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ÉVKÖZI 2.  VASÁRNAP 
Olv.: Iz 49, 3. 5-6 V:  Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.  Sztl.: 1 Kor 1, 1-3 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 29-34) 
Abban az időben: 
Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: 
Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy 
megismertessem őt Izraelben.” 
János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de 
aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én 
láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” 

 

Elmélkedéshez 
• Hogyan lehet érteni az „Isten Báránya” kifejezést: a Bárány, akit Isten ad nekünk? A Bárány, akit mi adunk Istennek? Mindkettő? 

Egyik sem? 
• Miért fontos az, hogy „a Lélek rajta marad”? 
• Isten Fia miért Lélekkel keresztel? 
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   a héten elmarad 
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  
 

16. (v)  10.00 † Rozália és † Ferenc 
 

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

 

+ A héten  
 Temettük: Salkovics Józsefet és Porpáczy Lászlót. 

 

HIRDETÉSEK  
 

+ Az Ökumenikus imahét ma kezdődik és jövő vasárnapig tart, 
részletek a Harangszóban és a hirdetőtáblán.  

 Az imahéten hétfőtől-péntekig az esti szentmisék elmaradnak. 
 

+ Bibliakört tartunk péntek este 8 órától a plébánián. Folytatjuk 
a Jelenések könyve bemutatását. 

 

+ Akik szeretnék a házukat, lakásukat az idei esztendőben 
megszenteltetni, jelentkezzenek, hogy a hónap folyamán 
meglátogathassuk őket. 

 

 
 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
 

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány 
 

186-00-227-2-11 

 

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 Istentől az 
embereknek szánt drága adományokat, megőrizzük, 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: 
- a keresztények egységéért 
- hálából 
- család egységéért 

 

 

Ökumenikus imahét 
Január 16. vasárnap 17.00 óra: Kertvárosi templom 
Igét hirdet: Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkész 

 

Január 17. hétfő 18.00 óra: Görög katolikus templom 
Igét hirdet: Pokriva László plébános 

 

Január 18. kedd 18.00 óra: Evangélikus templom 
Igét hirdet: Dr. Harmai Gábor plébános 

 

Január 19. szerda 18.00 óra: Bazilika 
Igét hirdet: a különböző felekezetek elöljárói 

 

Január 20. csütörtök 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom 
Igét hirdet: Dr. Cselényi István görög katolikus paróchus 

 

Január 21. péntek 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom 
Igét hirdet: Ágostonné Apáti Gabriella református lelkész 

 

Január 22. szombat 18.00 óra: Református templom 
Igét hirdet: Lak Gábor káplán 

 

Január 23. vasárnap 18.00: Vízivárosi templom 
Igét hirdet: Révfalviné Budai Julianna református lelkész 

 

 

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



Harangszó 
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Szentmise a kórházkápolna renoválásának és megáldásának 
10. évfordulóján 

Az ország kevés kórháza mondhat magáénak ilyen gyönyörű 
kápolnát! Amikor 1894. február 11-én Bisutti József és Grósz 
Adolf felajánlották a városnak megvételre telkeiket, a városatyák 
közül sokan az új kórház építési területében gondolkodtak. 
Hosszú idő és sokak áldozatos munkája kellett azonban ahhoz, 
hogy megkezdődhessenek az építési munkák. 
1900. július 10-én tették meg az első kapavágást Pfalcz József 
kivitelezésében és Bobula János tervei alapján. Az első épület 
amit elkezdtek építeni az a kápolna volt. Az alapkő letételi 
ünnepségre szeptember 2-án került sor. Az alapító okmányt az 
egykori polgármester – Helcz Antal – fogalmazta meg, melyben 
az összes adományozó nevét felsorolták. Az alapkövet az épülő 
kápolna oltára alatt helyezték el. 
Az építés nem tartott sokáig. A kápolnán kívül még 7 pavilonból 
álló intézményt 1901. december 12-én vette át a Kórházépítő 
Bizottság az építőktől. A következő év január 6-án 10 órakor 
volt az első szentmise, amit Boldizár József püspök, érseki 
helynök celebrált. Értelemszerű volt az is, hogy a zárókő letételi 
ünnepséget is – 1902. szeptember 2-án – az elkészült 
kápolnában kezdték, melyen már részt tudott venni a névadó, 
legfőbb mecénás Vaszary Kolos is. 
A szentélyben 2 Storno freskó, akis toronyban harangjáték emelte 
kápolna rangját. Az oldalhajóban az apácákat helyezték el. A 
kápolna szerves része lett a kórháznak. A város rendszeres 
díjazásban részesítette az itt miséző papot. 30 évvel később Török 
M. Milburgis, az apácák főnöke, az erősen elhasználódott épületet 
saját költségén renováltatta. Átfestették a falakat, egy kis karzatot 
is kialakítottak. Sajnos a munkákat előzetesen nem 
engedélyeztették, és így az átépítés áldozata lett a 2 Storno freskó. 
1950-ben az apácákat eltávolították a kórházból, a szentélyből 
raktár, az egyéb részekből hivatali helyiségek lettek. Átmenetileg 
az igazgatóság is itt működött. 1956-ban néhány napra visszakerült 
helyére az oltár és ismét misézhettek a kápolnában. 1968-tól új 
funkciót kapott az épület, ide helyezték át a sebészetről a Röntgen 
Osztályt. Amikor közel 80 milliós beruházással 1991-ben átadásra 
került az új Röntgen Osztály, a kápolnát kiürítették. 
Sokan hitték, hogy a rendszerváltás lendületével hamarosan 
újjáépül az omladozó épület és visszanyerheti eredeti funkcióját. 
Többen próbáltak segíteni. Kund Ferenc például a kivitelezési 
terveket készítette el. Az akkori vezetésnek nem sikerült elérni, 
hogy 1994-1998-as közel 2 milliárdos rekonstrukcióval 
egyidőben a kápolnát is újjáépítsék. Hogy nem dőlt össze az 
épület az Szontágh Csabának a kórház egykori igazgatójának ás 
az általa mozgósított Szent Lázár lovagrendnek köszönhető. 
Rengeteg munkával és szervezéssel egyre több pénz gyűlt össze, 
megújult a tetőszerkezet, majd fokozatosan a falak is. Az 
összkórházi rekonstrukció befejeződése után Esztergom Városa 
is támogatta a kápolna rendbehozatalát. 
Az alapkőletétel centenáriumára elkészült a szentély és az egyik 
oldalhajó. 200. szeptember 16-án Paskai László szentelte fel – a 
Szent Lázár Lovagrend számos vezetője jelenlétében – a 
kápolnát. 2003 nyarára pedig befejeződött az épület teljes 
rekonstrukciója. Az oldalhajóban a város beruházásában 
reprezentatív tanácskozó terem lett kialakítva, ahol helyt kapott 
egy kórháztörténeti kis kiállítás is. 
10 évvel a kápolna felszentelése után 2010. december 4-én újra 
összegyűltek a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi 
Lovagrend segélyszervezeteként működő Szent Lázár 
Alapítvány vezetői, tagjai, és a hálaadó szentmisét ismét Paskai 
László bíboros úr celebrálta. 
Most, mikor a Vaszary Kolos Kórház felett sötét fellegek 
gyülekeznek, jövője soha nem volt olyan bizonytalan, mint 
napjainkban, szimbolikus jelentőséggel bírhat ez az esemény. 
Napjainkra a 110 éves kórházból már csak a kápolna áll az eredeti 
alakjában, a többi épület vagy eltűnt, vagy teljesen átalakult. 

