
 

   
XIV. évf. 5. 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 31. 

ÉVKÖZI 4.  VASÁRNAP 
Olv.: Jer 1, 4-5. 17-19 V: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. Sztl.: 1 Kor 12, 31 - 13, 13 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 4, 21-30) 
Abban az időben: 
Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: „Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott 
a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia ez?” -- kérdezgették. 
Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket -- 
mint hallottuk -- Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!” Majd így folytatta: 
„Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés 
idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem 
kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s 
egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.” 
Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen 
városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. 

 

Elmélkedéshez 
• Van-e próféta a saját hazámban? Van-e valaki a környezetemben, aki látványosan megváltozott, és elkezdett Isten embereként 

cselekedni? Hallgatok-e rá? Kikre hallgatok hit dolgában? 
• Igazságos-e Isten, aki csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyt gyógyítja meg, ismeretleneket Lourdes-ban és 

Medjugorjében, a mi környezetünkben pedig megenged egy sor súlyos betegséget? 
• Vajon miért gerjedtek haragra a názáretiek? Jézus végülis közismert bibliai tényeket sorolt föl. Mi váltotta ki belőlük az indulatot? 

 

 

HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra 

Jövő vasárnap:    10, ½ 12 és 18 óra !!! (ld. hirdetés) 
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra 

A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek. 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
31. (v)  11.30 † édesanya 
1. (h)  19.00 † Jenő 
3. (sze) 19.00 † Erzsébet 
5. (p)  17.30 Szenvedő lelkekért 
6. (szo) 17.30 † Rozália 

 

+ A héten temettük: Sátori Bélát, Dr. Csiffáry Tamást és Tóth 
Erzsébetet. 

+ Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén február 2-án az esti 
szentmise keretében lesz a gyertyák megáldása. 

+ A Haiti földrengés áldozatainak a megsegítésére jövő héten 
vasárnap február 7-én országos gyűjtés lesz, mi is erre a célra 
ajánljuk föl a perselybevételt. 

 Ezen a napon az esti szentmise 18 órakor kezdődik, amelyen 
Gál Laura énekművész közreműködik, utána koncertet ad. Az 
előbbi hirdetésnek megfelelően a koncert perselybevételét is 
Haiti javára fordítjuk. 

 Adomány 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!  

+ A Kamera-mentesített Bibliakör első alkalma február 5-én 
pénteken 20 órakor lesz. Mindenkit szeretettel várok. 

 

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 
Gyermekek számára farsangi mulatságot és játszóházat tartunk 
2010. február 13-án szombaton, 14 órai kezdettel. 

Minden gyermeket és kamaszt szeretettel várunk! 
 

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. 
Részletesebb információ a hirdetőtáblán kihelyezett plakátokon 
olvasható. 

 

 

„zengjetek dícséretet, egek, és ujjongj, te föld…” 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2010. február 7-én, 
vasárnap 18 órai kezdettel templomunkban tartandó Misére és 
koncertre. 
Közreműködik:  

Gál Laura énekművész 
Fodor Éva orgonista. 

 

A belépés díjtalan. Az összegyűlt adományokat a Haiti 
földrengés áldozatai számára továbbítjuk. 

 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 



Belvárosi Harangszó 
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Bibliakör 
Az Esztergomi Városi Televízió átrendezi a műsorstruktúráját, 
új vallási műsorokat szeretne indítani, így megszünteti a Biblia 
Igazsága c. műsort. Ezúton is hálásan köszönöm azoknak a 
testvéreknek a közreműködését, akikkel eddig a műsor adásai 
létrejöhettek. 
Mivel mi résztvevők megszerettük ezt a módot, ahogyan a 
Szentírásról beszélgetünk, úgy döntöttünk, plébániai Bibliakör 
formájában folytatjuk együttléteinket kéthetente péntekenként 
este 8 órai kezdettel, immár kameramentesen, és erre mindenkit 
szeretettel várunk.  
Első alkalmunk február 5. pénteken 20:00-tól lesz. 

 

 

Imaszándékok 
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy 
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő 
imádságot elmondani szíveskedjenek! 

 

A Szentatya februári általános imaszándéka: 
Hogy valamennyi tudós és értelmiségi az igazság őszinte 
keresése által eljusson az egyetle igaz Isten megismerésére. 

Missziós imaszándéka: 
Hogy az Egyház, saját missziós önazonosságának tudatában, 
arra törekedjék, hogy hűségesen kövesse Krisztust, és hirdesse 
evangéliumát minden népnek. 

 

Imádságot kérünk: 
- Egy fiatalemberért akinek nagy kísértés az alkohol. 
- Egy beteg édesanyáért. 
- A megbocsátás ajándékáért. 

 

Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos 
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek! 

 

 

VÉRADÁSOK 
 

Véradásra jelentkezés ideje Helye 
02.02. 08:00 – 14:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
02.09. 08:00 – 14:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
02.11. 08:00 – 17:00 (CS) RENDŐRSÉG 
02.16. 08:00 – 14:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
02.23. 08:00 – 14:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza 
magával. Segítségét előre is köszönjük! 

 

 

Imaóra 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Esztergomi csoportja 
szervezésében a február 4-én csütörtökön 17 órakor kerül sor a 
következő engesztelő imaórára (hazánkért és a magyarság lelki 
megújulásáért), a Bakócz-kápolnában. 
Homiliát mond, és az imaórát vezeti: dr. Székely János püspök 
atya, a Hittudományi Főiskola rektora. 

 

 

Meghívó 
A Helischer József Városi Köyvtár (Dobó Gimnázium) 
szeretettel várja Önt 2010. február 1-én 17 órakor tartandó 
beszélgetésre. 
Dr. Beer Miklós püspök atyával beszélget Bánhidy Vajk tanár. 
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