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ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP 
 

Olv.: Iz 66, 18-21 V:  Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! Sztl.: Zsid 12, 5-7. 11-13 
 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 13, 22-30) 
Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte 
tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?”  Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan 
próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss 
nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi 
utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!« Ott majd sírás és 
fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva 
onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból 
elsők, és az elsőkből utolsók!” 

Elmélkedéshez 
 

• Az evangélium fényében ill. saját hitemben hogyan válaszolok arra a kísértésre, hogy „Sokan vannak, akik üdvözülnek, nagy az 
Isten irgalma, teljesen mindegy, hogyan élek”? 

• Az evangélium fényében ill. saját hitemben hogyan válaszolok arra a kísértésre, hogy „Kevesen vannak, akik üdvözülnek, és én ezt 
már eljátszottam. Teljesen mindegy, hogy hogyan élek, úgysem tudok közéjük kerülni!” 

• Sokan vagy kevesen vannak, akik üdvözülnek? Jézus válaszának melyik része utal arra, hogy kevesen, és mely része arra, hogy 
sokan? Mi Jézus tanításának az igazi célja a kérdéssel kapcsolatban? 

 

 

BELVÁROSI MISEREND 
Hétfő-Szombat: 19 óra 

Vasárnap:    10, ½ 12 és 19 óra 
A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek. 

 

TOVÁBBI LITURGIÁK A BELVÁROSBAN 
   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 

 

VIZIVÁROSI MISEREND 
Vasárnap:    ½ 9 óra 

Szent István kápolna: hétfő-szombat 18 óra,  
Szombaton vasárnapi előesti mise van, orgonával 

Zárdatemplom: hétfő-vasárnap 7 óra 
 

HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK  
 

22. (v)  11.30 † Borbála 
19.00 † Anna, † István, † Nándor 

23. (h)  17.30 † Gyula 
25. (sze) 17.30 † István 
   19.00 † Lajos 
27. (p)  19.00 † István 
29. (v)  11.30 † Gábor 

 

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent 
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges. 

 

+ 1 éve augusztusban: 
 Kereszteltük: Csizi Lőrinc Ágostot, Gergely Pétert, Erdélyi 

Attilát, Erdélyi Zoltán Jánost, Fodor Stellát, Nádler 
Ádámot, Horváth Vanessa Alexandrát. 

 Esküdtek: Bánszky Csaba és Merényi Krisztina, Mandusic 
Tamás és Csernaj Dorottya, Bauer Patrik és Kovács 
Melinda, Nádas Roland és Kurucz Edina. 

 Temettük: Mikus Róbertet, Szőke Józsefet, dr. Kemenes 
Lajost, Resoczky Istvánnét, Nagy Bandi Józsefet, id. Szabó 
Istvánt. 

+ A héten a Belvárosban kereszteltük: Rózsár Annát és Kissik 
Bertalant. 

+ A héten Vizivárosban esküdött: Kiss Balázs és Törőcsik Zsófia. 
 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 

 

HIRDETÉSEK  
+ Az Esztergomi Liszt Hét nyitó koncertje augusztus 22-én, 

vasárnap a Belvárosi templomban lesz. 
+ A Belvárosi Oltárfelújításra fordított célgyűjtésünket az 

építőmester néhány hétre elhúzódó betegsége miatt 
ideiglenesen fölfüggesztjük, szeptemberben az építhezés 
megkezdésével párhuzamosan újrakezdjük. Az elmúlt 5 héten 
összesen 221 385 Ft perselybevétel gyűlt össze, és kilenc 
testvérünk 225 000 Ft értékben vásárolt téglajegyet. Az 
Oltárfelújítás várható összköltsége 1 millió 300 ezer Ft, és idén 
tervezzük még a kertkapuk egyikének fölújítását is. A 
plébániatető fölújítására az egyházmegyétől kaptunk 
céltámogatást, így a hívek nagylelkűségére nem ebben 
számítunk. 

+ Téglajegyek jegyzésére továbbra is van mód, aki 5 000, 
10 000 vagy 20 000 Ft-os címletben téglajegyet vásárol, azt 
név szerint fölsoroljuk a Historia Domusunkban, mint a 
Plébánia jótevőjét. Sajnos a Bajnai kormányzat év elején 
jelentősen korlátozta az alapítványi befizetések után igénybe 
vehető adókedvezményeket, ezért ez ügyben nem tudunk 
ígéretet tenni, csak reméljük a törvényi szabályozás mielőbbi 
változását. 

