változtatásra, ha a 
hívek egyértelmű többsége ezt kívánta volna. 
Köszönjük mindenkinek a véleménynyilvánítást, a véleményt 
nem nyilvánítóknak pedig azt a rugalmasságot, amivel 
elfogadják a többiek döntését. 

 

 

Segítsük a Mária Rádiót! 
Egy év telt el azóta, hogy az esztergomi és környékbeli hívek 
saját adóantennájukról, a 97,4 MHz frekvencián hallgathatják a 
Mária Rádió adását. Ezalatt az egy év alatt a regisztrált hallgatók 
számai (akik megrendelték a Rádió ingyenes magazinját) 
mintegy 200 főre gyarapodott, és ezen a szinten megállapodott. 
Nem nagyon kell indokolni, hogy ez a szám a város lakóinak és 
hívőinek számát tekintve miért mondható kevésnek. Mivel a 
regisztrált hallgatók számának növelése fontos a Rádió számára, 
alapvető cél, hogy a tényleges hallgatók valamennyien rendeljék 
meg az ingyenes magazint. 
A Mária Rádió a mi rádiónk, a hallgatók rádiója. Közismert, hogy 
semmi más bevételi forrása nincs, csupán a hallgatók támogatása. 
Ez fontos azért, hogy függetlenségét megőrizhesse mind az állami 
és helyi kormányzati hatalomtól, mind a politikai pártoktól és cso-
portoktól, mind a gazdaság szereplőitől. Egyedüli külső támogató-
ja a Mária Rádiók világhálózata (azaz a 49 másik országban mű-
ködő testvér-rádió) volt, ahonnan az újólag szerveződő, induló rá-
diók kapnak segítséget működésük első éveiben. A hallgatói tá-
mogatás az önkéntesség elvére épül, azaz mindenki a saját indítta-
tása és lehetősége szerint támogatja, vagy nem támogatja, munká-
val, vagy pénzzel a Rádiót. A Rádió hallgatása és a magazin meg-
rendelése, illetve a támogatás ténye nem függnek egymástól, tehát 
aki nem tudja, vagy nem akarja támogatni a Mária Rádiót, de szí-
vesen hallgatja, a magazint azért rendelje meg. 

 

A támogatásnak két alapvető módja az anyagi (pénzbeli) 
támogatás, és az önkéntes munkavégzés. Az erre való felhívást 
rendszeresen halljuk a műsorok közti tájékoztatóban. Ezúton 
hívom fel kedves Testvéreim figyelmét arra, hogy itt 
Esztergomban is szükség lenne még több önkéntes futárra, akik 
a magazinokat eljuttatják a hallgatók címére. További önkéntes 
munkalehetőség a Rádiót ismertető, népszerűsítő plakátok, 
szórólapok terjesztése, kifüggesztése, illetve technikai 
munkatársakra is szükség van. Ugyanilyen fontos a Mária Rádió 
esztergomi és a környékbeli rendezvényein való segítségnyújtás 
az adás felvételeinek biztosításában, a hívek tájékoztatásában, 
szervezésben és a rendezésben. 
Bár a Rádió nyilvánvaló módon törekszik a minőség folyamatos 
javítására, mégis szívesen ad le amatőr, vagy kisebb 
készültséggel felvett hanganyagokat is, egyrészt, hogy a műsor 
életszerűbb legyen, másrészt, hogy az öntevékeny helyi 
kezdeményezéseket támogassa. Jó lenne, ha Esztergomban is 
lennének (lelkes és érdeklődő fiatalokból) amatőr riporterek, 
akik a nem kevés egyházi rendezvényt, eseményeket 
magnetofonra rögzítenék, és meg tudnának szólalni a Rádióban. 
A Mária Rádió munkatársai a közeljövőben önkéntes találkozót 
szerveznek Esztergomban, a Belvárosi Plébánia tanácstermében 
(időpontja még egyeztetés alatt áll). Erre a találkozóra jöjjenek 
el a működő önkénteseken kívül mindazok, akik az önkéntes 
munka bármely formájával meg szeretnének ismerkedni, vagy 
tájékozódni akarnak a lehetőségekről. Szeretettel várjuk azokat a 
Testvéreket is, akik önkéntes munkát ugyan nem szándékoznak 
végezni, de észrevételeikkel, tanácsaikkal hozzá akarnak járulni 
a Rádió tevékenységéhez. Károly Béla 

 

 

Idézet 
Meszlényi Zoltán prédikációi alapján arra következtethetünk, 
hogy tudatosan vagy talán ösztönösen – figyelve az Úr titokzatos 
jelzéseire –, de készült a vértanúságra: 
1945. június 8-án, az Esztergom-Belvárosi Plébánián egy 
papszentelésen elmondott homíliájában felidézte, hogy a 
szemináriumban tanárai atyai szavakkal figyelmeztették:  
„… az élet, különösképpen a pap élete katonáskodás a földön, 
hogy a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarlóságunkkal, 
s azoknak az embereknek örök gyarlóságával, akik között élnünk 
kell, mint a szent titok kiszolgáltatóinak; hogy a világ az ő démoni 
erőivel mindig ellentétes beállítottságú az Egyházzal szemben, 
mert nem tudja elviselni az erkölcsért és a jóért folytatott harcot s 
ennek a harcnak végső kimenetelébe vetett győzedelmes hitet, 
mellyel az Egyház napjai előtte jelentkeznek…  
Akkor túlzásnak látszott, ha idézték előttem az Üdvözítő szavait: 
eljön az óra, hogy mindaz, aki megöl titeket, szolgálatot vél tenni 
Istennek. Ma, életem delelőjén túl másképpen gondolkozom. Évti-
zedek harcai megtanítottak arra, hogy nevelőim figyelmeztetései 
nem voltak túlzások. S mikor a múlt év őszén Istenben boldogult 
főpásztorunk tisztára látva népünknek tragikus sorsát, kiadta pap-
jainak a parancsot, hogy mindenki küldetéséhez híven maradjon 
meg a gondjaira bízott hívek között, s amikor figyelmeztetett… 
hogy a papoknak a legnagyobb megpróbáltatások idején teljesíteni 
kell kötelességeiket még vértanúság árán is: a martírium gondolata 
nem döbbentett meg, nem csodálkoztam, természetesnek tűntek fel 
az Üdvözítő szavai: eljön az óra, hogy mindaz, ki megöl titeket, 
szolgálatot vél tenni Istennek.” 

 

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 


