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ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 
Olv.: Zak 12, 10-11; 13, 1 V:  Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. Sztl.: Gal 3, 26-29 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 9, 18-24) 
Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így 
válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.” Ő tovább 
kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.” Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. 
Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.” 
Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy 
kövessen. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt.” 

 

Elmélkedéshez 
 

• Kiket tartok szent embernek a személyes ismerőseim, barátaim közül? 
• Miért nézek így rájuk, mit tekintek az életszentség jelének? 
• Miben hallgatok rájuk? Volt-e eset, amikor magamról éreztem, hogy Isten embereként vagyok jelen egy helyzetben? 

 

Hasznos és értékes imaforma fél órát fölajánlani az Istennek. Kezdjük egy Miatyánkkal, majd lassan olvassuk végig az evangélium 
szövegét. Utána a prédikáció, a fönti elmélkedési kérdések, vagy saját kérdéseink alapján gondoljuk át, mit tanít Isten igéje a mi életünkről. 
Ha akarjuk, képzeljük magunk elé az Urat, amint nekünk beszél. Ha letelt a fél óra, fejezzük be az imádságot egy Üdvözléggyel. Ha jól 
megy, egy másik imaórában nézzük meg a jövő heti evangéliumot is, és ha jó kérdéseink támadnak, föltehetjük a Harangszó olvasóinak is. 

 

 

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)  19.00 cserkész Te Deum 
21. (h)  17.30 † Lajos 
   19.00 † Ferenc atya 
26. (szo) 19.00 † Ferenc 
27. (v)  10.00 templombúcsú  
   11.30 ez a szentmise elmarad!!! 
   19.00 † László 

 

+ Ma országos gyűjtés van az árvíz károsultjainak 
megsegítésére. 

+ Ugyancsak ma este Kócziás György Jótékonysági 
Hangverseny tart templomunkban az esti szentmise után. 
Részletek a Harangszóban. 

+ Jövő héten vasárnap lesz templomunk búcsú napja, az ünnepi 
szentmise 10 órakor kezdődik, utána közös ünneplésre várunk 
mindenkit a kertbe. Kérjük, úgy készüljenek, hogy ebédre, 
bográcsgulyásra is várunk mindenkit. Legyen ez a nap a 
plébánia közösség közös ünnepe! 

 Ezen a napon a 11.30-as szentmise elmarad, az esti szentmisét 
azonban megtartjuk. 

+ A hétköznap reggeli Szentmisék július hónap folyamán 
elmaradnak. 

+ Hittantábor szülői június 24-én, csütörtökön, 18 órakor lesz. 
+ Kórusunk próbáját minden pénteken 19 órakor tartjuk a 

hittanteremben. Szeretettel várunk minden énekelni szeretőt 12 
éves kortól, aki a liturgiában szívesen szolgálatot teljesítene. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 

 

Jótékonysági Hangverseny 
Az árvízkárosultak megsegítésére hangversenyt tart templo-
munkban Kócziás György június 20-án, vasárnap a 19 órai 
Szentmise után. 
* J.S. Bach: „Kis” Praelúdium és fúga „C” 
 Korál és 3 korálelőjáték a Wer nur den lieben Gott koráldallamra 
 Korálelőjáték a O Mensch, bewein' dein' Sünde gross koráldallamra 
* Couperin: Rondeau 
* Buxtehude: Toccata és fuga „F” 
* Clerambault: Suite 
* Improvizáció – „Kromatikus” ( Kócziás )  

 

 

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

Szentatya általános imaszándéka: 
Hogy minden országos és nemzetközi intézmény azon 
fáradozzon, hogy biztosítsa az emberi élet tiszteletét a 
fogantatástól a természetes halálig. 

Missziós imaszándék: 
Hogy az ázsiai egyházak, amelyek a nem keresztény népesség 
között „kis nyájat" alkotnak, tudják, hogyan közvetítsék az 
Evangéliumot és hogyan tegyenek tanúságot örömmel arról, 
hogy Krisztushoz tartoznak. 