+ Plébániaudvarunkon igen kiváló termést hozott az almafa. 
Sajnos a termés leszüretelésére és feldolgozására nincs 
módunk, szeretettel biztatjuk a háziasszonyokat, hogy 
szentmisék előtt vigyék el bátran a termést. 

 

+ A Vizivárosi Plébánia területén a korábbi hirdetésnek 
megfelelően átalakult a miserend. Az aktuális rendet a 
Harangszó elején foglaljuk össze. 

+ A Belvárosi Plébániahivatalban a héten átvettük az 
ügyintézést, forduljanak bátran hozzánk. 

+ Hitoktatás tekintetében számítunk mind a hitoktatók, mind a 
létező csoportok további működésére, új, korosztályi 
csoportok esetében viszont közös indítást tervezünk, és a 
hitoktatók csapatát is szeretnénk a két plébániáról összevonni. 
Elsőáldozási szentségi fölkészítésnél tervezzük azt, hogy a két 
plébánia csoportjait külön készítjük föl. Részleteket a jövő 
héttől hirdetünk. 



Harangszó 
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Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe 
Ez a nap a legnagyobb Mária-ünnep, és egyben a legrégebbi is. 
Mária mennybe való felvételének ünnepe. A legrégebbi naptárak-
ban más néven szerepelt ez az ünnep: a Boldogságos Szűz halálá-
nak ünnepe. Azokban az időkben ugyanis a vértanúk halála napját 
ünnepelték, s így erre vezethető vissza Mária halálának ünneplése. 
Ősi apostoli időkre megy azonban vissza a meggyőződés, hogy 
Isten különleges, a vértanúkét meghaladó kegyelmet adott a Szűz-
anyának, Fia érdeméből testestül-lelkestül fölvette a mennybe. 
A VI. században már a jeles ünnepek között szerepelt. A keleti 
országokban augusztus 15-én, a nyugati országokban pedig január 
18-án tartották a megemlékezést, ám a katolikus egyház a 
későbbiekben az augusztusi dátumot vette át. A IX. századtól kezdve 
már egyértelmű volt, hogy nem a halál évfordulójaként tartották 
számon ezt a napot, hanem a Boldogságos Szűznek adott különleges 
kiváltság, a mennybevitel napjaként. Az Istenanya 
mennybevételének időpontja konkrétan nem ismeretes. Annyit lehet 
tudni, hogy Jeruzsálemben fejezte be földi pályafutását akkor, 
amikor az apostolok még nem széledtek szét, hogy hirdessék a 
Mester tanításait. Mária korát az akkori becslések 55 év körülinek 
tartották. Nekünk, magyaroknak a fentieken túlmenően nemzeti 
ünnepünk is, hiszen első magyar királyunk, Szent István a Szűz 
Anya oltalmába ajánlotta a magyar népet halála előtt. 
Ennek az ünnepnek esztergomi vonatkozása is van, hiszen 1856-
ban ezekben a napokban volt a bazilika felszentelése. Itt 
említhető meg az is, hogy Liszt Ferenc „Esztergomi mise” című 
szerzeménye, melyet a szerző maga dirigált, itt hangzott el első 
alkalommal a bazilika felszentelésekor.  
Köszöntsük hát mennyei Édesanyánkat az egyik legszebb és 
legrégebbi Mária-énekkel: Nagyasszonyunk, hazánk reménye, 
bús nemzeted zokogva esd… 
 Holop Géza 

 

 

Felhívás 
„Ne hagyjátok a templomot és az iskolát” 

 

Kedves Testvérek még emlékeznek, hogy előző években a 
templomsisak, a homlokzat, harang és óraszerkezet 
rekonstrukcióját a helyi önkormányzat, a főegyházmegye és a 
hívek adományai, kiemelkedően a Téglajegyet jegyzők 
támogatásai segítségével hajtottuk végre. Amint már a Plébános 
Úr ismertette a kedves Testvérekkel az oltár felújítása és a szinte 
már használhatatlan kapu rekonstrukciója halaszthatatlan. 
Párhuzamosan a plébániaépület korhadt tetőzetét és pala fedését 
is fel kell újítani, amit több évi ütemezésben hajtunk végre. A 
helyi önkormányzattól is kaptunk ígéretet a lehetőségek 
függvényében történő segítségnyújtásra. Az egyházunkat 
magukénak érző tudatos és nagylelkű Testvéreinket ezúton is 
felkérjük, hogy korábbi évekhez hasonlóan Téglajegy 
igénylésével támogassák templomépítő igyekezetünket, hogy 
méltó körülmények között folytathassuk oktatói nevelői 
feladatainkat és fejleszthessük hitéleti tevékenységeinket.  

