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XV. évf. 12. 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 ár o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2011. március 20. 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 
Olv.: Ter 12, 1-4a V:  Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. Sztl.: 2 Tim 1, 8b-10 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 17, 1-9) 
Abban az időben: 
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az 
arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal 
beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, 
Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az 
én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” 
Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: 
„Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre 
kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!” 

Elmélkedéshez 
• Nekem hol jó lennem? Miért pont ott? 
• Mihez kötődik a legszebb imaélményem? Föl tudom idézni? Újra át tudom-e élni, vagy az már nem ugyanaz? 
• Van-e az imaélményeimnek önálló értéke, vagy Jézus föltámadása miatt fontosak? 

 

 

BELVÁROSI MISEREND 
Hétfő-Péntek: 19 óra 
Szombat:    19 óra (előesti, német-magyar) 
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  
20. (v)  10.00 Édesapákért 
    11.30 † Sándor 
22. (k)  19.00 † György 
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent 
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.  
+ A héten temettük: Czuth Péter Lászlót. 

 

 

Keresztút 
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot 
végzünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.  

A közös imádságot vezetetik: 
Március: 
 25. Beteglátogatók 
Április: 
 1. Jópásztor közösség 
 8. Karitász csoport 
 15. Cserkészek 
 22. képviselő testület (Kálvária, 15 óra) 

 

 

Kirándulás 
A Belvárosi és a Vízivárosi plébánia kirándulást szervez, 
melynek célja a Vaskapu. Indulás 2011. március 26-án 
(szombat) reggel 9 órakor a református templom elől. Délben 
szalonnasütés, koradélután játékok. Részletek a plébánián. 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány 

18600227-2-11 

 

HIRDETÉSEK  
+ A Katolikus Karitász idén is tartós élelmiszergyűjtési akciót indí-

tott. A kitett dobozba tartós élelmiszert helyezhetünk el, illetve a 
pénzadományokat a plébániai irodába kérjük behozni. Az össze-
gyűlt élelmiszert az esztergomi szegények között fogjuk kiosztani. 

+ Az Esztergom városi Triduum ma este 18 órakor kezdődik a 
Kerek templomban, amelyet Blanckenstein Miklós 
szemináriumi rektor atya tart. 

+ Bibliakör lesz a Jelenések könyvéről pénteken az esti szentmise után. 
+ Családi kirándulás tartunk a Vaskapuhoz, találkozó szombaton 

9 órakor a Református templom előtt. Baba-kocsik a 
szerpentinen, kevésbé baba-kocsik az erdei úton közlekednek… 

+ Jegyes kurzus második alkalma, szombaton 18 órakor kezdődik. 
+ Nagyböjt péntekjein a húsételektől tartózkodunk. 
+ Nagyböjtben minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 
 a Szent István kápolnában 17 órától, 
 a Belvárosi templomban 18 órától, 
 amelyre mindenkit szeretettel várunk. 
+ Templomtakarítást tartunk április 9-én szombaton. 
+ A Pilismaróti templom felújításának megünneplésére hív 

bennünket Antal atya, a hálaadó szentmise április 9-én, szombaton 
10.30-kor kezdődik.  

+ Családtábor Pusztamaróton, kérjük, az előzetes jelentkezési la-
pot szíveskedjenek figyelmesen átnézni, és kitöltve visszahozni! 

 

 

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

Szentatya márciusi általános imaszándéka: 
hogy Latin-Amerika népei legyenek hűségesek az 
Evangéliumhoz és tanúsítsanak nagylelkűséget  a társadalmi 
igazságosságban és békében.   

Missziós imaszándéka: 
hogy a Szentlélek adjon világosságot és erőt a keresztény 
közösségeknek és a hívőknek, akiket az Evangélium miatt  
üldöznek és megbélyegeznek. 

