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ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
Olv.: Sir 27,33 - 28,9  V:  Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.  Sztl.: Róm 14,7-9 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 18,21-35) 
Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: ,,Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 
hétszer?” Jézus azt felelte neki: ,,Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, 
aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt 
miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a 
földig hajolt, és leborulva kérte: ,,Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.” Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát 
őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz 
dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: ,,Add meg, amivel tartozol.” A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: ,,Légy türelemmel 
irántam, és megadom neked.” Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga 
társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt 
mondta neki: ,,Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd 
szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?” És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így 
tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.” 
 

Elmélkedéshez: 
• Ezt a példázatot értelmezésnek tekinthetjük a Miatyánk következő sorához: Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek. Ugyanazt kéri-e a szolga a királytól, mint a Miatyánk imádkozója az Istentől? 
• A magyar fordításban van egy fordítási probléma. Mennyiben módosít a szöveg értelmén, ha a szívtelen szolga mondatát így 

fordítjuk: „Add meg, ha valamivel tartozol?!” 
• Isten erőforrásai végtelenek. Neki könnyű megbocsátani. Joggal várja e, hogy én is megbocsássak? 
 
 

Kedves olvasók ettől a számtól kezdve új, visszatérő rovatokat 
kezdünk útjukra indítani. Kérjük, fogadják érdeklődő figyelemmel 
és várjuk cikkeiket, melyek a rovatcímek által sugallt témakörbe 
tartozhatnak! 
 

Velünk történt-rovat: ,,Nagyok és csodálatosak a Te műveid 
Uram!’’ – Missziós Tábor 2011 

Igen! Valóban nagyok és csodálatosak a Te műveid Uram, mert 
nem véletlenül küldtél el minket Kőszegre ezen a nyáron! 
Különleges alkalmat választottunk a tábor megismerésére: ez volt a 
10. alkalom, sok remek ember összegyűlt, hogy együtt 
ünnepeljenek. Az idei táborban majdnem 100-an vettek részt, 
köztük mi is. Sok ismerős arcot láttunk, de újabb résztvevők is 
jelentős számban érkeztek. Főszervezők a Verbita rendi atyák és a 
Szentlélek Szolgálói Szerzetesközösség – Missziós nővérek voltak, 
akik rengeteg érdekes programmal vártak. Csodálatos, hogy itt 
Magyarországon mennyi, különböző országból érkezett Verbita 
misszionárius él. Érkeztek például Ghánából, Indonéziából, Fülöp-
szigetekről, Indiából és Lengyelországból, hogy csak egy párat 
említsünk a sok közül. Érdekes, hogy mindannyian nagyon 
kedvesek voltak már akkor is, amikor először találkoztunk velük. 
Sokan féltek az elején, hogy nem tudnak majd beilleszkedni, de a 
társaság nem hagyta, hogy bárki is kimaradjon. A résztvevőket 8 
csoportra osztották. A csoportok különböző országokat képviseltek. 
Mi mind a ketten a brazilokhoz tartoztunk. Ez egy remek csoport 
volt, amit mindenki dicsért. Csoportvezetőnknek Seba-nak és 
helyettesének Kingának is sokat köszönhetünk, mert ők tartották 
össze az egész csapatot, amiből a hét végére egy kis család alakult 
ki. Bármilyen nehézséggel kellett megküzdenünk, a csoport 
összefogott és mindenki szívvel-lélekkel részt vett a közös 
munkában. A hét alatt új és talán örökre szóló barátságok születtek. 
A tábor vallásossága meglátszott a viselkedésünkön, bár az első 
napokban a vezetőségnek meg kellett küzdenie az egyet nem értő 
táborozókkal. Betekintést nyerhettünk II. János Pál pápa életébe és 
láthattuk, hogy milyen fontos, megbecsülendő és különleges ember 
volt, akitől tanulnunk kell. Nekünk, esztergomiaknak különleges 
esemény volt, hogy egyik nap meglátogatott minket egy igen fontos 
személy, aki nem más volt, mint Michels Antal atya. Sokat 
beszélgettünk vele, majd misét mutatott be a tábor résztvevői 
számára. Az utolsó este különleges volt, mert mindenki 

