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XIV. évf. 33. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V i z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2010. szeptember 19. 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
Olv.: Ám 8, 4-7 V:  Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. Sztl.: 1 Tim 2, 1-8 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 16, 1-13) 
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: 
„Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok 
rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.« 
Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. 
Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« Egyenként magához hívatta 
tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel tartozol uramnak?« Azt felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: 
»Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te mennyivel tartozol?« »Száz véka búzával« 
- hangzott a válasz. »Fogd adósleveledet - mondta neki -, és írj nyolcvanat.« 
Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát 
nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki 
a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok 
hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat 
két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok 
Istennek és a mammonnak.” 

 

Elmélkedéshez 
• François Mauriac francia író szerint ez a mai evangélium Jézus leg megszégyenítőbb példázata a keresztényekre nézve. Mire 

gondolhatott az író? 
• A példázat közvetlenül követi a tékozló fiú történetét. Melyik figura kivel állítható párhuzamba? 
• A világ fiai miért okosabbak a világosság fiainál? 

 

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. 

 

 

BELVÁROSI MISEREND 
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 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  
19. (v)  19.00 † János 
22. (sz) 19.00 † Gabriella 
25. (szo) 19.00  beteg Irén 
26. (v)  19.00 † Jolán 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Gótzy Nóra Saroltát. 
 Esküdtek: Nagy Csaba és Virág Eszter. 
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent 
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges. 

 

 

Lelkigyakorlat 
Mindennapi küzdelmeink címmel lelkigyakorlatot tart Székely 
János püspök atya 2010. november 12 és 14 között Péliföld-
szentkereszten. A lelkigyakorlatra a püspök atya kérdéseket 
szeretettel vár és fogad! 
Jelentkezési határidő: október 31. A hétvége költsége: 4000 Ft. 
További információ és jelentkezés Gál Bernadettnél: 20/828-
9249, galbernadett@freemail.hu 

 

HIRDETÉSEK  
+ Minden Kórházi betegágy mellé szeretnénk Szentírást 

biztosítani. Ezért a jövő héten a Szentírás vasárnapján, a 
perselybevételt erre fordítjuk. 

+ Az Oltár felújítási munkálatok hétfőn megkezdődtek, ezért a 
hétköznapi szentmisék a téli kápolnában tartjuk. A munkálatok 
ideje alatt gyűjtött perselyadományokat kizárólag az 
oltárfelújítás anyagi fedezetének megteremtésére fordítjuk. 

 Köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködésével a 
templomot a tegnapi napon szentmise bemutatására alkalmas 
állapotba hoztuk. Isten fizesse meg! 

+ A Belvárosi oltárfelújításhoz, és a további építkezésekhez 
téglajegyek jegyzésére van mód, aki 5 000, 10 000 vagy 
20 000 Ft-os címletben vásárol, azt név szerint fölsoroljuk a 
Historia Domusunkban, mint a Plébánia jótevőjét.  

+ Elindítottuk a Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálatot, a 
Harangszóban szereplő telefonszámon keresztül bárki 
bejelenthet olyan beteget, aki lelkipásztori ellátást igényel. A 
telefont egy hívő testvérünk fogja fölvenni, aki a 
beteglátogatási kérést az adatokkal továbbítja. Jelenleg 
katolikus papot és református lelkészt lehet kérni beteg 
testvéreink számára. 

+ A plébániai oltáregyesületi csoport várja tagok jelentkezését. 
+ Hitoktatást a héten megkezdtük, kérjük, a jelentkezési lapokat 

kitöltve hozzák vissza.  
+ Lelkigyakorlatot tart Székely János püspök atya novemberben, 

részletek a Harangszóban és a hirdetőtáblán. 
+ Bibliakör lesz pénteken. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
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Hitoktatás Rendje 
Belvárosi Plébánia: 
Hétfő 15:00 Középiskolások Rehovics János 
Hétfő 15:30 felsősök Hamza Ágnes 
Kedd  16:00 óvodások és 1-2. o. Hamza Ágnes 
Kedd  17:00 Bérmálkozók  Lesták Zoltán és Lak Gábor 
Csütörtök 14:30 Elsőáldozók 1. Hamza Ágnes és Lak Gábor 
Csütörtök 16:00 Elsőáldozók 2. Tóth Györgyi és Lak Gábor 
Péntek 14:30 4.o. Hamza Ágnes 

 

Hétfő 20:00 Felnőttek katekézise Tóth László és Györgyi 
Kedd 20:00 Alapvető hittan felnőtteknek Dr. Harmai Gábor 
Péntek kb. 19:30 Egyházi aktualitások vagy  
  Bibiliakör  Dr. Harmai Gábor 
Vízivárosi Plébánia: 
Kedd 15:00 Elsőáldozás utáni  Morva Dóri és Fritz Janka 
Péntek  14:00 Elsőáldozók 3.     Balogh Edit 
       6-9. o. Tamás Magdi 

 

 

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 Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét a 
világ kevésbé fejlett részein, és bátorítsa őket arra, hogy aktívan 
munkálkodjanak egy hiteles társadalmi haladásért. 

