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XV. évf. 1. 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 v á ro s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2011. január 2. 

URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) 
Olv.: Iz 60, 1-6 V:  Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!  Sztl.: Ef 3, 2-3a. 5-6 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 2, 1-12) 
Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: 
„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és 
megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a 
Messiásnak. Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb 
Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.” 
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket 
Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy 
hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg 
nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket 
anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. 

 

Elmélkedéshez 
• Miért fontos az, hogy Betlehem a legkisebb város Júdában? Mit akarnak ezzel jelezni a szent írók? 
• Miért rémült meg Heródes király? Ladocsi püspök úr észrevétele, hogy Heródes utolsó mondatának helyes fordítása: „én is 

elmegyek, hogy meghódoljak neki.” 
• Ha a bölcseket csillag vezette, jelképes ajándékokat adtak át és álmukban kinyilatkoztatást kaptak, akkor ez azt jelenti, hogy ők 

mindenestül Isten emberei? Utalhat-e szimbolikusan a megtérésükre az, hogy más úton tértek haza? Miből kellett megtérniük? 
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-Péntek: 19 óra 
Szombat:    19 óra (előesti) 
Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 

 

VIZIVÁROSI MISEREND 
Vasárnap: ½ 9 óra 

 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra,  
Szombat: ½ 8 és 18 óra (előesti) 

  Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István) 

 

HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK  
 

1. (szo) 19.00 † Júlia 
4. (k)  19.00 Jópásztor közösségért 
9. (v)  19.00 betegekért 

 

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

 

 

HIRDETÉSEK  
+ Áldott új évet kívánunk! 
+ Akik szeretnék a házukat, lakásukat az idei esztendőben 

megszenteltetni, jelentkezzenek, hogy a hónap folyamán 
meglátogathassuk őket. 

+ Akik az idei évben szeretnének házasságot kötni, kérjük, 
jelentkezzenek a plébániai irodán. 

+ Képviselő testületi ülés lesz január 3-án 18 órától. 
+ Szentségimádást tartunk január 8-ám 13 órától. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

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

Szentatya januári általános imaszándéka: 
Hogy a teremtett világ gazdag kincseit, mint az Istentõl az 
embereknek szánt drága adományokat, megõrizzük, értékeljük, 
és mindenkinek rendelkezésére bocsássuk. 

Missziós imaszándéka: 
Hogy a keresztények, tanúsítva az egész emberi nem számára 
Isten egyetemes atyaságát, tudjanak eljutni a teljes egységre. 

Imádságot kérünk: 
- hálából 
- meg nem született gyermekekért 
- szomorúakért 

 

 

