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MISSZIÓS VASÁRNAP 
 

Olv.: Sir 35, 15b-17. 20-22a V:  A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta Őt. Sztl.: 2 Tim 4, 6-8. 16-18 
 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 18, 9-14) 
Abban az időben: 
Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: 
„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.  
A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, 
igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.« 
A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem 
bűnösnek.« 
Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig 
megalázza magát, azt felmagasztalják.” 

Elmélkedéshez 
• Mi az, amiről azt gondolom, hogy Isten előtt sem kell miatta szégyenkeznem, nagyjából rendben van? Hálát adok-e ezért Istennek? 
• Kik azok, akiknél különbnek érzem magam, akiknek a cselekedeteit nyilvánvalóan nem tudnám követni? 
• Hogyan juthatok el odáig, hogy nem csak magam tartom igaznak, hanem Isten is igaz embernek tart engem? 

 

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  
 

24. (v)  11.30 † család 
25. (h)  17.30 † Nagyszülők 
28. (cs) 19.00 † Katalin 
29. (p)  17.30 † Erzsébet 
31. (v)  11.30 † Olga és † László 

 

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

 

+ A héten temettük: Vigovszky Istvánt. 
 

 

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

 

Imádságot kérünk: 
- sötétkapunál meggyilkolt áldozatokért 
- missziók sikeréért 
- keresztségre készülőkért 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ Ma a missziók javára, jövő héten pedig az vörösiszap-ár 

károsultjai javára tartunk gyűjtést. 
+ Köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködésével a 

templomot a tegnapi napon szentmise bemutatására alkalmas 
állapotba hoztuk, és akik a téli kápolnába visszaköltözésben 
segítenek. Isten fizesse meg! 

+ Jövő héten vasárnap a 10 órai szentmisében adunk hálát a 
szentély és a plébánia-tető megújításáért. 

+ Október hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt 
fél órával elimádkozzuk a Rózsafűzért. 

+ Egyházi aktualitások témájában péntek este fényképes 
beszámoló lesz Devecserről az esztergomi önkéntesek útja 
alapján. 

+ Újra kapható az Esztergom-Belvárosi Plébániatemplom c. 
kiadvány, ami a templomunk igényes leírását tartalmazza, írta 
Dr. Prokopp Mária. Ára 200 Ft. 

 

+ 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) 

 

 

Meghívó 
Szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt a 
Kamarazenei Esték IV. szervezői 2010. október 29-én, pénteken 
18 órai kezdettel az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium 
dísztermében Rózsár Brigitta és a Tálentumok kedvelt műveket 
játszanak. A belépés díjtalan. 



