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ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP 
 

Olv.: Ter 18, 20-32 V:  Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. Sztl.: Kol 2, 12-14 
 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 11, 1-13) 
 

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint 
ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: 
 „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: 
  Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. 
  Jöjjön el a te országod. 
  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 
  Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 
  minden ellenünk vétőnek. 
  És ne vígy minket kísértésbe.” 
Azután így folytatta: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj 
kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó 
már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, 
hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. 
Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, 
aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha 
halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? 
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, 
akik kérik tőle.” 

 

Elmélkedéshez 
 

• Jézus tanította imádkozni a tanítványait, de a Miatyánk két evangéliumban ránk maradt szövege azért tér el, mert a Máté féle 
változathoz, amit jobban ismerünk, a Szentlélek ihletésére az evangélista is hozzátette a maga szempontjait. Lapozzuk föl a 
Szentírást! Miben azonos, és miben tér el a két imaszöveg? 

• Mi következik a két evangéliumban az egyik ill. másik imádság után? Mit hangsúlyoz az egyik, és mit a másik folytatás? 
• Mi az imádság legfontosabb gondolata számomra 

 

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: 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 

 

+ A hétköznap reggeli Szentmisék július hónap folyamán 
elmaradnak. 

+ Kórusunk próbáját minden pénteken 19 órakor tartjuk a 
hittanteremben. Szeretettel várunk minden énekelni szeretőt 12 
éves kortól, aki a liturgiában szívesen szolgálatot teljesítene. 

 

 

Rómába megy a Harangszó 
Kedves Testvérek! Miként a szent három napban Rómába 
mennek a harangok, és a feltámadásig hallgatnak, így a 
Belvárosi Harangszó is el-elhallgat. 
A nyár folyamán július és augusztus hónapban lehetőségeinknek 
megfelelően tervezünk megjelenni. Szerkesztőség 

 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK  
 

25. (v)  10.00 † Anna 
26. (h)  19.00 † Édesapa 
29. (cs) 19.00 † Márton 
30. (p)  19.00 † Rudolf 
1. (v)  19.00 † Mihály 

 

+ Az elmúlt két hétben: 
 Kereszteltük: Szabó Melisek Flórát, Balassa Pannát és Kis-

Szörémi Ákost. 
 Temettük: Áron Mihályt.  

 

 Egy éve 
 Kereszteltük: Torma Gergő Istvánt, Etó Józsefet, Peck 

Lorettet, Horváth Jánost, Lakatos Rikárdó Sándort és 
Horváth Angelika Pálmát. 

 Házasodtak: Lengyel Tamás és Csatai Viktória Hajnalka, 
Szeder Balázs Péter és Priegl Diana Veronika, Mészáros 
Imre és Jánosi Margit. 

 Temettük: Dobri Sándort, Bán István Józsefnét, Szabó 
Istvánt és Horváth Tamást. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 



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

Imádságot kérünk: 
- megbocsájtás ajándékáért 
- Isten akaratának elfogadásárt 
- élő édesapáért 

 

 

Kavics tábor 2010 
A nemzetközi Hit és Fény Közösséghez tartozunk, az esztergomi 
Belvárosi Plébánián működünk. Minden hónap utolsó 
vasárnapján találkozunk értelmi sérült barátainkkal. 
Idén nyáron táboroztunk először együtt a Mátrában július 12 és 
17 között. Hétfőn reggel találkoztunk a plébánián és útnak 
indultunk Mátraszentlászlóra. Az odaút gyorsan eltelt, hiszen 
reményteljes szívvel száguldottunk a kacskaringós hegyi utakon. 
Első utunk a Vöröskő étterembe vezetett, ahol finom ebéddel 
vártak bennünket. A délután folyamán felderítettük a környéket, 
a közeli kilátóba is felmentünk. Az estét tábortűzzel és 
szalonnasütéssel zártuk. Másnap Bükkszéken strandoltunk, a 
bátrabbak csúszdázhattak is. Szerdán délelőtt a csapat egyik fele 
kirándult, a másik része az ebédről gondoskodott. A délután 
pihenéssel telt. Este szentmisén vettünk részt, ahogy ezt minden 
nap tettük. Vacsora után átsétáltunk Mátraszentistvánba, majd 
szállásunkra térve álomba merültünk. A következő napunk 
Gyöngyösön telt fürdőzéssel, majd a Mátra Múzeum 
megtekintésével. Az élménydús napot szentmise és vacsora 
zárta. Pénteki napunk Mátraházán az Adrenalin Parkban 
kezdődött. A csapat először bobozott, majd Évike vízen járt egy 
felfújt léggömbben, és páran kompon áthúzták magukat a tó 
túlsó partjára. Utunk a közeli Sástóhoz vezetett, ahol a kilátót is 
megmásztuk. Ezután meglátogattuk az ország legmagasabb 
pontját, a Kékestetőt. A vacsorát ismét az étteremben költöttük 
el, ahol élő zenére táncolni is lehetett. Szállásunkra térve 
hagyományainknak megfelelően köszöntöttük a hónapban név és 
születésnapjukat ünneplő testvéreinket. Apró ajándékkal és 
palacsintával emlékeztünk meg róluk. Elérkezett az utolsó nap, 
amikor együttlétünk véget ért. Esztergomba érve 
testvérközösségünkkel, a Szivárványokkal ebédeltünk együtt a 
Szent Adalbert Központban. Táborunkat közös imával zártuk, 
majd haza indultunk. 
Nagyon jól telt ez a pár nap. Hitben, reményben és szeretetben 
tértünk haza. Ez a hét is hozzásegített minket, hogy igazi 
közösséggé váljunk, és együtt dicsérjük az Urat. 
Szeretnénk megköszönni Plébános és Káplán atyának, hogy 
ebben a szép élményben részünk lehetett. Kérjük Isten áldását 
szolgálatukra, hogy még sokáig velünk lehessenek. 
 Mátray Gabi és Tapuskáné Orsi 

