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ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP 
Olv.: Iz 56, 1. 6-7 V:  Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.  Sztl.: Róm 11, 13-15. 29-32 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 15, 21-28) 
Abban az időben: 
Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: 
„Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Ő azonban szóra sem méltatta. Végül 
odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: „Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!” Jézus kijelentette: „Az én küldetésem csak Izrael 
házának elveszett juhaihoz szól.” Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: „Uram, segíts rajtam!” Ő így válaszolt: „Nem 
való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!” Mire az asszony: „Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull 
gazdájuk asztaláról!” Erre Jézus így szólt hozzá: „Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!” És a lánya meggyógyult 
még abban az órában. 

 

Elmélkedéshez 
• Milyen érzéseket vált ki belőlem ez az evangélium? Érzek-e pl. haragot Jézus iránt? 
• Érzett-e vajon haragot az asszony? Vagy mi lehetett az ő lelkében? 
• A történet „happy end”-je alkalmas-e a bennem lévő érzések tisztázására?  

 

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: 19 óra 
Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 

 

VIZIVÁROSI MISEREND 
Vasárnap: ½ 9 óra 

 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: 8 óra,  
Szombat:  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)  

 

 
+ Az elmúlt két hétben  
 kereszteltük: Deák Ilonát, Rehovics Zoltánt, Kupcsek Kirát, 

Szalai Emmát és Tőberling Lujzát. 
 esküdtek: Mihai Petru és Baráth Marietta, Szóda Ákos és 

Kis Zsófia. 
+ Egy éve 
 kereszteltük: Rozsár Annát, Kissik Bertalan Alajost, Nagy 

Csabát, Bakos Boglárkát, Bakos Gábort, Bakos Virágot, 
Molnár Lillát, Kocsis Bence Attilát, Szenczi Vivient, Rétki 
Mátét és Buzási Gáspárt 

 Esküdtek: Sipos Mihály és Ruszkai Krisztina Zsuzsanna, 
Tomanek Péter és Csák Ágnes, Varga Attila és Gergely 
Julianna 

 Temettük: Klinda Annát, Dr. Wágenhoffer Vilmos Simont, 
Major Gyulát, Csóka Istvánt, Sovány Istvánt és Kiss 
Ferencet 

 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

 

Mária Rádió FM 97, 4 

 

HIRDETÉSEK  
+ 15-én lesz Nagyboldogasszony ünnepe, ill. már vasárnap este 

előesti misét tartunk, mert az ünnep liturgikus rangját tekintve 
megelőzi a vasárnapot. Gondoljunk erre, és akinek a munkája 
lehetővé teszi, jöjjön el valamelyik Szentmisére! Elsősorban a 
10:30-as bazilikai Szentmisét ajánljuk a testvéreknek, hiszen 
ez az ünnep a Bazilika búcsúja is, de reggel 8-kor a Szent 
István Kápolnában és este 7-kor a Belvárosban is lesz 
szentmise, hogy a munkába járók is eljöhessenek. 

+ 20-án, Szent István napján megintcsak arra buzdítjuk a 
híveket, hogy a Bazilika 10:30-kor kezdődő Szentmiséjén 
vegyenek részt, mert szent királyunk a Várhegyhez köt minket 
ezen a napon. 

 A Szent István Kápolnában a szombat esti szentmisét névadó 
szentről vesszük. Emlékeztetünk arra, hogy ettől függetlenül 
ezzel a szentmisével a hívek teljesítik az Anyaszentegyház 
elvárását a vasárnapi szentmiselátogatásra vonatkozóan.  

+ Plébániaudvarunkon igen kiváló termést hozott az almafa. 
Sajnos a termés leszüretelésére és feldolgozására nincs 
módunk, szeretettel biztatjuk a háziasszonyokat, hogy 
szentmisék előtt vigyék el bátran a termést! 

+ Kedden du. 5 órára vállalkozó szellemű közmunkásokat kérek, 
akik segítenek a hátsó kert végén levő szemetet egy konténerbe 
fölpakolni, és némi tereprendezésben segíteni. Aki jönne, 
jelezze a sekrestyében, Szentmise után! 

