
 

   
XIV. évf. 4. 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  2010. január 24. 

ÉVKÖZI 3.  VASÁRNAP 
Olv.: Neh 8, 2-4a. 5b. 8-10 V: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Sztl.: 1 Kor 12, 12-30 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 1, 1-4; 4, 14-21) 
Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva 
szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban 
leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. 
Abban az időben: Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki 
elismeréssel beszélt róla. 
Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta 
könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent 
engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá 
tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában 
minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.” 

 

Elmélkedéshez 
• Miért fontos a „körünkben lejátszódott eseményeknek” pontosan utána járni? Nem csak az a fontos, hogy higgyünk valamiben? 
• Mi volt az utolsó teológiai témájú könyv, amit olvastam? 
• Az „Úr esztendeje” az a történelemben soha meg nem tartott év volt, amikor elengedték az adósságokat, fölszabadították a 

rabszolgákat. Elérkezett számomra az Úr esztendeje? Én mit engedtem el, kiket szabadítottam föl Jézus nevében? 
 

 

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 
 

24. (v)  11.30 † édesanya 
25. (h)  17.30 † Rezső és † Anna 
27. (sze) 19.00 † Béla 
29. (p)  17.30 † Rita 
   19.00 † Erzsébet 
30. (szo) 17.30 † Rózsika 

 

+ A héten temettük: Baráth Istvánnét és Dékai Istvánt. 
 

+ A Haiti földrengés áldozatainak a Katolikus Karitász is 
gyűjtést indított. Lévén szó abszurd diktatúrákkal és 
szélsőséges korrupcióval megvert országról, fontos, hogy a 
segélyünket megbízható szervezetnek adjuk. Adományokat 
fogadunk a plébánián, ill. közvetlenül is fölfizethető a 
Katolikus Karitász Haiti számára elkülönített 
bankszámlaszámára: 12011148–00124534–00900004 

+ Kórust szervezünk Dr. Inotay György vezetésével, az alkalmak 
péntekenként 19 órakor kezdődnének. Az új kórus eleinte 
mindenképpen egyszólamú műveket, egyszerűbb dallamokat 
szólaltatna meg. Szeretettel várjuk a korábbi kórustagokat 
illetve minden zeneszerető jelentkezőt!  

+ „Asperges Me” címmel zenés irodalmi est lesz a Szent 
Adalbert Központban január 26-án 18 órakor, részletek az 
újságos standon elhelyezett szórólapokon. 

 

 

Imaóra 
Taizé imaóra január 30. szombat 18 óra, Kórház Kápolnában. 
Szeretettel várunk mindenkit! 

 

ÉVI PROGRAMOK 
+ Jegyeskurzus: március 2-től kezdve tartjuk négy egymást 
követő hétfőn azokat az alkalmakat, amelyeken gyakorló 
házaspárok vallanak életükről jegyespároknak 

+ Első áldozás: Idén várhatóan május 16-án 10-kor lesz, Urunk 
Mennybemenetelének ünnepén. 

+ Te Deum: Idén várhatóan június 13-án 10-kor lesz.  
+ Templombúcsúnk Szent Péter és Pál apostol ünnepéhez kapcso-
lódóan, az ahhoz legközelebbi vasárnapon, június 27-én lesz. 

+ Hittantáborunk június 28 és július 4 között lesz, idén is 
Mártélyon, ahogy tavaly. Jelentkezéseket 5 000 Ft. előleg 
befizetése mellett már mostantól fogadunk. 

 

 

Farsang 
Január 30-án lesz a hagyományos ökumenikus farsangi bál a 
Dobóban. A tombola teljes bevételét a Szent Rita Otthon 
számára ajánlják fel. Jegyek kaphatók a plébánia irodájában. 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Esztergomi 
Csoportja a Szent Adalbert Központban 2010. február 13-án, 
szombaton 20.00 órai kezdettel tartja jótékonysági bálját, 
melynek bevételét a Keresztény Múzeum javára ajánlja fel.  
Mindkét bálról részletesebb információ a hirdetőtáblán 
kihelyezett plakátokon olvasható. 

 

 

Szent Adalbert Esték 
A Szent Adalbert Központ novemberben indult kulturális 
programsorozata keretében 2010. január 23.-án, szombaton 
délután 16 órakor kerül sor Dr. Ócsai Antal: Görgey Arthur lába 
nyomán című könyvének bemutatójára a fogadóteremben. A 
könyvet Babucs Zoltán hadtörténész (HM) ajánlja és méltatja, 
majd kötetlen eszmecsere következik. 