 

 

Lelkinap Leányfalun 
Meghívó érkezett június 12-re a Pomázi karitász régió leányfalui 
Szent Anna Karitász csoportjától fennállásuk tizedik 
évfordulójának megünneplésére. A leányfalui Karitász csoporttal 
a Bajóti régiónak élő munka- és lelki kapcsolata van, hiszen 
vezetőjük, Papné Emma minden rendezvényünkön, csoportjának 
tagjai régiónk lelkinapjain rendszeresen részt vesznek. 
Igyekszünk gondjainkat közösen megbeszélni, azokra megoldást 
találni, tanácsokkal segíteni egymást. Ebből a meggondolásból 
született az a közös döntés, hogy régiónk éves lelkinapját 
összekötjük az ünnepükkel. 
Az időpont izgalmas volt, hiszen az árvíz miatt a rendezvény 
előtti napon tudtuk csak meg, hogy tudunk-e egyáltalán menni, 
az útlezárások miatt. 
Az égiek kegyesek voltak hozzánk, verőfényes napon indultunk 
útra különbusszal, és többen kocsikkal. 

 

Csodálatos fogadtatásban volt részünk! A templom, előtte a 
keresztúttal, egy szép árnyas parkban található, mögötte a 
plébániával. 
A Karitász-csoport tagjai nagy szeretettel vártak, és várt minket 
Szalai Zoltán plébános atya is, akit még az Esztergom-Belvárosi 
Plébánián eltöltött rövid idő alatt ismerhettünk meg. 
A program közös keresztúttal indult. Az árnyas fák alatt szép 
környezetben jártuk végig. A Keresztútról Zoltán atya elmondta, 
hogy egy éve készült el, a hívek és a művészek adományából. A 
VI. stációt a Karitász állítatta fel. Utána a templomban Zoltán 
atya ismertetését hallgattuk meg a templomról, az 
egyházközségről és annak működéséről. Kirajzolódott egy jól 
együtt élő, gondoskodó és dolgozó közösség képe! Jó volt 
hallgatni, hogy milyen összefogással, az egyes kisebb 
közösségek munkájára odafigyelve dolgozik egymás mellett a 
plébániai közösség. Hallhattunk kapcsolataikról a település 
vezetésével, a társegyházakkal vagy akár segíteni hajlandó 
vállalkozókkal. 
Az ismertetés és közös ima után a faluházba invitáltak ahol 
csodálatos zenés műsort szerveztek a résztvevők számára. 
Kellemes felüdülést jelentett a szép környezetben, igényesen 
összeállított műsor meghallgatása. 
A dunaparti étteremben került sor a közös ebéd elfogyasztására, 
majd a plébánián bőséges vendéglátásban volt része a mintegy 
140 embernek. 
15 órakor került sor az ünnepi szentmisére melyet dr. Udvardy 
György püspök úr celebrált, jelen volt Écsy Gábor 
karitászigazgató, Molnár Alajos kanonok, nyergesújfalui 
plébános és Zoltán atya. A zsúfoltságig megtelt templomból a 
szabadtéren kihangosítón át is figyelemmel kísérhették a 
jelenlevők a történteket. 
Udvardy György püspök úr a közösség fenntartó erejéről, a 
szerető segítő emberek együttdolgozásáról, a Karitász közösség 
erejéről beszélt. Écsy Gábor atya XVI. Benedek pápa Fatimában 
elhangzott az Irgalmas Szamaritánusról való elmélkedéséről 
beszélt. Életünkkel mutathatunk példát napról napra, hogy 
hogyan tudunk segíteni. Mert a szamaritánus „meglátta és 
megesett rajta a szíve”. Meglátjuk-e a közöttünk történő 
problémákat? Szeretünk-e annyira, hogy meglátom a másik 
fájdalmát, problémáját természetes legyen a segítés. Naponta 
sok-sok szenvedés mellett visz az utunk, sok idős, magányban 
élő ember van, anyagi gondokkal küzdő családok és sok-sok 
szeretetre éhes szempár. Ezek mellett nem lehet észrevétlenül 
elmenni. Tetteinkkel, életünkkel adhatunk választ ezekre és 
segíthetünk. 
A mise zárása előtt sor került a régiós "Erzsébet-díj" átadására, 
melyet ebben az évben a régiókat összetartó tevékenységéért is, 
Papné Emma, a leányfalui Karitász vezetője vehetett át. A díjat 
Ferenczy Éva régióvezető méltatása után dr. Udvardy György 
adta át. A köszöntések között jó volt hallani a polgármester 
elismerő szavait is: a település is érzi a gondoskodó szeretetet és 
hálás érte. 
A misét záró áldás után a két régió együttes ünnepléséről 
indultunk haza. Megerősítést kaptunk, hogy munkánkra szükség 
van, és jó volt érezni a közösség összefogó erejét. 

Galambosi Lajosné 
karitász vezető 
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