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XIV. évf. 36. 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. október 10. 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 
Olv.: 2 Kir 5, 14-17 V:  Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt. Sztl.: 2 Tim 2, 8-13 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 17, 11-19) 
Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele 
szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és 
így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy 
meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus 
volt. Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát 
adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.” 

 

Elmélkedéshez 
• Miért fontos Jézusnak, hogy a gyógyult leprások megmutassák magukat a papoknak? Mennyiben próbatétel ez a gyógyult leprások 

számára? Én mit mutatnék a mai „papoknak”? Mi az, amiből Jézus gyógyít ki engem? 
• Kilenc izraelita leprás miért bukik el azon a próbatételen, amit Jézus elé tesz? Az idegen, a szamaritánus miért megy át ezen a 

próbán? 
• Mit jelent a 9 leprás hálátlansága, és az 1 leprás hálája? Kinek kellett volna hálát adniuk? Sértődöttséget tükröz-e Jézus 

panaszszava? 
 

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  
13. (sze) 17.30 † Kálmán 
17. (v)  11.30 élő család 

 

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

 

+ A héten kereszteltük: Gindl Ákost, Hargita Benedek Mórt és 
Lengyel Zoét. 

 

 

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 a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké 
váljanak, ahol az Evangélium fényében megtapasztalható a hit és 
az értelem között meglévő harmonikus egység. 

Missziós imaszándéka: 
Hogy a Misszió Világnapja nyújtson alkalmat annak 
megértéséhez, hogy Krisztus hirdetése az egyház pótolhatatlanul 
szükséges szolgálata az emberiség javára. 

 

Imádságot kérünk: 
- tisztítótűzben szenvedő lelkekért 
- vörösiszapár áldozataiért, rajtuk segítőkért 
- Istennel szemben közömbösekért 

 

HIRDETÉSEK  
+ Köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködésével a 

templomot a tegnapi napon szentmise bemutatására alkalmas 
állapotba hoztuk. Isten fizesse meg! 

+ Ha vannak nagykorú férfi jelentkezők néhányan egészségre 
enyhén veszélyes közösségi munkára, akkor szombat 
hajnalban lemennénk Kolontárra lapátolni. Védőfelszerelést 
tud adni a Karitász. Mégiscsak ez a hazánk, és most nem azt 
várja tőlünk, hogy évekig védjük a fronton. Aki jönne, 
jelentkezzen plébános atyánál. 

+ Képviselő testületi ülés lesz 
 a Belvárosi Plébániai testületnek hétfőn 18 órakor. 
 a Vízivárosi Plébániai testületnek csütörtökön 20 órakor. 
+ 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.  

+ Egyházi aktualitások közül most pénteken esti mise után az 
egyház és a környezetvédelem témájáról beszélgetünk. 

+ A Belvárosi Plébánia alábbi közösségei várják a híveket: 
 Oltáregyesület (jelentkezni a kitett lapokon lehet) 
 Énekkar (énekpróba péntek 18:30-tól) 
 Rózsafüzér-társulat (jelentkezés a plébános atyánál, titokcsere 

minden hó 2. szombatján) 
 Baba-mama klub (találkozás 2 hetente hétfőn, 10:00-kor) 
 Hit és Fény, amiben értelmi sérültekkel barátkozhatunk össze 

(találkozás minden hónap utolsó vasárnapján, 16:00-tól esti 
miséig, jelentkezi plébános atyánál lehet) 

 Nyugdíjas klub (találkozás egyenlőre minden hónap első 
csütörtökjén, jelentkezés a plébánián) 

 

 

Szüreti bál 
Szüreti mulatságra várunk nagy szeretettel minden keresztény 
közösséget az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola 
dísztermében 2010. október 16-án 19 órára.  