 

Ugyanakkor a Vaszary Kolos Kórházba belépők a kápolna falán 
Reményik Sándor versrészletét olvashatják: „A fundamentum 
Istentől való és Istentől az akarat, mely újra építi a falakat.” 
Ez a gondolat adhat erőt, hitet mindenkinek, hogy Szent István 
városának kórháza a jövőben is a város és a környék betegeit 
fogja szolgálni, hogy meg fogunk újulni, le tudjuk győzni közös 
munkával a beláthatatlannak tűnő nehézségeket. 
A decemberi hálaadó szentmisén mindenki azért fohászkodott, 
hogy teljesüljenek dr. Gönczy Bélának, a kórház első 
igazgatójának, a zárókőletételi ünnepségen elhangzott szavai: 
„Isten áldása kísérje e kórház működését.” 
 Osvai László dr. 

 

 

Gondolatok a Családok Évéről 2. rész 
„… felnőttek és gyarapodtak, végül termést hoztak…” (Mk 4,8) 
(A XVII. Családkongresszus mottója) 
Milyen irányba halad Európa? Egy francia úr (Georges 
Nothhelfer) így vázolta címszavakban: Mindent szabad, de tilos 
tiltani! A szentségi házasság eszerint az együttélésnek csak egy 
formája.  
A házasság és a család azonban nem pusztán társadalmi termék, 
hanem Isten tervéből fakad. „Férfinak és nőnek teremtette” és a 
teremtés részévé tette az embert. Családban tanuljuk meg a 
szeretetet, emberséget, a másokért élést, az önzés legyőzését, a 
szolidaritást és a közösség tapasztalatát. A világban piaci 
szempontok határozzák meg az elosztást, a családban a szeretet. 
A családok hozták létre a társadalmat és nem fordítva. Olyan a 
társadalom, amilyen a családok állapota. A kormányzat akkor 
cselekszik helyesen, ha a családok ügyét első helyre emeli. A 
keresztényeknek részt kell venni a családpolitika alakításában. 
Erre látunk már biztató jeleket.  
Mik hatottak romboló erőként a hagyományos családmodell 
felbomlására? A munkahelyek változása miatt gyakran a 
városokba költözés, szétszóródás, kis 50 m2-es lakások, a nők 
kénytelen munkavállalása, az anyaság és a nőiesség 
szétválasztása, a szingli életmód, a televízió műsorok, filmek 
által sugárzott, természetes életformának bemutatott hűtlenség 
stb. Legfontosabb romboló erő azonban a krisztusi hit hiánya. 
Mit tehetünk mi a Családok Évében? Minden tevékenykedésnél 
fontosabb, amit Bíró püspök úr olyan gyakran hangoztat: 
„Család, légy, ami vagy! Előbb lenni, aztán tenni!” A jó hír 
továbbadására legalkalmasabb a példa: „Nézzétek, hogy szeretik 
egymást!” Segíteni kell a fiatalokat a párkapcsolatra, jegyesekre, 
fiatal házasokra, válságba kerültekre oda kell figyelni. Minden 
fázisban integrálódhassanak egyházközségi családcsoportokba. 
Három szinten lesznek rendezvények: országos, egyházmegyei 
és plébániai szinten. Nekünk elsősorban az utóbbiról kell 
gondolkodnunk.  
Az év konkrét programjának összeállításához is kaptunk jó 
ötleteket, gyakorlati tanácsokat. Célszerű az atyák vezetésével és 
segítségével egy eseménynaptár összeállítása. Az abban 
meghatározott feladatok mindegyikének lenne egy-egy felelőse, 
aki maga mellé választana, kérne segítőket, ha szükséges. Fontos 
a személyes megszólítás és hogy elérhetővé tegyük minél előbb, 
minél több család számára a terveket (a faliújságon, 
sokszorosítva előre jelezve a Harangszóban.). 

 

folytatjuk… Dobay Péterné 
 

HARANGSZÓ 
A 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 


