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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
Olv.: Dán 12, 1-3  V: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. Sztl.: Zsid 10, 1 1-14. 18 

 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 13, 24-32) 
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: 
Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, 
és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és 
dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a 
fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind 
bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt. 
Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el 
nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya. 

 

Elmélkedéshez 
• Mi az, ami engem a mai világban leginkább elbizonytalanít és félelemmel tölt el? 
• Mi a reményem ezzel kapcsolatban? 
• Miért maradandóak Jézus Krisztus igéi? 

 

 

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 
 

15. (v)  10.00 † Antal és testvére 
   11.30 † édesanya 
   19.00 Plébániánk elhunytjaiért 
16. (h)  19.00 † szülők és † testvérek 
17. (k)  17.30 † Rozália 
   19.00 † Julianna és † Béla 
18. (sze) 17.30 † Gergely és † családtagjai 
19. (cs) 17.30  élő Imre és Julianna 
   19.00 Minden élő és † Erzsébet 
20. (p)  17.30 † Antal 
21. (szo) 17.30 † kórustagok 
22. (v)  19.00 Plébániánk elhunytjaiért 

 

+ A héten temettük: Botka Józsefet. 
 
 

Baba-Mama klub 
Kedves kisgyermekes édesanyák!  
A Belvárosi Plébániai Baba-Mama klub összejövetelei 
kéthetenként csütörtökön 9.00 órakor kezdődnek. 
Következő alkalom: 2009. november 19. 
Téma: „Fogyasztás templomai” 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 
 

 

Meghívó 
Tisztelettel meghívjuk 2009. november 15-én, vasárnap 16 órára a 
Szent Adalbert Központba ahol Cséfalvay Pál múzeumigazgató, 
művészettörténész tart előadást Boldog Meszlényi Zoltán vértanú 
címmel. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 

 

TOVÁBBI HIRDETÉSEK 
 

+ November hónap folyamán a vasárnap esti szentmiséket 
plébániánk elhunyt híveiért ajánljuk föl. Kérjük, az újságos 
standon elhelyezett miseszándék-lapokon jelezzék, személy 
szerint kikért imádkozzunk. 

+ A miseszándékokkal kapcsolatban bevezetjük azt a más 
helyeken bevált változtatást, hogy a gyászmisék minden 
korábban felvett miseszándékkal szemben is elsőbbséget 
kapnak. Éppen ezért a jövőben, aki szándékot szeretne iratni, 
az lehetőség szerint adjon telefonos elérhetőséget, hogy a 
szándék áthelyezéséről tájékoztatni tudjuk. Kérem 
gondoljanak arra, hogy önöknek is lesznek halottaik, és a 
temetés szervezésének fájdalmas feladatát, nem jó időponti 
vitákkal nehezíteni. 

+ Böjte Csaba árvái részére idén is megtartjuk az szokásos 
gyűjtésünket elsősorban pénzadományokra számítunk, de a ha 
vannak a háztartásukban fölös élelmiszer tisztítószer vagy 
tisztálkodó szer készletek, az ti örömmel fogadjuk a kitett 
ládikában. Pénzadományokat a plébánián fizethetnek be, a 
szándék megjelölésével átutalással is küldhetik az 
impresszumban látható bankszámlaszámra, illetve a nagy 
állópersely bevételét most vasárnaptól jövő vasárnap estig erre 
a célra fordítjuk. 

+ Játszóház tartunk november 28-án, szombaton. 
 

 

Rajzpályázat 
 

Hasonló ötleteken fölbuzdulva plébániánk is pályázatot hirdet 
„Ilyennek látom a papunkat!” címmel. 
A pályázók rajzaikkal különféle élethelyzetekben (nemcsak 
misézés közben) mutassák meg papjukat. Jó lenne a rajzokhoz 
pár mondatos kommentárt, vagy kis történetet is írni. 
A résztvevőket három kategóriába soroljuk: 

1. óvodások 
2. alsó tagozatosok 
3. felső tagozatosok 

A rajzokat lezárt borítékban adják be a plébániára, szerepeljen a 
beküldő gyermek neve, lakcíme, életkora. 
A pályázók mindegyike díjat fog kapni, de a legjobb rajzokat a 
faliújságra is kitesszük. 