Imádságot kérünk: 
- a diákonussá és a pappá szenteltekért 
- egy család egységéért 
- a bajba jutottakért 

 

 

László napján 
Június 27-én köszöntjük László nevű rokonainkat, 
ismerőseinket. Ez adja az apropót, hogy emlékezzünk meg 
néhány gondolat erejéig Szent Lászlóról az Árpád-ház egyik 
királyáról. 
„László királynak vitéz lovagságát…” E szavakkal köszönti a 
katolikus egyház Árpád-házi szent királyunkat a magyar 
szentekről szóló régi népénekben. % 

 



Belvárosi Harangszó 
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Szentkúton jártunk 
Április 25-i Harangszóban Sinkáné Vera zarándokútra hívta a 
nyugdíjasokat. A cél, nemzeti kegyhelyünk Mátraverebély-
Szentkút, ahová évek óta zarándokolnak a Boldogságos Szűz 
Máriát köszönteni. A valóban jelképes összegért hirdetett 
kirándulásra a létszám hamar összejött. 
Május 28-án bízva az égiek kegyében – hogy jó idő is lesz – 
indultunk útra Plébánosunk áldásával, de egy haláleset és a 
temetés miatt sajnos papi vezetés nélkül. Köszönet Verának, hogy 
gondoskodott a megfelelő imádságok sokszorosításáról és 
mindenki kézhez kapta azt. Útközben Verától és Etától igazi 
pedagógusi alapossággal összeállított tájékoztatásban részesültünk 
utunk céljáról. Időben érkeztünk, a zarándokoknak kijáró 
harangszó kíséretében tettük meg az utat a templomig, ahol 
Tihamér atya fogadott. Őt a legtöbben ismertük és örömmel 
köszöntöttük egymást, hiszen 11 évig szolgált az esztergomi 
Ferences rendházban. Megcsodálhattuk ezt a szép templomot, 
ahová évszázadok óta tízezrek és százezrek zarándokolnak 
esztendőről-esztendőre a Mennybe Fölvett Boldogságos Szűz 
Máriát köszönteni. A templomot VI. Pál pápa basilica minor 
címmel tüntette ki. Misén vettünk részt, melyben hazánkért, 
egyházunk megújulásáért és papjainkért imádkoztunk. Lelkiekben 
feltöltődve indultunk a buszhoz, hogy utunkat folytassuk 
Gyöngyöspatára. A falu temploma a magyar művészeti múlt 
jelentős emléke. Tartalmas idegenvezetéssel ismerhettük meg a 
település, a templom történetét. A templom műemléki értéke 
mellett a magyar művészi gyakorlatban teljesen egyedülálló főoltár 
Jézus családfáját ábrázoló, úgynevezett Jessze-fa. Az életnagyságú 
fekvő Jessze tövétől hatalmas fa sarjad, annak ágai tojásdad 
alakban keretezik a Mária születését ábrázoló festményt. A fa 
ágain Jézus ősei ülnek és az összehajló ágak felett Mária trónol, 
karján a kisdeddel. A tartalmas előadás után megcsodáltuk a szép 
régi templomot és indultunk, mert újabb csoport várt bebocsátásra. 
Legnagyobb meglepetésünkre egy vízi csoport érkezett dr. Beer 
Miklós püspök úr vezetésével. Nagy volt az öröm. A templom 
előtt kedvesen köszöntötte csoportunkat, a régi és új munkatársa-
kat bemutatta egymásnak, majd csoportját hátrahagyva a buszig 
kísért bennünket. A buszon indulás előtt még együtt imádkoztunk, 
és püspöki áldását adva, jó utat kívánva indított útra bennünket 
hazafelé. Egy csodálatos szép napot töltöttünk együtt! Lelkiekben 
feltöltődve érkeztünk haza. Szeretnék köszönetet mondani Verá-
nak a szervezésért, és azoknak is, akik lehetővé tették, hogy támo-
gatásukkal ilyen jelképes összegért utazhattunk. Az autóbusz veze-
tőjének, aki készségesen állt mindenki rendelkezésére, ha segíteni 
kellett. Úgy gondolom, akik Szentkútra Máriát köszönteni zarán-
dokolnak, azok hitükben akarnak erősödni. 
Urunk és Istenünk! Add kegyelmedet, hogy a magyarok útját járva 
minden résztvevő ezt megtapasztalhassa. Galambosi Lajosné 

 

 