 

 

Baba-mama klub  
Szeretettel várunk 2010. január 28-án, csütörtökön 10 órától 
kezdődő Bama-mama klubba a plébánián. 
Téma: Válaszd a hazait!  Idény zöldségek és gyümölcsök a 
táplálkozásban. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 



Belvárosi Harangszó 
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Karitasz beszámoló a 2009. évi munkáról 
Munkában, nehézségekben, de ugyanakkor örömökben is 
bővelkedő évet hagytunk magunk mögött. Köszönetet szeretnék 
mondani segítőinknek, akik nélkül a hozzánk fordulóknak nem, 
vagy sokkal kisebb mértékben tudtunk volna támogatást nyújtani. 
A Gabi virágboltnak – Szlávik Gabriellának – ahonnan évek óta az 
Anyák napi ünnepséghez kapunk segítséget, az elmúlt évben a nagy-
pénteki keresztúthoz is biztosították a virágot a stációkhoz. 
A Dunabogdányi HEIM pékség tulajdonosának, Heim 
Ferencnek, aki a Szent Erzsébet napi cipókat elkészíti és 
beszállításával is nagy segítséget nyújt. A cipókból jutott az 
otthon látogatott betegeknek és a hajléktalanoknak is.  
Horváth Ernőnének, Erikának az ÁRKÁD – édességbolt 
tulajdonosának, aki csomagjaink összeállításával és 
szaloncukorral járult hozzá adományaink gazdagabbá tételéhez. 
A táti CBA bolt vezetésének illetve Pintérné Mártinak, hogy az 
év folyamán biztosított adományaikból segíteni tudtunk a 
rászorulóknak és rendezvényeinkhez is támogatást adtak. 
A visegrádi Szent György lovagrendnek, akik rendszeres 
ruhaadomány gyűjtésükkel támogatták rajtunk keresztül az arra 
rászorulókat (Hozzávetőlegesen 8 mázsa ruháról van szó!) 
Dr. Kanász Gábornak és feleségének Juditnak, akik évek óta 
rendszeres adományaikkal teszik lehetővé a rászorulók 
támogatását, ezen túl külön köszönet, hogy az elmúlt évben még 
a Kórházi beteglátogatókat is támogatták! 
Sikerrel zárult a „Szeretet lángja” gyertya akció az adventi vásár-
ban, köszönet a „Hídlap” segítségéért, hogy hírül adták akciónkat. 
Köszönetet mondok továbbá minden névtelen adományozónknak 
is, akik a nehezedő gazdasági helyzet ellenére meghallották segít-
séget kérő szavunkat. 
Karitasz ügyeletünk az elmúlt évben is folyamatosan működött 
minden második csütörtökön. A csoport munkamegbeszéléseit 
az elmúlt évben is legalább havonta egyszer tartottuk, de ha a 
munka úgy kívánta többször is összejöttünk, hogy a feladatokat, 
az időközben felmerült problémákat megbeszéljük. 
Hasonlóan az elmúlt évekhez, rendszeresen látogattuk a környe-
zetünkben élő illetve látókörünkbe kerülő időseket, segítettünk 
ügyeik intézésében, igény szerint kisebb házkörüli teendőkben, 
néhány esetben orvoshoz illetve misére való szállítással is. 
Az ünnepek közeledtével – húsvét és karácsony előtt – nem csak 
az időseknek, hanem az arra rászorulóknak is hasznos 
ajándékcsomaggal igyekeztünk kedveskedni. A csomagokban a 
tartós élelem mellett mindig van az ünnephez illő apró kedvesség 
is, illetve a tapasztalatok alapján más összetételű csomag került 
összeállításra annak, aki háztartást vezet, illetve aki nem. 
Ebben az évben részt vettünk a plébániánk EU Élelmiszersegély 
programjában is. Városunkban eddig ez nem működött. Plébános 
Úr a szerződés aláírásával lehetővé tette, hogy a város rászorultjai 
részesülhessenek a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kapott 
alapélelmiszerekből. Káplán atya áldozatos munkával biztosította 
a hátteret, az osztóhelyekre való lebontást és nyilvántartást. Lelkes 
katekumenek: Földesi Mária, Mézes Melinda és Kolozsi Móni 
más települési osztásból szerzett gyakorlatukkal és tapasztalataik-
kal is segítettek, így november és december hónapban két alka-
lommal kapcsolódhattunk be a belvárosi Karitasz részéről az osz-
tásba, közel 100-100 csomag összeállításával és osztásával! Úgy 
néz ki, hogy ez egy induló új támogatási forma a nagycsaládosok 
és rászorulók felé. Kérem a híveket, akik a környezetükben olyan 
embert ismernek, aki erre a támogatásra rászorul, nálunk jelezze! 
Az év folyamán ünnepelte a régiós Karitasz fennállásának 15.-ik 
évfordulóját. Közösségünk részt vett lelkigyakorlaton, mely 
feltöltődést jelentett a munkához. 
Az augusztus hónapban meghirdetett gyűjtés sikere biztosította, 
hogy több gyermeknek tudtunk az iskolakezdéshez segítséget 
nyújtani, illetve 3 gyerek középiskolai tanulmányait tudtuk anyagi-
akban is támogatni. A „FRANKA” lapban külön kiemelt helyen 