 



Belvárosi Harangszó 
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Árpád-házi Szent Erzsébet 
„Szent Erzsébetből hős szeretet árad…” – énekeljük, amikor 
Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékezünk. Erzsébetre, aki II. 
András magyar király és merániai Gertrúd házasságából született 
valószínűleg Sárospatakon 1207-ben. A királyi család öt 
gyermeke közül Erzsébet a harmadiknak született. Testvérbátyja 
IV. Béla néven később magyar király lett. Erzsébet a szülőktől, 
és a környezetétől szigorú, vallásos nevelést kapott. 
Gyermekkora jelentős részét Eisenachban, később Wartburgban 
töltötte. 
A fiatal leányt – az akkori szokásoknak megfelelően – négy éves 
korában eljegyezte Hermann, thüringiai őrgróf fia, aki 
ugyancsak a Hermann nevet viselte. Az ifjú vőlegény azonban 
fiatalon, 19 éves korában meghalt. A fiatal Erzsébetet így nem 
sokkal később Hermann öccse, Lajos kérte feleségül. Az igenlő 
válaszra nem sok idő telt el, mert 1221-ben sor került az 
esküvőre. Házasságukból három gyermekük született: Hermann, 
Zsófia és Gertrúd. Ám Lajos viszonylag fiatalon meghalt, s a 
harmadik gyermekét nem is láthatta. A fiatalasszony anyja, 
Gertrúd is meghalt, de Erzsébet csak jóval később szerzett 
tudomást arról, hogy anyja gyilkosság áldozata lett. 
A fiatal özvegyet férjének testvérei nem szívlelték. Különböző 
csalárdságokkal mindenét elvették, kifosztották, minden vagyonát 
eltulajdonították. Így most már Erzsébet mindenétől kifosztva 
gyermekeivel elhagyta Wartburgot. Elhagyatottságában Eckbert 
bambergi püspök segítségével Pottenstein várában telepedhetett le. 
A püspök még próbálkozott azzal, hogy a fiatal özvegy II. Frigyes 
felesége legyen, de a házasságból nem lett semmi. 
A gyermekkori szigorú vallásos nevelés egész életében 
megmaradt. Gyakran vezekelt, éjszakánként sokat virrasztott, és 
ezt imádkozással töltötte. Sokat jótékonykodott, a szegényeken 
igyekezett segíteni. Az árva gyerekek részére menedékhelyet 
alapított, kórházat létesített, ahol maga is segített az ápolási 
munkákban. Az akkori gyakori járványok idején nagyon sokat 
tett a betegek érdekében. Egy idő után Marburgba telepedett le 
és Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett. Magyarországra már 
nem tért vissza, ott is halt meg 1231-ben, s ott is temették el. 
Sírja helyén a későbbiek folyamán templom épült. 
Szent Erzsébet tisztelete nem csupán hazánkban terjedt el, 
hanem szinte egész Európában. Nagy Lajos királyunk 
Aachenben, a székesegyházban külön kis kápolnát alakíttatott ki 
a Szent tiszteletére. Hazánkban IV. Béla nevéhez fűződik, hogy 
Kápolnán templom épült az emlékére. IX. Gergely pápa 1235-
ben avatta szentté. Holop Géza 

 

 