Részletek az év végi Hálaadásokon elmondott beszámolókból 
Belváros 

Találkoztunk élettel és halállal, fejünket kapkodtuk a gazdaság, a 
politika sőt a természet háborgásai között, de jelen voltak a 
becsületes helytállás, a szolidaritás gesztusai is, és most a csöndes 
hálaadás órája jött el: itt vagyunk, jelen vagyunk, és velünk az Isten. 
Hetenként 250-300 szentmise-látogató hívünk van, de a 
bevételek alakulásából úgy tűnik, hogy heti 10-15 fővel többen 
vagyunk, mint tavaly. Jól bevált a gyermekmise. 
Isten kegyelméből és a kórusvezető, valamint a kórustagok 
munkájából sikerült a zenei szolgálatot is megújítani. 
Az elvégzett munka örömével adok hálát megszépült oltárunkért is.  
Megköszöntük volt sekrestyésünk, Sinkáné Vera áldozatos 
munkáját, és hálásan köszöntöm új sekrestyésünket, Mátray Gabit. 
Jó változásnak tűnik az is, hogy a szentmiséket téli időszakban a 
téli kápolnában folytatjuk, sajnos a kápolna építészeti átalakítása 
még nem történt meg, így pillanatnyilag az egyetlen igazi előny, 
hogy ott tudunk fűteni. A kivilágítás, és a bejárat rendbetétele 
még adósságunk. Nem öröm, de szükségszerű változás a hétköz- 
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napi, reggeli szentmisék megszüntetése ill. áthelyezése a Szent 
István Kápolnába. 
A hívek életében kiemelkedően fontosak az első találkozások 
Krisztussal: a keresztelés, az első áldozás, a bérmálás, sajátos 
formájú találkozás Krisztussal a házasságkötés is, de titokzatos 
módon a halál és a temetés is. Ezekről számokban:  
2010-ben 78 keresztelés történt, a megelőző évben 72. 
37 első áldozónk volt, 2009-ben 29.  
7 bérmálkozónk volt a ferences templom nélkül, 2009-ben 27 – 
itt utalok arra, hogy a bérmálkozás ciklusa kétéves. 
14 pár kötött nálunk, ill. a ferences templomban házasságot, 
2009-ben 18. 
53 személyt temettünk el, 2009-ben 79-et. 
A gyónás szentségének a helyzetét továbbra is gyönge pontnak élem 
meg. A gyóntatószék alakjának visszaállítása annyiból bevált, hogy 
mi papok sokkal szívesebben ülünk a hagyományos formájú 
gyóntatószékbe, de a gyónók száma továbbra is elég csekély. 
Elmondhatom, hogy idén a ministránsok szervezettebb csapattá 
alakultak, mint tavaly, többen is vannak, szebb is a szolgálatuk.  
Liturgikus életünkhöz tartoznak a havi szentségimádások is 
minden hónap második szombatján. Kedves liturgikus közösség 
a szerda esti szentségimádó csoport. Ugyancsak csatlakozásra 
biztatok a Rózsafüzér társulathoz is.  
A ferences női ággal, a Ferences Szegénygondozó Nővérekkel 
heti munkakapcsolat alakult ki úgy a kórházi beteglátogatásban, 
mint a szegények gondozásának a munkájában, a plébániai 
élelmiszerosztásokon.  
Szent szolgálatot végeznek a beteglátogatók, akik idén is 
hűségesen, és velünk szorosan együttműködve járták a kórházat. 
Plébániánk kezdeményezésére a főpásztor idén a Szent Adalbert 
Díj nagyérmével tüntette ki a csoport vezetőjét, dr. Felföldi Évát. 
Plébániánkon számos kisebb közösség éli életét, ezek közül 
különös szeretettel tekintek azokra, amelyek a szentmiséken, ill. 
a különféle liturgikus alkalmakon szolgálatot vállalnak, és ilyen 
módon láthatóvá, másokat meghívóvá válnak.  
A Jó Pásztor közösség a gyermekek számának örvendetes 
növekedése miatt kinőtte a Jó Pásztor Kápolnát.  
Jól látható, eleven közösséget képeznek a cserkészek. Hétről 
hétre látom az őrseiket, és ők is hűségesen jelen vannak havi egy 
szentmisén a liturgikus szolgálatban.  
Köszönjük a karitász munkatársak szívós és önzetlen munkáját. 
Nemzedéki közösségeket képeznek a Baba-mama klub és a Nyug-
díjasklub, de Isten áldásának kedves jele a kamasz közösség is.  
Hálásan köszönjük minden hitoktatónk munkáját. 
Kedden végzünk szentségi felkészítést felnőtteknek 
keresztségre, bérmálásra, első áldozásra, péntekenként pedig 
Bibliakört tartunk.  
A jegyesoktatás a tavalyi rend szerint zajlik: magam beszélek 
jegyespárokkal a házasságkötési liturgia és a Szentírás alapján 
arról, mit vár tőlük az Anyaszentegyház, gyakorló házaspárok 
beszélnek arról, hogyan lehet mindezt a hétköznapokban megélni.  
A jövő évre vonatkozóan jeleznék néhány szempontot. 
A Plébánia Téli kápolna felőli kertrészét szeretnénk 
urnatemetőnek kialakítani. Ez elég jelentős kezdeti kiadással jár, 
de az urnatemető kialakításába belevágó plébániák egybehangzó 
tapasztalata, hogy hosszú távon megéri. Ezt a kertrészt amúgy is 
szükséges méltó módon rendbe tenni és használni, és igazából 
szép, istenfélő dolog templom közelébe temetkezni.  
Feladatunk lesz a 2011 évben megújítani a Képviselőtestületet, 
hiszen igen régen voltak az utolsó választások. Különös 
köszönet szeretnék ezért most is mondani a jelenlegi testület 
hűségéért, a választásokat szeretném velük testvéri egységben 
megszervezni. 
Fontos kihívást jelent Plébániánk számára a Püspöki Kar által 
meghirdetett Családév. Igyekszünk különös szeretettel fordulni 
családjaink felé, törekszünk arra, hogy figyelmünk minél 
többféle módon megnyilvánuljon.  