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
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Egy cserkésztábor emléke 
Mint minden évben, idén is táborba szálltak az esztergomi 
cserkészek… legalábbis a 14-es Holló Cserkészcsapat tagjai 
mindenképpen. Ezzel kapcsolatban azért vagyok ilyen jól 
értesült, mert volt szerencsém jelen lenni és jól érezni magam. 
Felejthetetlen élmény volt számomra. Akik úgy vélnék, hogy ez 
gátolhat engem objektív véleményalkotásban, azok 
megnyugtatására jelzem, hogy többen mondták nekem, hogy 
remekül érezték magukat. Sőt! Voltak, akik olyan messzire 
merészkedtek, hogy az idei tábort nevezték a legjobbnak. 
Hogy a tényszerű közlések sem maradjanak el, azok kedvéért, akik 
nem tudták volna, folyó év július 10. és 16. között Bernecebaráti – 
Kalakocs-völgyben, a bögölyetetés jegyében töltöttünk egy vidám 
és mindenképpen eredményes hetet. Eredményes volt, mert többen 
sikeresen álltak ki valamilyen próbatételt, amivel talán „még 
közelebb kerültek a tűzhöz”, de ami még ennél is fontosabb, öten 
kapták meg az idei nagytáborban a nyakkendőt. Letették a 
fogadalmat és csatlakoztak a cserkészet világra szóló 
testvériségéhez, vagy hogy parancsnokunk Barna János igen találó 
és gyakran idézett hasonlatával éljek, a nagy játékhoz. 
Mert játék bizony a cserkészet, a legjavából. Hogy ezt belássuk 
elég csak végig gondolni, mi-mindennel múlattuk az időt odakint 
a patak partján, az erdő szélén. Először is rengeteget alkottunk. 
Kicsinosítottuk a sátor-körleteinket – minden őrs a magáét – a 
hét végére valósággal úgy nézett ki a tábor, mint egy új építésű 
lakópark, vagy éppen egy elegáns amerikai kertváros, amilyet a 
filmeken látunk. Meg persze a kézművességben is ki-ki 
kipróbálhatta ügyességét. Hogy csak a legfontosabbakat 
említsem, kiscserkészeink tulipános ládát készítettek, a 
nagyobbak pedig tilinkót és még rengeteg más érdekes és 
hasznos (nem a tilinkó inkább zajos, semmint hasznos) 
alkotmányt fabrikáltak. 
Na persze nemcsak a táborban ültünk és a munkaasztal körül 
pepecseltünk egész nap. Egyik nap a hontcsitári Mária-kegyhely 
és Drégely várárnak érintésével kerültünk egy nagyot a 
környéken. Persze az akadályversenyről sem szabad 
megfeledkezni, amit az idősebb – már családos – 
cserkésztestvérek állítottak össze számunkra. Nem csak a 
feladatok voltak furfangosak, de a pontszerzés is, ugyanis 
alkudozni kellett róla a próbatételeket elénk állító „török 
vitézekkel”. 
Tettük ezt különös határozottsággal és vehemenciával, a tábor 
keretmeséje ugyanis Lázár deák 16. század elején készített 
térképe körül bontakozott ki, amelyet a mese szerint a törökök 
elraboltak, így a tét nem volt kisebb, mint a tábor végére 
visszaszerezni azt, hogy „jogos tulajdonosa, kenyéradó gazdánk, 
Bakócz Tamás” is nyugodtan alhassék. Hogy sikerült-e 
megtalálni a térképet és azt hazajuttatni, bátran kérdezzék meg a 
cserkészektől. Mint a történet kitalálásában és bonyolításában 
érintett személynek, úgy gondolom ezt nem tisztem elmesélni. 
Már csak azért sem, mert a történtekről tudomásom szerint 
korosztályonként más emlékek maradtak fenn, így egyik vagy 
másik közlése részrehajlás lenne részemről és érdemes az egyes 
variációkat összevetni. Amit részrehajlás gyanúja nélkül 
elmondhatok, mindnyájan szomorúak voltunk egy kicsit, amikor 
hátunk mögött kellett hagyni a cserkésztábor mesevilágát és haza 
kellett indulnunk. Másfelől örültünk is azért, mert nyugodt 
szívvel ígérhettük meg egymásnak: JÖVŐRE VELETEK… 
NEM BIZTOS, HOGY UGYANITT! 
 Arany András 

 

 

Könyvbemutató 
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves családját Herceg 
Windischgraetz Natália – dr. Dobay Miklós: Ők is hősök voltak. 
Két fennmaradt magyar egészségügyi dokumentum a Don-menti 
harcok idejéből. (Közreadja: Dobay Pál.) című könyv 
bemutatójára 2010. október 13. szerdán 18 órára Laskai 
Antikváriumba (Esztergom, IV. Béla király utca 6.) 