Gyűjtés Böjte Csaba atya árváinak 
Ez évben ismét gyűjtés lesz plébániánkon Csaba testvér 
árváinak. Felhívjuk, kedves testvéreinket, hogy Csaba testvér 
1600 árva - félárva gyermeke részére mosó és tisztítószereket 
valamint tartós élelmiszert helyezhetnek el a templomban 
elhelyezett ládikába vagy szükség esetén a plébánián. Akinek 
nincsenek ilyen készletei, az készpénz adományt is adhat, sőt ez 
a legegyszerűbb támogatási mód, csak a szándékot egyértelműen 
jelezzék. 
A szállítást és terítést ismét Petróczi István úr szervezi és 
bonyolítja Csaba testvér 13 intézetébe.  
Tájékoztatásul jelezzük, hogy tavaly 12 tonna árú gyűlt össze 
országosan, ebből 3,5 tonna Esztergomból. 
Gyűjtés befejező határideje: 2009. november 26. 
Istenünk emlékezzen tettünkre. 
Köszönettel:  Sági József 

 

Esztergom Belvárosi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó 
Alapítvány 2008. évi beszámolója 

Az alapítvány nagylelkű támogatóinak szíves tájékoztatására az 
alábbiakban ismertetjük a 2008-as év pénzügyi forgalmát. 
A 2007-ről áthozott maradvány  1.664.361.- 
2008. évi bevételek 
Támogatásokból 370.000.- 
NCA pályázatból nyert 100.000.- 
Banki kamatbevételünk 51.996.- 
Szem.jöv.adó 1%-a 443.391.- 
Bevételek összesen 965.387.- 

 

2008. évi kiadások 
NCA-ból irodaszerre 100.000.- 
Banki költség 4.089.- 
Rászorulók támogatása 100.000. 
Kiadások összesen 204.089.- 
2008. évi maradvány 2.425.659.- 
 
Ezúton is megköszönjük a kedves Testvérek alapítványunkra 
történt adományait és a 2x 1%-os felajánlását. Istenünk áldását 
kérjük Támogatóinkra. Ezúton is jelezzük, hogy a templomunk 
oldalfalának felújítását szeretnénk befejezni, ehhez várjuk a 
felettes hatóságunk segítségét. Tervezzük a teljesen 
amortizálódott kapuk felújítását is. Tisztelettel kérjük tudatos 
Testvéreink további segítségét az alapítványon keresztül is. Az 
így történő befizetések után adókedvezményben részesülhetnek 
az adományozók. 
A jelen alkalmat megragadva tisztelettel felkérjük Testvéreinket 
az éves egyházi hozzájárulás befizetésére. Templomunk, 
plébániánk működtetése és a közösségi és lelki élet 
fejlesztésének tárgyi feltételeit a fentiek útján jó Testvéreink 
biztosítják. Tájékoztatjuk Testvéreinket, hogy akit 
pénzbeszedőnk nem tudott felkeresni, az befizetését teljesítheti a 
sekrestyében, a plébánián vagy átutalással az impresszumban 
található bankszámlaszámra. 
Kérésre átutalási postautalványt küldünk a megadott címre, 
sajnos ez anyagilag előnytelen mód, de ha más lehetőség nincs 
Testvérünknek, azt is vállaljuk. Isten fizesse meg tudatos 
áldozatvállalásukat. Sági József 

 

 

Katolikus iskolák nyílt napjai 
Szent Erzsébet Gimnázium 9. o. november 25. 9.00 
Szent Erzsébet Általános Iskola 5. o. november 26. 9.00 
címe: 2500 Esztergom, Mindszenty tér 7. 
 
Szent Angéla Gimnázium 9. o.  november 24. 9.00 
címe: 1024 Budapest, Ady Endre utca 3. 
Részletek a hirdetőtáblán. 

 

 

Keresztény könnyűzenei koncert 
2009. november 17-én, Budapesten a SPORTMAX 
rendezvényközpontban lép színpadra a mai modern gospel zene 
világhírű képviselője, Kirk Franklin és 16 fős afro-amerikai 
zenekara.  
Részletes információ: www.ezazanap.hu 
 

 
 

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 
A Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054 - 20004910 

e-mail: harangszo@egomnet.hu 