Imádságot kérünk: 
- Karitász csoport tagjaiért 
- balesetet szenvedett testvérünkért 
- Japán földrengés áldozataiért 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
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Fotó keresztút 
Az idei nagyböjtben szeretnénk elkészíteni egy olyan 
keresztutat, amelyben a stációkhoz fényképek társulnak. Ehhez 
várunk saját készítésű fényképet, amely bármilyen eszközzel 
készülhet, de mindenképpen saját készítésű legyen. 
A fényképeket 2011. április 9-ig várjuk, hogy Virágvasárnapra 
elkészíthessük a tablót és kiállíthassuk. A fényképekkel később 
akár egyházközségi kiadványokat is illusztrálhatunk. 
Aki kedvet érez, küldje a fényképét az ilosvai@me.com címre. 
A kép ne legyen nagyobb 3 MB-nál. Kérjük, hogy a fénykép 
mellé legyen megjelölve, hogy melyik stációhoz készült. 
 Ilosvai Gábor 

 

 

Beszámoló a 2010. évi Karitász munkáról 
Minden év zárásakor az ember leül és összegzi az elmúlt évben 
végzett munkát: amit vállalt, abból mit teljesített. 
Karitász csoportunk a plébánián belül összeszokott családként 
tevékenykedik. Az önkéntes munka során társakra találtunk 
egymásban, de vannak alkalmi segítőink is, akikből remélhetőleg 
idővel csoportunk kiegészülhet. Köszönetet szeretnék mondani 
munkatársaimnak és a besegítőknek is, akik nélkül a hozzánk 
fordulóknak nem tudtunk volna segítséget nyújtani. 
Havonta találkozunk, amikor feladatokat, vállalásokat beszélünk 
meg és a végzett munkáról adunk számot. Fontos az együtt 
eltöltött néhány óra, a tagok véleménycseréje és így egymásra is 
tudunk figyelni. 
Az év elején történt Haiti földrengés áldozatainak – szerény anyagi 
segítséggel – támogatást tudtunk nyújtani. Anyák napján a 
gyerekeknek biztosítottunk virágot az édesanyák köszöntéséhez.  
Kéthavonta részt veszek a régiós vezetői összejövetelen, ahol 
beszámolunk a végzett munkáról, iránymutatást kapunk 
munkánkhoz illetve közös programjainkat beszéljük meg. Ilyen 
közös program volt az elmúlt évben élő rózsafüzérlánc május 
29-én Esztergomban, melyen a régió Karitász csoportjai vettek 
részt. Gyülekezés és indulás a Szent Anna templom elől, 
ahonnan Pokriva László plébános atya buzdító szavaival 
indultunk végig a városon, a Kis-Duna parton imádkozva 
vonultunk a Szentgyörgymezői templomhoz, ahol Fehérvári 
Lajos atya és a helyi Karitász-tagok vártak bennünket. Hálaadó 
szentmisével zártuk utunkat, erre hívtuk a híveket is és hívásunk 
meghallgatásra talált, mert sokan csatlakoztak hozzánk. 
Régiós közös esemény minden évben a lelkinap, amely mindig 
más csoportnál kerül megrendezésre. 2010. június 12-én 
Leányfalun került sor a lelkinap megrendezésére, melyen a 
csoport 10 éves születésnapjáról is megemlékeztünk. Ezek a 
lelkinapok adnak lelki feltöltődést munkánkhoz. Erről a napról a 
Harangszóban akkor részletesen beszámoltam. 
Karitász ügyeletünk az elmúlt évben is folyamatosan működött 
minden hét csütörtök délelőtt: Az elmúlt évben is rendszeresen 
látogattuk a környezetünkben élő idős, beteg embereket illetve a 
problémáival hozzánk fordulóknak igyekeztünk igény szerint 
segíteni akár házkörüli munkával, ügyek intézésével illetve 
esetenként orvoshoz vagy misére való szállítással is. 
Ünnepek közeledtével – húsvét és karácsony előtt – a rászorulók-
nak hasznos ajándékcsomagokkal igyekeztünk kedveskedni. 
Az előző évekhez hasonlóan, rész vettünk az EU Élelmiszersegély 
programjában. Több alkalommal osztottunk élelmiszert a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesülettől kapott alapélelmiszerekből. Szeretném 
megköszönni Lak Gábor atya áldozatos munkáját, aki a 
számítógépes nyilvántartással biztosította a hátteret. A Karitász 
részéről esetenként 100-120 ember részesült különböző 
élelmiszerekből. Az idős kisnyugdíjasoknak, a nagycsaládosoknak 
jelentős segítséget nyújt mindennapi életükhöz. Aki tud a 
környezetében rászorulót, kérjük jelezze, hiszen ennél a támogatási 
formánál szerződéses követelmény a nyilvántartásba vétel. 
Továbbra is egy rászoruló diák tanulását támogatjuk, illetve 
kérésre sötét öltönyöket gyűjtöttünk a rászoruló fiataloknak. 
Az elmúlt évben is volt Szent Erzsébet cipóosztás.  

