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XV. évf. 8. 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. február 20. 

ÉVKÖZI 7.  VASÁRNAP 
Olv.: Lev 19, 1-2. 17-18 V:  Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajli k szíve.  Sztl.: 1 Kor 3, 16-23 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5, 38-48) 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a 
gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add 
oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne 
fordulj tőle. 
Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek 
ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy 
gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a 
bűnösöknek. 
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a 
testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint 
amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! 

Elmélkedéshez 
• Konfliktushelyzetben eszembe jut-e a Hegyi Beszéd? Sikerült-e már alkalmaznom? Milyen élmény volt?  
• Egy keresztény rádióműsor címe volt a „Második mérföld”. Az elsőre egy katona kényszerítette a bibliai korban az alávetett zsidót, 

hogy vigye a holmiját. A másodikra a zsidó Jézus tanítványaként önként ment vele. Miről eshetett szó ekkor? 
• Jézus a Mennyei Atya tökéletességének mondja, hogy fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Nem az lenne inkább a 

tökéletesség, hogy jól elbánik a gonoszokkal, és győzelemre segíti az igazságot? Hogy van ez? 
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  
 

14. (h)  19.00 Élő Katalin és Bálint gyermekek 
20. (v)  10.00 † Péter 
24. (cs) 19.00 † József és † Margit 
25. (p)  19.00 † Katalin 

 

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

 

+ A héten temettük: Dr. Magyar Ferencnét. 
 

 

Missziós Találkozó 
2011. március 19-én szombaton a Szent István Bazilika emeleti 
termében kerül megrendezésre a következő Missziós találkozó. 
Részletek a plébánián. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ Taize-i imaóra lesz 2011. február 26-án, szombaton, 18 órától, 

a Kórház kápolnában. 
+ Társas játék nap lesz a Balassa Múzeumban február 26-án, 

szombaton 10 órától. 
+ Új hittancsoportot indít káplán atya pénteken 14.45-től 

elsőáldozás utáni korosztály számára.  
+ Plébániai gyermek- és kamaszfarsangot tartunk március 6-án, 

vasárnap 15 órától.  
+ Esztergomi ifjúsági találkozó lesz március 5-én, szombaton a 

Kerektemplomban. A találkozóra 16-36 év közötti 
családalapítás előtt álló fiatalokat várunk. 

+ Családtábor Pusztamaróton, kérjük, az előzetes jelentkezési 
lapot szíveskedjenek figyelmesen átnézni, és kitöltve 
visszahozni! 

 

 

Esztergomi Katolikus Ifjúsági Találkozó 
Időpont: 2011. március 5. szombat. 
Helyszín: Mindszenty iskola, Kerek templom 
Program: 
14:00 Játékos kezdés 
14:30 Tanúságtételek  
   Téma: együttjárás, családi életre készülés. 
16:45 Énekpróbák 
18:00 Szentmise 
19:00 Közös vacsora  
20:00 Taizé-i imaóra 
21:00 Teaház  
Jelentkezés az esztergomi plébánosokon keresztül! 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
 

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány 
18600227-2-11 
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Imaszándékok 
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy 
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő 
imádságot elmondani szíveskedjenek! 

 

Szentatya februári általános imaszándéka: 
Hogy a családot a maga egyediségében tisztelje mindenki, és 
ismerjék fel, hogy az egész társadalom számára pótolhatatlan érték. 

 

Missziós imaszándéka: 
Hogy a missziós területeken, ahol a betegségek elleni küzdelem 
a legsürgetőbb, a keresztény közösségek tanúságot tegyenek a 
szenvedőknek Krisztus jelenlétéről. 

 

Imádságot kérünk: 
- megbékélésért 
- hálából 
- idős szülőkért 

 

 