 

Missziós imaszándéka: 
Hogy megnyitva szívünket a szeretetnek, véget tudjunk vetni 
annak a sok háborúnak és konfliktusnak, ami újra és újra vérbe 
borítja világunkat. 

Imádságot kérünk: 
- kispapokért 
- beteg édesanyáért 
- születendő gyermekekért 

 

 

Meghívó 
Szeretettel meghívjuk a Szakrális Művészetek Hete 
rendezvénysorozat keretében megtartandó programra! 2010. 
szeptember 19-én, vasárnap 16 órától „Séta a Bazilika kripta-
temetőjében”. A bejárást Horváth György, Istvánffy Miklós és 
Kontsek Ildikó vezeti. 

 

Szeretettel meghívjik Önt és kedves családját Varga Dániel 
Üzenet Haza Délkelet-Ázsiából című – vetítéssel egybekötött – 
könyvbemutatójára.  
Helyszín: Laskai Antikvárium, IV. Béla király utca 6. 
Időpont: 2010. szeptember 22. 18 óra 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára és a Kuny Domokos 
Megyei Múzeum tisztelettel meghívja a Szerzetesrendek feloszlatása 
Magyarországon 1950 nyarán című konferenciára, melynek témái: A 
magyarországi szerzetesrendek kálváriája 1950 nyarán; Államosítás, 
elhurcolás, újrakezdés; 1958 nyara a Szalézi Társaságban; a ma-
gyarországi piarista iskolák élete az államosítás előtt (1945-1949). 
Helyszín: MNM Esztergom Vármúzeum – Lovag-terem  
Időpont: 2010. szeptember 24., péntek,  9.30 óra 
A konferencia nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel hívnak 
és várnak a szervezők! 

 

 

Szeptember Szent Mihály hava 
Szeptember 29-én ünnepeljük Szent Mihály napját. Az egész 
hónapot az ő neve fémjelzi. Az ősi naptárak és kalendáriumok 
szeptembert Szent Mihály havaként emlegetik.  
Szent Mihály arkangyalt a mennyei seregek vezérének tekintik. 
Erre utal egy ismert imádság: „Szent Mihály arkangyal, 
védelmezz minket…” A középkorban a pestis elleni védekezés 
során imádságokkal, könyörgésekkel fordultak hozzá segítségért. 
Nagyon gyakran kápolnákat, templomokat emeltek tiszteletére, 
sőt vallásos társaságok az ő oltalmába ajánlották magukat. 
Érdemes megemlíteni, hogy Franciaországban, Rouen közelében 
egy sziklaszigetre épült egy bencés kolostor Szent Mihály 
tiszteletére, mely aztán egy időben zarándokhely lett. Nagymisék 
alkalmával a tömjénnel való füstöléskor a pap így imádkozik: 
„Szent Mihály arkangyal könyörgésére áldja meg az Úr ezen 
tömjénszemeket.” 
Szent Mihály arkangyal úgy ismeretes, mint a hívő nép 
védelmezője. Az ördöggel szembeni győzelme miatt az angyalok 
vezérének tekintjük, aki a haldokló betegeket az egekbe vezeti. 
Ezért előszeretettel ábrázolják a temetői kápolnák falán levő 
festményeken. Erre vezethető vissza a temetések alkalmával 
használt „Szent Mihály lova” elnevezés. 
A képzőművészetben is sokszor lehet látni az „Igazság 
angyalát”, amint kezében mérleggel kíséri ítéletre a lelkeket. 
Máskor meg pallossal a kezében ábrázolják, amint a lábával 
széttapossa a sárkány fejét. Tudományos vonatkozása is van a 
szeptember hónapnak, hiszen 23-án van az őszi 
napéjegyenlőség. Népi hagyomány szerint ilyenkor kell 
elkezdeni az őszi vetést. Hasonlóan ebben az időszakban 
kezdődik a szőlő szüretelése is. Innen származik a „borszűrő 
Szent Mihály” elnevezés. Régen ilyenkor terelték haza a 
tavasszal, Szent György nap alkalmával legelőre hajtott 
állatállományt, és ilyenkor adtak számot az állomány 
szaporodásáról. Innen származik a „számadó juhász” elnevezés. 
A népi megfigyelés szerint, ha Szent Mihály napja szeles, akkor 
kemény, hideg tél várható sok havazással. Holop Géza 

 

 

Albérlet kiadó 
Albérlet kiadó nem dohányzó részére Esztergomban a Bánomi 
lakótelepen, havi 40 ezer Ft + rezsi. Érd.: 20-597-7111 

 
 

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 