 

Szent Miklós napjára két iskolába vittünk szaloncukrokat és 
természetesen a plébániai gyerekekről is gondoskodtunk. 
Támogatásunkat a „Franka” lapban külön megköszönték. 
„Angyalkás csomagot” készítettünk három dévai gyereknek, 
akiktől az angyalkához írt levelet kaptuk kézhez. Ennek 
megfelelően igyekeztünk – angyalok módjára – a csomagot 
személyre szólóan összeállítani, játékkal és édességgel 
kiegészítve. Mindegyik csomaghoz írtak levelet is az angyalkák. 
Az elmúlt évben is vállaltunk gyertyaárusítást az előző évekhez 
hasonlóan. Az „Egymillió csillag” akcióban külső segítséget is 
kaptunk két vállalkozótól. Karácsony előtt az ökumenikus 
véradáson a háttér munkában vállaltunk szolgálatot. 
Minden apró mozzanatról nem lehet számot adni, és évközben is 
igyekszem írásban tájékoztatást adni a támogató híveknek. 
Az, hogy ennyi mindent tudtunk végezni a hívek és az adakozók 
nélkül elképzelhetetlen lenne. 
Amikor visszatekint az ember az elmúlt évre, átolvasva a végzett 
munkákról a havi összefoglalót elmondhatom, hogy hálás vagyok 
a Jóistennek, mert ilyen közösségben lehetek és szolgálhatok és 
vannak még olyan emberek, akik ezt a munkát segítik. 
Szeretnék ezért köszönetet mondani támogatóinknak: Horváth 
Ernőnének, Erikának az „ÁRKÁD” – édességbolt tulajdonosának, 
aki szaloncukor adományozással tette gazdagabbá adományainkat, 
Férjének, aki a szállítást vállalta, de az is nagy segítség volt, hogy 
részt vállaltak az adventi gyertyák terjesztésében. 
A Gabi virágboltnak – Szlávik Gabriellának – ahonnan évek óta az 
Anyák napi ünnepséghez kapunk segítséget és az elmúlt évben is a 
nagypénteki keresztúthoz biztosította a virágot a stációkhoz. 
A Dunabogdány-i HEIM pékség tulajdonosának, Heim Ferencnek, 
aki a Szent Erzsébet napi cipókat elkészíti és frissen szállítja a 
templomba az megáldáshoz. A cipókból az otthon látogatott 
betegeinknek is jutott. 
Dr. Kanász Gábornak és feleségének Juditnak, akik évek óta 
rendszeres adománnyal teszik lehetővé a rászorulók támogatását. 
Isten tartsa meg jó szokásukat! 
A visegrádi Szent György Lovagrendnek, akik évek óta 
rendszeresen ruhaadományukkal támogatják csoportunk 
munkáját, vállalva még a szállítás megoldását is! 
Szeretném megköszönni annak a piaci árusnak a segítségét, aki 
az „angyalos” csomagok összeállításakor a ruhaneműknél 
árkedvezményt adott és kesztyűvel, sapkával egészítette ki a 
csomagokat. 
Új adományozónk egy pedagógus házaspár, akik ruhaneműn, 
lakástextilen túl értékes hanglemez gyűjteményt adományoztak! 
Ennek jó helyre találásáról majd külön írok. Karácsony előtt 
még kaptunk TV-t, étkészletet, konyhai dolgokat. Köszönet érte, 
mert minden egy-egy rászoruló családnak okozott örömet. 
A 2011-es év a Családok Éve. Feladatunk tehát, hogy a 
környezetünkben élők között külön figyelmet fordítsunk a 
rászoruló, szorul helyzetben lévő családokra. 
A Karitászban a 2011-es év az önkéntesek éve. Az önkéntes 
munka az áldozatkész szeretetből táplálkozik. A csillogó 
szemekért egy hálából megszorított kézért érdemes tenni a jót. 
Csak tudjuk észrevenni a felénk kéréssel közeledőt, legyen 
bennünk annyi alázat, hogy jó szívvel tehessük a jót. 
E gondolatok jegyében köszönöm meg a segítséget és kérem, 
álljanak mellettünk ebben az évben is. Isten áldását kérem 
életükre. Galambosiné Marika 

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 