Köszönet és hála 
Az elmúlt hetekben a Belvárosi Harangszóban felhívással 
fordultunk jó Testvéreinkhez. Szélsőségesen nehéz helyzetű, 
idős testvéreink és többszörösen sérült hozzátartozójuk részére 
kerestünk hűtőszekrényt. 
Örömmel számolok be róla, elsőként Dr. Bodó Sándor Úr és 
Édesanyja jelentkezett és már el is szállítottuk a hűtőszekrényt, 
amit nagy hálálkodással fogadtak a megsegítettek. Nemcsak 
rászoruló Testvéreink, hanem mi is kérjük Istenünk áldását a 
megnevezett jótevőkre és mindazokra, akik példaértékű módon 
lelkük mélyén hallgattak a jézusi biztatásra és felajánlották 
segítségüket. Ugyanis az igény kielégítése után még öten 
jelentkeztek telefonon felajánlásaikkal, ötleteikkel. A 
jelentkezők többségét név szerint nem is ismerjük, de hisszük, 
hogy Urunk számon tartja nagylelkűségüket. A segítő 
Testvéreink jósága feletti öröm és az Istenünk felé érzett hála 
késztet ez áldó sorok megírására. Talán még nem veszünk el, 

hiszen talál1 a mi Urunk igaz, jó embereket a földön, ebben a 
fogyasztásra berendezkedett önző világunkban. Dicsőség az 
Istenünknek, akinek kegyelme működik a Reá figyelő 
embertestvéreink szívében. 

 

Módot keresünk arra, hogy a további fölajánlott 
hűtőszekrényeket az árvízkárosultak részére juttassuk el. 

 

Köszönettel és hálával Sági József 
 

 

László napján (folytatás) 
A lengyelországi születésű (1046) Lászlónak I. Béla király volt 
az apja, anyja Richeza lengyel hercegnő. Gyerekkora egy részét 
Lengyelországban töltötte, majd amikor a család átköltözött 
Magyarországra (1048 táján) további nevelése testvérével együtt 
itt folytatódott. Testvére, Géza a későbbiekben királyként 
uralkodott (1044-1077). 
A László név egyébként lengyel eredetű: Vladiszlavból alakult át 
magyarrá. Lengyel nyelven hatalom, dicsőség a jelentése. Az ifjú 
László szigorú, vallásos nevelést kapott, és ez a szellem irányította 
őt egész életén keresztül. Már fiatalon megismerte a 
környezetében kialakult ellenséges viszálykodást, s ez arra 
sarkallta, hogy mindenkor csak az igazság érvényesüljön. 
Felesége, Aldelhaid, Reinfeldi Rudolf sváb herceg, német-római 
ellenkirály leánya volt. Az egykori feljegyzések szerint három 
leánygyermeke volt, ám csak Piroskáról van említés, aki János, 
bizánci császár felesége lett. Ebben az időben még nem volt 
bevezetett szokás, hogy az elsőszülött gyermek a trónörökös. 
Gyakran voltak heves viták, viszályok az utódlást illetően. Így 
Salamon király megkoronázása után András és Béla között alakult 
ki vita. Az ifjú László természetesen apját, Bélát támogatta. 
Segítségért Lengyelországba ment, és onnan sereggel tért vissza, 
amely leverte András seregét. Az ütközetben András is életét 
vesztette. Holttestét az általa alapított Tihanyi Apátság épületében 
helyezték el. Nem sokkal később László apja is meghalt Dömösön 
1063-ban. László királlyá való koronázásának időpontja vitatott, 
ám az 1077. április, vagy május körüli időpont az elfogadott. 
Uralkodása idején szigorú, erélyes intézkedéseket, törvényeket 
hozott az államrendszer megszilárdítása érdekében. Védte a 
magántulajdont. Sok esetben csonkítással, vakítással büntette a 
lopásokat. Megalapította a nádori szervezetet. A király általános 
helyettese a nádor lett, aki bíráskodott a bűnesetekben. Emellett ő 
volt az udvari pecsét őre is. Erős, ütőképes hadsereget szervezett. 
Ezzel 1091-ben meghódította Horvátországot. Hősiessége és 
bátorsága példaképül szolgált az egész seregének. Salamon 1082-
ben összeesküvést szervezett ellen. A király ezért Salamont 
Visegrád várába záratta. Ám egy évvel később kiszabadulva a 
besenyők seregével együtt megtámadta az országot. Válaszul 
László király kiűzte a támadókat az országból. Hithű 
kereszténységére jellemző, hogy a római pápa közbenjárását kérte, 
és így uralkodása idején avatták szentté Gellért püspököt, Istvánt, 
az első magyar királyt, és annak fiát, Imrét. Az ünnepi eseményre 
1092-ben került sor. 1095. július 29-én halt meg Nyitrán az egyik 
legerősebb, leghatározottabb királyunk, László. Nyughelye először 
Somogyváron a Szent Egyed kolostorban volt, majd 1106-ban a 
váradi (későbbi Nagyvárad) székesegyházban került végső 
nyughelyére. Ez utóbbi alapítása is az ő nevéhez fűződik. 1192-
ben avatták szentté. Holop Géza 
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