Sági József világi elnök 
 

A Téglajegyeket 5 000-10 000-20 000 Ft-os címletekben hozzuk 
forgalomba az alábbi tartalommal: 
A téglajegy tulajdonosának hálás szívvel megköszönjük 
áldozatvállalását, amellyel templomunk megújulását biztosítja és 
ezzel hathatósan részt vállal közösségi tevékenységünkben. 
Esztergom hívő népe, közössége nevében Isten áldását kérjük 
Önre és szeretett családjára! 
A Téglajegyet váltó Testvéreink adományát megörökítjük a 
Historia Domus – Templomtörténet – eddigi sok évszázados 
eseményeket is rögzítő lapjain, hogy késő utódaink tisztelettel 
emlékezhessenek meg nemes templomépítő munkásságukról.  
Szeretettel várjuk támogató Testvéreinket. Az időpont esetleges 
összehangolása érdekében mindig rendelkezésre áll Sági József 
az alábbi telefonszámon: 06-70-582-8343 

 

Esztergomi Liszt Hét 
A Collegium Esztergom, a Liszt Ferenc Társaság és a Szent Adal-
bert Központ közös szervezésében idén már harmadik alkalommal 
lesz Esztergomi Liszt Hét. Az egyhetes fesztivál - amely idén au-
gusztus 22-29 között fog lezajlani - főként Liszt Ferenc kevéssé 
ismert egyházzenei műveit kívánja megismertetni, népszerűsíteni. 

 

 

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

Imádságot kérünk: 
- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia közösségéért 
- munkát keresőkért 
- keresztelendő gyermekért 

 

 

Vizivárosi köszöntő 
A héten ténylegesen megvalósult Bíboros Főpásztorunk 
szándéka, és Cséfalvay Pál plébános atya munkásságát hálás 
szeretettel megköszönve átvettem a Vizivárosi Plébániát.  
Ebből az alkalomból Isten bőséges áldását kérem a Plébánia 
híveire, akiknek nagy részét persze régről ismerem. 
A Vizivárost és a Belvárost sokkal határozottabban szeretném 
lelkipásztori egységként kezelni, mint annak idején 
Szentgyörgymezőt, hiszen a Vizivárosi és a Belvárosi Plébánia 
határos, és nem kaptam olyan főpásztori jelzést, hogy ez a 
mostani rendezés csak határozott időre szóló, ideiglenes 
megoldás volna. 
A Harangszó megváltoztatott formátuma is az egységes 
szemléletet igyekszik kifejezni. Kérem, hogy ebben a 
formátumban a vizivárosi hívek éppúgy fogadják el magukénak 
ezt az újságot, mint az új plébánost! Szeretettel várjuk cikkeiket, 
élménybeszámolóikat, imaszándékaikat, hirdetéseiket is.  
Törekszem arra, hogy minimálisra csökkentsem a váltás 
kényelmetlenségét, de kérem, ne feledjék, hogy Cséfalvay atya 
valóban nyugdíjba vonult, így lelkipásztori munkájára jóval 
korlátozottabban számíthatunk, mint eddig. Arra tisztelettel 
fölkértem, hogy a Szent István kápolnában a hétköznapi 
szentmiséket továbbra is vállalja, imádkozzunk érte, és vegyük 
őt körül szeretetünkkel. A szombat este tartott vasárnapi előesti 
szentmisét vagy én, vagy Lak Gábor káplán úr fogja elmondani. 
Nyilvános szentmise folyik a Zárdatemplomban is a Viziváros 
területén reggel 7 órakor, a nővéreknek jeleztem, hogy a 
továbbiakban számíthatnak ránk, ha a kisegítést elvállalt 
dr. Paskai László bíboros úr számára bármely nap alkalmatlan. 
A hitoktatást is szeretném egységesen kezelni. A hitoktatói 
megbeszélések közösek lesznek a két plébánia között, és az új 
csoportokat igyekszünk közösen indítani. Természetesen 
messzemenően számítok a vizivárosi hitoktatók további 
munkájára, tanácsaira, és a Vizivárosi Képviselőtestület 
észrevételeire is. A következő hetek legfőbb feladata lesz a 
hittancsoportok 2010/11 tanévi rendjének kialakítása. 
Talán a legfontosabb, hogy most türelmüket, bizalmukat és 
imádságukat kérjem. Tudhatják, hogy szívemnek nagyon kedves 
közösség a vizivárosi, de a változás számos kényelmetlenségét is 
viselnünk kell majd. Isten adja, hogy üdvösségünkre váljék mindaz, 
amit Isten vigasztalásunkra, vagy éppen keresztként ad nekünk. 

HARANGSZÓ 
Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia közös 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 Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vizivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet.hu 