 

 

Mara nénit köszöntöttük születésnapján 
Németh Mária tanárnő, fél Esztergom tanítója és a Belvárosi 
Plébánia önkéntes munkatársa, augusztus 1-én betöltötte 80. 
életévét.  
Hiszem, hogy Mara néni nem rejtegeti életkorát, hiszen a 
magasabb életkor a tudatos embernél a nagyobb életbölcsességet 
jelzi. Tanárnőnk pedig igen csak rászolgált arra, hogy tudatos 
emberként tiszteljük, hiszen Esztergom egyik legkiválóbb 
pedagógusa és felsőfokban sorolhatnám nagyszerű jellembeli 
tulajdonságait.  



Harangszó 
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Mara néni kiemelkedő tevékenysége elismeréseként több 
kitüntetésben részesült. Terjedelmi okok miatt az Ő értékes 
személyiségének csak egyik legfontosabb és legaktuálisabb 
üzenetére reflektálok most – mindannyiunk épülésére. Ismert, 
hogy a ma embere egzisztenciálisan riadt, befelé forduló, önző, 
az egyéni érdekét mindenek elé tevő személyiségű. Ugyanakkor 
Istenünk társas lénynek teremtette az embert, ezért is génjeiben 
hordozza az összetartozás tényét és igényét. Együtt kell élnünk, 
egymás segítségével, támogatásával. Még az üdvözülésünk is 
bizonyos értelemben közösségi, hiszen hitünk, szeretetünk csak 
közösségben élhető meg. Sajnos az isteni célkitűzéstől messze 
elmarad a ma embere. És íme, az én tanárnőm, akinek 1951-ben 
első tanítványa voltam, megértette a Jézusi üzenetet. Ő a 
közösségi személyiség iskolapéldája. Egész életében másokért 
élt és dolgozott, de még a mai napon is ezt teszi plébániánkon 
Katika húgával együtt. Feladatait egészében sajátjának tekinti és 
mindent a leggondosabban végez a közösség szolgálatában. 
Munkáját nem izzadságos kötelességben végzi csupán, hanem 
hallatlan lelkesedéssel és ez a lelkesedés lendületben tartja Őt. 
Mara néni életében cél, feladat és tartalom van. Jézusunk ezt 
várja az embertől, de a gyakorlati lélektan is ezt tanítja Kr. után 
2000 évvel. Ez élteti Mara nénit és bölcsessége is erre az útra 
készteti. Ennél aktuálisabb üzenetet nem kaphat a ma embere. 
Kreatívan,lelkesen dolgozni a köz javáért, embertestvéreinkért 
és ebben lehet megtalálni a boldogságot, az adás boldogságát, a 
növekedés boldogságát.  
Köszönjük a 80 éves de fiatalos lendületű Mara néni üzenetét, 
tanulunk belőle. Isten éltesse sokáig. 

Szeretettel tanítványa : Sági József 
 

 