 

Segítségkérés Isten nevében 
Jó Testvéreim már többször bizonyságot tettek segítőkészségükről.  
Három hónapja azokat a többszörösen hátrányos helyzetű, 
értelmi sérült unokát nevelő, gondozó idős nagyszülőket 
Testvéreim kisegítették egy hűtőszekrénnyel. Most az a gondjuk 
ránkszoruló Testvéreinknek, hogy kiégett a kályhájuk, amit nem 
lehet már javítani, ezért ebben kérik segítségünket. Szeretettel 
kérjük, ha valaki jó Testvérünknek van nélkülözhető kályhája és 
azt Isten nevében fel tudja ajánlani nélkülöző Testvéreinek, úgy 
azt jelezze a 06-70-5828343 számon vagy a plébánián. A 
szállítás megoldott. Isten fizesse meg és áldása kísérje 
Testvéremet aki a legkisebben segített. Szeretettel:  Sági József 

 

 

Felhívás 
Mint közösségi ember, én csak ismérlem a már tudható 
információt. A Plébános Úr hetente felváltva, péntekenként tart 
bibliaórát illetve egyházunkkal kapcsolatban felmerülő 
legfontosabb problémákat elemzi igazán magas színvonalon. Az 
eddigi alkalmakon megjelenve sajnálattal állapítottam meg, hogy 
jó Testvéreim nem ismerik kellően az előnyös lehetőséget. A lelki 
gazdagodásnak és a látókörünk bővülésének lehetősége szinte az 
ölünkbe hullik péntek esténként és ez segít bennünket, hogy ne 
csak vasárnapi keresztények, hanem tudatos katolikusok legyünk, 
akiknek életén meglátszik, kit követnek. Az eddigi értékes 
alkalmakon felhangolódva, gazdagodva tértem haza, erről 
örömmel számolok be. Hálás vagyok tudós Plébánosomnak, aki 
sűrű feladatai mellett készséggel áll rendelkezésünkre és nagyon 
színvonalas előadásra és együttgondolkodásra hív bennünket. 
Hiszem, hogy tudatosságra törekvő jó Testvéreim, ha heti egy 
órát rászánnak a fenti alkalomra, akkor növekednek lélekben 
Istenünk – és tanúságtételben embertársaink előtt. 
Köszönöm, hogy Testvéreim nyitott lélekkel felfigyeltek szerető 
invitálásomra és péntekenként megtöltjük az előadó helységet. 
Szeretettel és reménnyel:  Sági József 

 

 

Zarándoklat 
2010. október 23-án, szombaton zarándoklatot szervezünk 
Márianosztrára. További részletek a jövő heti Harangszóban! 
Kuti István 06 (20) 925 - 9363 

 

 

Meghívó 
„Merjünk nagyok lenni” címmel Gróf Széchenyi Istvánra 
emlékeznek 2010. október 15-én, pénteken 15 órakor a PPKE-
VJK dísztermében (Esztergom, Majer István u.) 

 

 

Abortusz miatt szenvedők lelkigyakorlata 
Világszerte rengeteg asszony szenved abortusza testi-lelki 
következményeitől, akár szabad döntése volt, akár mások vagy a 
körülmények kényszerítették rá. Nincs egyedül! Jézus irgalmas 
szeretetéből van kiút az abortusz okozta fájdalomból! 
„Ne félj, nem ítéllek el!” mottóval tartjuk lelkigyakorlatot 2010. 
november 4-7. között a Gödöllő-Máriabesnyői Mater Salvatoris 
Lelkigyakorlatos Házban. Szeretettel hívjuk az abortusz miatt 
szenvedőket, a nőket, az apákat, és az egészségügyben érintetteket. 
A lelkigyakorlatot Kovács Ferenc diakónus és felesége Mária 
vezetik, a lelki kísérő Csernáth Zoltán atya. 
Jelentkezni a 06 (28) 420 - 176 telefonszámon, vagy a 
matersal@invitel.hu e-mail címen lehet.  

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 