Harangszó 
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Devecser 
Ahogy hirdettük, múlt szombaton négyen, esztergomi hívek 
lementünk Devecserbe önkénteskedni. 
Képzeljünk el több utcányi embert, alsó-, és felső 
középosztálybelieket, szegényeket, gazdagokat, akik tíz perc 
alatt mindenüket elveszítették. Ingóvagyonukat ellepte a vörös 
mocsok, házaikat elárasztotta, terményüket elvitte, földjeik 
értékét lenullázta. 
A feladat most az, hogy mindannak mocsokkal lepett roncsait, 
amit ezek az emberek egy élet alatt fölhalmoztak, fehér űrruhába 
öltözött önkéntesek konténerekbe dobálják. Egyúttal a kertek 
földjeit, tönkrement terményeket és virágokat; az egészet 
elszállítják egy korábban már rekultivált iszaptározóba. Egészen 
hasonlóba, mint ahonnan a mocsokáradat jött. 
Ezt a munkát lehet több hullámban is végezni, mérsékelt 
szakértelmet követel, tehát aki egy-egy hétvégén szívesen 
segítene ebben, hívja bátran a devecseri plébániát! Annyi 
korlátozást jeleznék, hogy csak nagykorú férfiak vállalkozzanak, 
akik tudatosan fölajánlanak Istennek némi rákkockázatot.  
Koordinációs iroda telefonszáma: 88/512-766 v. 88/512-767 
Lehet, hogy nemet mondanak, mert most már munkagépek 
hordják el a termőföld nagyját, de próbát tenni szabad, úgy 
vélem, a fagyok és az esők beálltáig van szakértelmet nem 
igénylő kézimunka is. Végülis főleg takarítani kell, már ott, ahol 
van értelme, nagyjából az iszonyat határvidékén. 
Aki mentálhigiénés tapasztalatokkal rendelkezik, ill. pap, vagy 
diakónus, az nagyon sokat segíthet azzal, hogy beszélget az 
emberekkel. A két hete a terepen lévő kollégák kérésére magam is 
főleg ezt tettem abban a néhány órában, amit lenn tudtam tölteni.  
Az ott lakóknak fontos volt, hogy elmondhatták, mi történt 
velük. Ebédhez készültek, szőlőt szüreteltek, és egyszer csak jött 
a mocsokáradat. Szó szerint csoda, hogy nem a fél falu 
lakossága esett áldozatul, ill. hogy Devecseren „csak” égési 
sérültek vannak, és nincs halálos áldozat. Teljesen jogos kérdés, 
mi lett volna, ha mindez éjjel történik. 
Az optimista elképzelés szerint a mocsok lúgos kémhatását 
semlegesíteni lehet, és a földet, úgy értem a házak helyét is, be 
lehet vetni energiafűvel. Más mezőgazdasági kultúra ott nem 
alakítható ki, hiszen ki venne onnan bármit? Persze ahhoz, hogy 
ez a remekül derűlátó elképzelés megvalósulhasson, biztosnak 
kell lenni abban, hogy a mocsok egészségre veszélyes hatásai 
hosszú távon semlegesíthetőek. 
Rettenetes, ami történt, hálát adok Istennek, hogy az azonnali 
segély megérkezett, tényleg rendelkezésre áll az, amivel az 
embereket most életben lehet tartani, és a romeltakarítást 
folytatni lehet, beleértve segítő kezek százait is. 
A hosszú távú segítségnyújtás, az építkezés anyagi alapjait kell 
most megteremteni, és ehhez a legnépszerűtlenebb adományforma, 
a pénz összegyűjtése szükséges. Ezért a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar országos gyűjtést hirdetett október 31-re, amiben a 
plébániáink is részt vesznek majd. Nekünk még van valamink. 
Hosszú távon majd építkezni kell ott. Aki rá tud szánni egy-két 
hetet jövőre az életéből önkéntes munkára, és némi építőipari 
szakértelme is van, az nagy szolgálatot tehet ezzel Istennek. 
Bútoradomány most nem kell, de pár hónap múlva igen. 
Érdemes megnézni, mi az, amit majd föl tudunk ajánlani, ha 
majd kérik. Több ezer ember minden bútorát ki kellett hajítani! 
Gondoltam arra, hogy aki tud weblapot szerkeszteni, 
összehozhatna egy virtuális bútorraktárt, ahová fölajánlott bútorok 
fényképét, és egy bekezdéses szöveges leírását lehet föltölteni.  
Amikor imádkozunk a történtek miatt, akkor is érdemes a 
minőségen gondolkodni. Lehet pl. barátságot keresni, és kötni 
áldozatokkal és személyesen őket Istennek ajánlani. 
Ha már barátság, ismerek Nyirádon egy családot, akik este nagy 
vendégszeretettel és finom vacsorával fogadták kis csapatunkat. 
Ők jól vannak, az áradat másfelé ment, de az az épület, ahol 
kétszer is Szilvesztereztem náluk, amikor még Devecserben 
laktak, szintén érintett, áll a mocsokban. Harmai Gábor 

 

Házassági Évforduló 
A Szent István kápolna sekrestyése Gaál Miklós és Hamvas 
Ágnes a Pomázi Szent István királyról nevezett római katolikus 
templomban 1970. augusztus 1-én 40  évvel ezelőtt kötöttek 
házasságot. 
Isten éltesse őket sokáig hűségben, egészségben és kölcsönös 
szeretetben! Gábor atyák 

 

 

Első péntekes betegellátás 
„Beteg közületek valaki? Hivassa az egyház papjait!” (Jak) 
Azon testvéreket, akik tartós betegségük miatt több hónapon át, 
vagy emberi számítás szerint soha többé nem tudnak templomba 
jönni, minden hónap első péntekén szívesen meglátogatjuk. 
Ezen alkalmakkor elvégezhetik gyónásukat és szentáldozáshoz 
járulhatnak. Kérjük a hozzátartozók azzal is gondoskodjanak 
betegeikről, hogy ezt a szolgálatot kérik számukra.  
Megjegyzés: e szolgálat szempontjából fontosak a plébánia-
határok: minden beteg esetében a területileg illetékes plébániát 
kell megkeresni. Tájékoztatást mindenkinek készséggel adunk. 

 

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 


