
 

   
XIII. évf. 34. 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 27. 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 
Olv.: Szám 11, 25-29  V: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. Sztl.: Jak 5, 1-6 

 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen 
szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben - azért, mert Krisztuséi 
vagytok -, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, 
jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned 
az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, 
mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten 
országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 

 

Elmélkedéshez  
• Akik nem követnek minket, de Krisztus nevében cselekszenek, kihívást jelentenek a számunkra. Mi a helyes válasz erre a kihívásra? 
• Vizet adni, mert Krisztushoz tartozunk – megbotránkoztatni azokat, akik hisznek benne. Milyen személyes élményeket kötök ehhez 

az ellentétpárhoz? 
• A római történetírás szerint Mucius Scaevola tűzbe tette a kezét, hogy jelezze: bármilyen kínzást kiáll a hazájáért. Milyen 

áldozatokat hoztam már Jézusért? Mondjuk az elmúlt héten? 
 

 

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 
 

27. (v)  19.00 † Eszter 
29. (k)  17.30 élő és † szülőkért és testvérért 
    19.00 † szülőkért és † testvérért 
1. (cs) 17.30 Ferenc 
2. (p)  17.30 † Kálmán 
3. (szo) 17.30 szenvedő lelkekért 
4. (v)  11.30 † Ferenc 
    19.00 † Borbála 

 

+ A héten temettük: Krivic Ferencnét. 
 

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

+ Mária Rádió önkénteseinek találkozója szeptember 30-án, 
szerdán 16:30-kor lesz. Azokat a testvéreket is várjuk, akik 
most szeretnének bekapcsolódni az önkéntes szolgálatba. 

+ Nagymarosi Ifjúsági Találkozó lesz október 3-án, szombaton a 
7.50-es visegrádi busszal indulunk. 

+ Játszóházat tartunk október 10-én, szombaton 9.00 órai 
kezdettel.  

+ Könyvrendeléshez megrendelő lapokat helyeztünk el, hátul az 
újságos standon, kérjük, ennek kitöltésével jelezzék igényüket. 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

Köszönet 
Szeretnénk a Belvárosi Harangszó hasábjain is kifejezni köszöne-
tünket mindenkinek, aki templomunk szépségét, tisztaságát szívén 
viseli. A cserkészek a múlt héten fosztották meg pókhálóitól a 
szentélyt, az asszonyok pedig kitisztították a zöld székeket. 
Köszönjük szépen! Gábor atyák 

 

 

Meghívó szüreti bálba 
A Vízivárosi Plébánia közössége szüreti mulatságot szervez 
2009. október 10-én 19 órai kezdettel az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Középiskola Dísztermében. 
A jó zenéről, táncról, játékról mi gondoskodunk. Ti mindössze a 
jó kedveteket, táncos lábaitokat, valamint némi harapni-, és 
innivalót hozzatok magatokkal! /batyus bál/ 
Kérjük, jelentkezzetek be előzetesen, hogy megfelelő létszámra 
berendezkedve tudjunk fogadni Benneteket!  
Jelentkezés: Deák Ferenc 06 70 / 3622030 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 



Belvárosi Harangszó 
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Püspökkari körlevél a katolikus hit megőrzéséről 
Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a 
katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, akik mint püspökök a 
tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen 
kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink 
körében is terjed. 
Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. 
Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a keresz-
ténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk 
szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk 
körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedo-
nizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik. A 
kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami 
magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűsé-
gi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok 
vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez újabban a kirekesz-
tő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel 
ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és 
jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosít-
suk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi 
és tudományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy meg-
erősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyi-
latkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesí-
tette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény 
hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon 
fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük. 
Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak 
vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő 
ún. „ősmagyar szinkretizmus“. Ez a jelenség azért is nagyon 
veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ 
és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. 
Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló 
tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg“ 
elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás 
egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a 
legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, 
hogy a pogányságot népszerűsítsék. Keresztény hitünk nem 
pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem Isten 
kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban teljesedett be. Ő az 
út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is. 
Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb 
veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiritizmust és a 
bálványimádás különböző formáit. 
Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden 
ilyen megtévesztő kezdeményezéstől. 
Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű:  
„Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják 
szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak 
tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem 
hallgatják meg, de a meséket elfogadják“  (2Tim 4,3-4). 
Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális 
eszmék irányából is, amelyek a relativizmus diktatúráját erőltetik 
ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazság-
nak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját 
terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, va-
lamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a 
teremtő Isten tervét az emberről, a családról, a kultúráról, a nem-
zetről. A globalizációval szemben a katolicitást valljuk. A katoli-
kus igazság nem nemzetközi, hanem nemzetek feletti, de hogy 
konkrétan létezhessen, a nemzeti kultúrákban kell megtestesülnie. 
Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet így szoktak 
megfogalmazni: „vallásos vagyok a magam módján“. Csak akkor 
vagyunk és maradunk katolikusok, ha az egyház élő hitével össz-
hangban hiszünk, mert egyedül Egyházának ígérte meg Jézus 
Krisztus: „Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig“  
(Mt 28,20). Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