A Család éve 3. rész – A házasságra felkészülés 
A lelkipásztori konferencia előadói a címbeli témájukhoz 
felhasználták Tomka Ferenc: Biztos út című, most megjelent 
szakkönyvet. A nemiség, együttjárás, házasságra készülés 
témájával foglalkozó kézikönyv a hit fényében, a nem hívőkhöz 
is érthetően szól. E forrásmunka a forgalomban lévő alkotások 
legjobbika, olyan bizonyítottan meggyőző, hogy minden 
fiatalnak kézhez kellene kapnia e mindenre kiterjedő 
tájékoztatót. Egy-egy téma után a fiatalok csoportjainak 
megbeszélését, tanúságtételét is tartalmazza a könyv. Az 
előadásokból a legfontosabbakat emelem ki és 2 részletben 
prezentálom a terjedelem miatt. A szerelem hormonjairól szóló 
második részt a jövő héten teszem közzé. 
A hiteles felmérések szerint hazánkban a házasságok 50%-a 
felbomlik. A házasság előtt a fiatalok 95%-a 19 éves koráig 
elveszíti szüzességét. Ugyanakkor a mélyen keresztény módon a 
tisztaságot megtartó, házasságra készülő fiatalok 95%-a esélyes 
a tartós, boldog házasságra. – A nagyon elgondolkodtató, 
jelzésértékű adatok elemzése előtt érdemes szemügyre venni a jó 
és a rossz házasság jellemzőit, hiszen a felkészülés így tehető 
célzatossá. 
A rossz házasság jellemzői: 1. A házastársak éretlenek. 2. 
Házasság előtt nem ismerték meg egymást. 3. Nem tudják 
elfogadni egymást. 4. Nem tudnak kommunikálni. 
A jó házasság jellemzői: 1. A házastársak a jegyesség alatt jól 
megismerték egymást. 2. El tudják egymást fogadni 
gyengeségeikkel, különbözőségeikkel együtt. 3. Jól tudnak 
kommunikálni egymással. –  
Közismert tény, hogy a fiatalok a szerelem, a szexualitás, a 
nemiség kérdéseiről nem kapnak hiteles tájékoztatást. A szülők 
előtt tabu téma a szexualitás, ha elő is kerül nincs benne 
köszönet. Tehát marad a kritikán aluli média a maga 
téveszméket is sugalló szemléletével és a fiatalok egymás közti 
félinformációival. Az eredmény a bevezetőben jelzett statisztika 
valamint az az általános szemlélet, hogy a házasság előtti 
megtartóztatás ma már túlhaladott álláspont. Vajon a 
túlhaladottságnak az a jele ha mást mondanak az emberek? A 
múltban megjelent rabszolgaság, vérbosszú, emberevés hogyan 
értékelhető ennek fényében? Persze nagy bátorság és lelkierő 
kell hozzá, hogy mások legyünk mint környezetünk. Vajon 
Jézusnak van igaza, vagy a világnak? Jézus törvényei adnak 
többet, vagy a világ törvényei? Mindenki belátja, hogy Jézus 
törvényei nyújtanak többet, mert megtanítanak szeretni még az 
ellenséget is. Bizonyított tény, hogy a szexuális forradalom 
során, ahogy nőttek a szexuális kapcsolatok házasság előtt, úgy 
nőtt a válások száma és a házasságon kívüli gyerekek száma. 
Majd már nem is akarnak összeházasodni sem, sőt már gyereket 
sem. Az európai társadalom életképtelenné válik, pusztulás útján 
halad. A szülők felelőssége óriási és elmaradottságot takar. 

 

A szerelem, a szexualitás, a nemiség nem kényes témák, hanem 
Isten szent terve rólunk és a róla szóló tanítás elsősorban nem 
parancsokat, tilalmakat tartalmaz, hanem bemutatja az utat, amely 
a fiatal ember érlelődésének, érdeklődésének, házasságra való 
készülésének legjobb útja. Tisztasági mozgalmak indultak a 
világon, Magyarországban is, de Németországban, Amerikában a 
fiatalok 10%-a tagja a tisztasági mozgalomnak. A hiteles 
beszámolókból kiderült, hogy a megtartóztatás által többek lettek. 
Rátaláltak a megtartóztató jegyesek másfajta szerelem kifejező 
módokra (sok apró figyelmesség, mosoly, tekintet, közösen megélt 
nehézségek összeforrasztó hatása, útkeresések közös munkája, 
lelki párbeszéd közelebb hozta őket egymáshoz). Ezek a tudatos 
jegyesek 95%-os eséllyel indulnak a házasságba. – Tehát a tisztán 
készülő fiatalok házassága azért jó ennyire, mert a szexuális 
tartózkodás fokozottan lehetővé teszi, hogy kialakuljanak a jó 
házasság feltételei. Ha nem kábít el a testi kapcsolat, ez segíti őket, 
hogy egymást jól megismerjék, – el tudják fogadni egymást 
hibáikkal, különbözőségeikkel együtt – hogy érett személyiséggé 
váljanak – hogy begyakorolják a kommunikációt és szívük 
mélyének és mindennapjaiknak megosztását – a vitás kérdések 
megbeszélését – a közös imát, stb. 
Tehát érdemes várni, mert a tiszta jegyesség lesz boldogságuk 
megalapozója, megerősítője. – Hogy mindez még meggyőzőbb 
legyen, ezért a jövő héten a szerelmi hormonológiáról számolok 
be. – Köszönöm a figyelmet 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sági József 

 

 

Farsang 
 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jótékonysági bált rendez 
az esztergomi Vaszary Kolos Kórház gyermek sürgősségi 
betegellátásának segítésére 2011. február 26-án, szombaton 19 
órai kezdettel a Prímás Pincében (Esztergom, Szent István tér 4.) 
Részletesebb információ a hirdetőtáblán olvasható. 

 

Plébániai gyermek- és kamaszfarsangot tartunk március 6-án, 
vasárnap 15 órától. 

 

 

Katolikus Id ősek Otthona 
A Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Idősek 
Otthona 1992 óta működik a Vízivárosban. 
Indítatásának célja az idős szerzetes nővérek gondozása és 
ápolása állandó bentlakás mellett. 
Intézményünk a lehetőségein belül fogad idős hölgyeket, akik 
keresztény miliőt tartalmazó emberi értékeket hordozó 
otthonban szeretnének élni. 
Feladatunknak tekintjük a színvonalas ápolás-gondozás mellett, 
nyugodt, békés évek biztosítását lakóink számára. 
Érdeklődni lehet: Esztergom, Pázmány P. u. 18. Tel: 33/ 500-215 

 

 

Történelmi Játszóház 
Szeretettel várnak minden érdeklődő családot a Balassa Bálint 
Múzeumba, ahol február 26-án, szombaton 10 órától társasjáték 
klub, mesesarok, történelmi tudáspróba lesz. 
Belépés díjtalan.  

 

Érdeklődni lehet: (33) 500 – 175 
 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi 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 Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet. hu 