mondtak köszönetet az év1eleji segítségért és a diákok támogatá-
sáért. Ez a köszönet a közösséget illeti, akik a nehéz év ellenére is 
adtak, amikor erre a gyűjtést meghirdették. Köszönet érte! 
Természetesen minden apró momentumról nem lehet számot adni, 
de a legfontosabbakat igyekeztem leírni a teljesség igénye nélkül. 
Az év végén visszatekintve elmondhatom, hogy hálás vagyok a 
Jóistennek, hogy ilyen közösségben tevékenykedhetek és 
szolgálhatok. Mindenki munkájáért köszönetet mondok, hiszen 
mindenki a család ellátása mellett szánja idejét a közösségnek. 
Sokat köszönhetünk a minden csütörtöki ügyeletet vállaló 
Magyarné Ibolyának és leányának, akik a ruhák rendezésében, 
osztásában és a helyiség rendben tartásában segítenek.  
Nagy segítséget jelent dr. Kovács Judit munkája, hogy odafigyel 
az akciókra, számon tartja a beszerzéseket és persze férjének is 
köszönet, aki mindebben segíti. Előre gondolkodásának, beszerzé-
sének hála az adomány pénzből takarékosan több minden kerülhet 
beszerzésre és így nem az utolsó percben kell a csomagok tartal-
mával foglalkozni. Köszönet neki és családjának a sütemények 
elkészítéséért, a csomagolásért és szállításért is.  
Köszönöm Tóthné Katinak és férjének is, hogy az elmúlt évben is 
vállalták a csomagok széthordását a munkatársakhoz, illetve néha 
helyettük is kihordták a csomagokat. Vodicska Marikának, hogy 
pénzügyeinket, könyvelésünket évek óta rendben tartja. 
El kell még mondanom, hogy a csoport több tagja aktív 
résztvevője és munkatársa a Kórházi beteglátogató csoportnak. 
Hálát adunk áldozatos tevékenységükért, mert egy lelkiekben 
nagyon nehéz feladatot látnak el.  
Raktárunk ürül! Kéréssel fordulok a hívekhez, hogy fölös ruhát, 
cipőt, játékot illetve még használható edényt, kisebb műszaki 
dolgokat szívesen fogadunk. 
Ezt a munkát szeretet nélkül nem lehet végezni, erre mindig 
szükség van és lesz! XVI. Benedek pápa enciklikájából vett 
gondolattal szeretném zárni: „A szeretetre – a karitászra – mindig 
szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is. Nincs 
olyan igazságos államrend, mely fölöslegessé tehetné a szeretet 
szolgálatát. Aki a szeretetet meg akarja szüntetni, arra törekszik, 
hogy az embert mint embert szüntesse meg. Vigasztalásra és 
segítségre szoruló szenvedés mindig lesz. Magányosság mindig 
lesz. Olyan anyagi szükséghelyzetek is mindig adódnak, 
melyekben a megélt felebaráti szeretet segítségére van szükség.” 
E gondolatok jegyében kérem Isten áldását életükre a 2010-es 
évben. Galambosi Lajosné 

Karitász vezető 
 

 

Zarándoklat 
Szeretettel meghívjuk a Magyar Pálos Rend alapításának 764. évé-
ben az alapító Esztergomi Boldog Özséb halálának 740. évforduló-
ján rendezendő megemlékezésre, melyet 2010. január 19-én, kedden 
a Szent Adalbert Központ dísztermében tartanak 17.00 órától. 
Az Esztergomi Pálos Baráti Kör és a Magyar Turista Egyesület Esz-
tergomi Osztálya idén is megrendezi a már hagyományos Boldog 
Özséb zarándoklatot. Azoknak, akik végig gyalog akarják megtenni 
a távot, találkozó: 2010. január 20-án 6.00-kor Dobogókői út-
Galagonyás út kereszteződésénél lévő keresztnél. (23 km)  
Akik a könnyített változatot választják azoknak találkozás az eszter-
gomi buszvégállomáson. Indulás 7.40-kor busszal Pilisszentlélekre. 
A Pálos romoknál csatlakozás a gyalogos csoporthoz. (10 km) 
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

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 