 

Meghívó 
Dr. Székely János püspök, rektor atya 2009. október 6-án 
szeretettel várja a Bazilikában és a Szent Adalbert Központban 
Mindszenty Bíboros és a vértanú Meszlényi Püspök úr közvetlen 
munka- és sorstársairól történő megemlékezésen minden 
érdeklődő testvért.  
A résztvevők ebédelési szándékukat jelezzék szeptember 30-ig 
az alábbi elérhetőségek egyikén és az írásban elkészített 
visszaemlékezést is küldjék:  
Szeifert Ferenc plébános 2521 Csolnok, Templom tér 3.  
tel/fax: 33/478-373. E-mail: szeifert@printer-net.hu 
A meghívó teljes szövege a templomi hirdetőtáblánkon 
megtalálható. Adjunk hálát Istenünknek, amiért állított 
számunkra hiteles nagyszerű személyeket, akikre felnézhetünk 
és hitünkben erősödhetünk életpéldásuk nyomán. Sági József 

 

 

Meghívó 
2009. október 1-jén, csütörtökön  kerül sor a következő 
engesztelő imaórára –, amelyet még a nyári rendszer szerint – 18 
órakor tartanak a Bakócz-kápolnában a KÉSZ Esztergomi 
csoportja szervezésében. 
Homiliát mond és az imaórát vezeti: Mandalov Balázs káplán. 

 

 

Könyvajánló 
A mai napon mutatják be Budapesten Mékli Attila és Válóczy 
József Evangéliumi Töredék című könyvét. Ajánlásképp álljon 
itt a szerzők előszava: 
Ennek a kis kötetnek csaknem tízéves története van. A benne 
összegyűjtött gondolatok azokban a gyakran éjszakába nyúló 
beszélgetésekben születtek, melyek időközben számunkra már-
már oly szükségessé váltak, mint a mindennapi kenyér. Arra 
gondoltunk, érdemes lehet leírni valamit ezekből; talán mások 
számára is tartogathat ez, ha nem is mindjárt szellemi táplálékot, 
de legalább egy-egy gondolat-morzsát, vagy akár csak néhány 
lélegzetvételnyi, csöndbe forduló percet, kevéske örömet – 
egyszóval valamit, ami hozzásegíthet bennünket az élethez. 
Tudjuk, hogy vállalkozásunk a félreértés kockázatát is magában 
hordozza, hiszen két, egymást ismerő ember párbeszédében alig 
esik szó olyasmiről, amit úgyis mindketten tudnak, ám ami nem 
feltétlenül magától értetődő mindenki számára. Éppen ezért, hogy 
beszélgetésünk ne a „levegőben lógjon”, megkértük Fila Bélát 
atyát és Jelenits István tanár urat, hogy a számukra fontos „szak-
mai” szempontok alapján, az ő mércéjükkel mérjék meg írásunkat.  
Magunkfajta, bukdácsoló emberek aligha tarthatnának igényt 
ilyen figyelemre – és olyan szavakra, melyeket tőlük kaptunk; 
ezt köszönjük nekik. De ennél is fontosabb, hogy várakozásunk 
szerint kettőjük hozzászólása egy olyan égboltot feszít majd ki a 
kötet felett, mely alatt a „gyanútlan olvasó” is biztonságban 
érezheti magát, és kedvére eltűnődhet az Evangélium jelenetein. 
Fila Béla atya dogmatikus szempontú bevezetője, és még inkább 
Jelenits tanár úr biblikus szempontú záró reflexiója konkrét és 
tartalmi kritikai észrevételeket is megfogalmaz: ezeket a Másik 
hitvallásának kijáró tisztelettel fogadjuk, bár olykor újabb 
kérdéseket, némi ellenvetést is szülnek bennünk: mégis 
szeretnénk, hogy a mi szövegünkkel közös kötetbe foglalásuk 
tanúskodjon arról, hogy nem szándékunk erőszakosan hirdetni a 
magunk igazát, és – Béla atyával és Jelenits tanár úrral együtt – 
hiszünk a valódi, érdemi párbeszéd lehetőségében. 

 

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 