 

Víziváros 
Idei hálaadásunk elsődleges alapja Cséfalvay Pál plébános atya 
munkássága, amely – tudjuk – 2010-ben ért véget. Magam is 5 évig 
szolgáltam őt kisegítő lelkészként, így osztoztam a plébániaközösség 
gyászában, de most osztozni szeretnék a hálaadásban is.  
Mindannyian látjuk, hogy Pál atya idején erős, összetartó 
közösség alakult ki itt, a Vizivárosi Plébánia-templomban, de 
megemlékeznék a Szent István Kápolnáról is, ahol szintén hívek 
hűséges, összetartó, imádkozó közösségét szolgálhatjuk.  
Augusztustól vettem át a plébániát, így korábbra csak az 
anyakönyvi adatok szempontjából tekintenék vissza: 
2010-ben 13 keresztelés történt, 2009-ben 11 
7 első áldozónk volt, tavaly 22 
12 bérmálkozónk volt,  
14 pár kötött nálunk házasságot, 2009-ben 15 
9 személyt temettünk el, 2009-ben 10-et. 
A keresztelések és temetések viszonylag alacsony számának 
valószínű oka, hogy zömében csak olyanok kérik itt ezeket a 
szertartásokat, akik rendszeresen ide járnak templomba.  
Ha a Belvárossal vetem össze a Vizivárosban megismert életet, ak-
kor a Vizivárosi Plébániaközösség javára szól, hogy mennyivel töb-
ben járulnak itt a gyónás szentségéhez. Nem elfelejtendő természete-
sen a Belváros kapcsán a ferences barátok rendszeres gyóntatói 
szolgálata, de akkor is fontos, és jó dolog, hogy a Vizivárosban 
rendszeresen járulnak a testvérek a bűnbánat szentségéhez. 
Hangsúlyozom ezzel kapcsolatban, hogy a gyóntató megválasz-
tásában mindenki teljesen szabad, aki a barátokhoz jár, vagy 
bárki máshoz, teljesen helyesen teszi, a vízivárosi testvéreket 
sem kívánom gyóntatói szempontból „röghöz kötni”. 
Köszönöm, hogy a testvérek elfogadták azt az elkerülhetetlen 
szükségszerűséget, hogy a Plébániatemplomban fél 9-re került át 
a vasárnapi mise, a Szent István Kápolnában pedig hétköznap 
reggel fél 8-kor van szentmise. 
Liturgikus életünkhöz tartoznak a havi szentségimádások is. A 
plébánosváltás kapcsán volt ebben némi zavar, de az fixálódik, 
hogy minden hónap utolsó csütörtökjén újra lesz esti szentség-
imádás a Szent István Kápolnában. Istennek legyen hála érte! 
A két plébánia személyemen jóval túlmutató, eleven kapcsolatát 
mutatja, milyen sok cserkész jár a Belvárosi Plébániára, akik 
vasárnap ide, a Vizivárosba jönnek. Ha már itt tartunk, 
elsőáldozási foglalkozásra pedig a Belváros „kölcsönzött” 
gyermekeket a Vizivárosi Plébániának. 
A Karitászt is inkább a két plébánia közös funkciójaként szeretném 
erősíteni. Cséfalvay atya személyes szociális érzéke többünket is 
meglepett, és megrázott, adja Isten, hogy közösen fölnőjünk az 
emlékéhez. Itt jegyezném meg, hogy a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettel való együttműködés keretében 24 tonna élelmiszert 
osztottunk szét Esztergom város szerte. Ebben a Vizivárosi hívek, és 
a Szent Erzsébet Iskola diákjainak a munkája is benne volt. 
Hálásan köszönjük minden hitoktatónk munkáját. 
Fontos megemlékeznem plébániánk szolgálattevőiről is, akik 
napi szinten szolgálják a plébánia életét. Különösen fontos a 
Képviselőtestület hűsége, hiszen hónapról hónapra végig tudjuk 
velük beszélni plébániánk ügyeit.  
Két plébániát bízott rám a Főpásztor, májusban közös köszönő 
vacsorát tartunk majd, amikor mindkét plébánia munkatársainak 
köszönetet mondok. 
Esztergom, 2010. december 31. Dr. Harmai Gábor 

plébános 
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