Napközis tábor 
Ebben az évben július 11-15 tartották a plébániai napközis 
tábort. Mivel 2011 a Család Éve, így a tábor alapját képező 
beszélgetéseket e téma köré szerveztük. Hétfőn Lak Gábor 
tartott beszélgetést az imáról. Miért jó imádkozni? Kihívást 
jelentett, hogy a gyermekek között óvodás korú és 13 év közötti 
is volt, de Gábor atya ügyesen megoldotta. E napon főleg a 
játéké és ismerkedésé volt a főszerep, bár sok gyermek már évek 
óta visszajáró táborozónk. Kedden, Székely János atya egy 
szentbeszédét alapul véve, a családról beszélgettünk. Milyen az 
ideális család? Van–e ilyen? Tettünk egy sétát a Duna partra, 
ahol kézműveskedésünkhöz gyűjtöttünk kavicsot, kagylót. 
Szerdán, kihasználva, hogy az iskolafestő kör kiállítást 
szervezett, átsétáltunk a görög-katolikus templomba. Itt Gregori 
Jánosné és Lipóth Andrásné tartottak előadást az ikonról és az 
ikonfestés rejtelmeiről. Csütörtökön ismét Lak Gábor atya 
vezette a beszélgetést. Ki ajándék nekem? Kinek vagyok én 
ajándék? Ez a nap ismét a játéké és a kézműveskedésé volt. 
Pénteken kirándulást tettünk a környéken. Felmentünk a 
Vaskapunál lévő Mária szoborhoz, ahol közösen elimádkoztunk 
egy tized rózsafüzért a családjainkért. A menedékháznál kis 
pihenőt tartottunk és elfogyasztottuk az ebédünket. Innen 
lesétáltunk a Holop kúthoz, ahol a cserkészek által még tavasszal 
épített menedékeket csodáltuk meg. Sokan kedvet kaptak és 
maguk is építkezni kezdtek. A napot és a hetet fagyizással 
zártuk. Úgy gondolom, a gyöngyszövéses karkötőkön, a 
kavicsból készült figurákon, nyakláncokon kívül lelkileg is 
kaptunk valamit a héten. 

 

 

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

 

Szentatya augusztusi általános imaszándéka: 
hogy a madridi Ifjúsági Világtalálkozó arra buzdítsa a világ 
fiataljait, hogy életüket Krisztusra alapozzák. 

 

Missziós imaszándéka: 
hogy a nyugati világ keresztényei engedve a Szentlélek 
működésének újra felfedezzék hitüket, annak frissességét és az 
iránta való lelkesedésüket. 

Imádságot kérünk: 
- Bajbajutott, eladósodott felebarátainkért, 

közösségeinkért, városunkért, egész hazánkért 
- Hogy mindannyian megérezzük: tartozunk Istennek, és 

tőle megkaphatjuk az adósságok elengedését 
 

 

Sinka Imréné szavai Gábor atyához a Szent István 
Kápolnában 

Kedves Gábor atya! Tudjuk, hogy a papok vándormadarak. 
Több otthonotok is van. Papi életetek az oltárnál kezdődik a 
felszenteléskor. Minden nap az oltár elé álltok,s 
elmondhatjátok,hogy az oltár a ti otthonotok. Innen kaptok erőt, 
itt vigasztalódtok. Rövid ideig ugyan,de e kis kápolna oltára  is 
otthonod volt. Kérünk őrizd meg emlékezetedben.  
A hívek nevében köszönöm, hogy hozzájárultál ahhoz, hogy 
minden nap hallgathattunk szentimést itt a kápolnában.  
A Jóisten áldását kérjük rád, hogy az új szolgálati helyeden is  
hittel és hűséggel szolgáld Őt és az Egyházat. 
Egy régi magyar áldással szeretném befejezni gondolataimat: 

 

Régi magyar áldás 
Áldott legyen a szív ,mely hordozott 
És áldott legyen a kéz,mely felnevelt. 

Legyen áldott eddigi utad 
És áldott legyen egész életed. 
Legyen áldott benned a fény, 

Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 
És melegítse fel szívedet, 

Hogy lehess meleget adó forrás 
A szeretetedre szomjazóknak, 
És legyen áldott támasz karod 

A segítségre szorulóknak. 
Legyen áldott gyógyír szavad, 
Minden hozzád fordulónak. 
Legyen áldást hozó kezed 

Azoknak, akik érte nyúlnak. 
Áldott legyen a mosolyod, 

Légy vigasz a szenvedőknek. 
Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresőnek. 

Legyen áldott immár 
Minden hibád, bűnöd,vétked. 

Hiszen aki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged. 
Őrizzen hát ez az áldás, 

fájdalomban, szenvedésben. 
Örömödben, bánatodban, 
bűnök közti kísértésben. 
Őrizze meg tisztaságod. 
Őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg az Istennek 

És a téged szeretőknek. Amen 
 

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./Fax.: (33) 999 – 041, Mobil: (20) 775 – 2841 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet.hu 