végiggondolta a hét eseményeit és látni lehetett az arcokon az 
örömöt, de ugyanakkor a szomorúság is megjelent. Voltak, akik 
könnyekben fejezték ki magukat, mások nevetésben... Isten 
csodálatos műve a világ, a természet és az ember. A missziós tábor 
első sorban ezt tükrözte. Az atyák, a nővérek és a különböző 
előadók mind azt tanították nekünk, hogy szeressük egymást és a 
környezetünket, mert annyi dolog létezik, amit mi is 
észrevehetnénk, ha jobban körülnéznénk és odafigyelnénk a minket 
körülvevő világra. Sok előadást hallottunk a természetről, a 
növényekről, az állatokról és a világban élő emberek nehézségeiről, 
problémáiról, vallásukról és örömükről, amit a legegyszerűbb 
dolgokban is megtalálnak. Nekünk ez volt az első táborunk, de 
biztosan nem az utolsó! Bencze Sára és Mudrák Éva 

 

 

Plébániánk programjáról-rovat: Családtábor Pusztamaróton 
A plébániai családtáborban a Belvárosi és a Vizivárosi templom 
családjai, hívei vettek részt. Pusztamaróton, Bajót mellet, egy festői 
völgyben helyezkedik el a faházak mellett egy sportpálya és egy 
nagy füves rét, lehetőséget nyújtva a sportoláshoz, kiscsoportos 
beszélgetésekhez. A lelki program korosztályok szerint változott: a 
legkisebb, kisiskolás és óvodás gyermekek kézműves 
foglalkozásokon vettek részt. A fiataloknak Tamás Dani 
kiscsoportos beszélgetéseket vezetett, míg a felnőttek szintén 
kiscsoportos beszélgetésekben aktivizálhatták magukat. A témák a 
családi élettel, gyermekneveléssel, önismerettel kapcsolatosak 
voltak. Délutánonként nagy foci-, és röplabda mérkőzések zajlottak 
Olaszy Judit testnevelő tanárnő vezetésével. A kicsik sorversenyben 
mérhették össze ügyességüket. Első este a fiatalok nagy tábortüzet 
raktak. A tűz melletti vidám éneklést, játékokat Wild András 
vezette. Ő állította össze másnap estére az izgalmas 
’’bátorságpróbát’’a kicsiknek a sötét erdőben. Voltunk kirándulni is 
a Serédi-nyaralónál és Héreg Királykúton. A tábor minden napján 
volt szentmise. Köszönjük a két Gábor atyának, Tamás Magdinak 
és Tóth Lacinak a lelki programok levezetését, a Bánszky 
házaspárnak, Speier Gerinek és Hidász Péteréknek a finom 
falatokat, azt a sok-sok áldozatos munkát, amivel a tábor 
étkeztetését végezték. Wildné Grób Mária 
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Lelkileg így éltem meg: Élelmiszerosztás szervezése 
Vasárnap este érkezett a hír: Az Élelmiszerbank ételosztásra kérte fel 
Plébániánkat. Azt tudtuk, hogy szigorú a rend, mert csak négy napunk 
van arra, hogy megszervezzük. Egy kicsit megijedtem, amikor 
kiderült, hogy szabadságolások miatt mindössze ketten vagyunk a 
Plébánián abból a csapatból, akik az osztásért felelősek. Bizonyos 
részfeladatokról fogalmunk sem volt, mert még sosem csináltuk. 
Ráadásul kiderült, hogy a megszokott áruszállító kapcsolatunk is 
elérhetetlen – szintén szabadság miatt. Az nem lehet, hogy 2.5 t 
élelmiszert azért nem tudunk szétosztani, mert nincs teherautó, 
amelyikkel megoldható lenne a szállítás! Egy szűk körnek küldtem e-
mailt: ha van ötlete, segítsen, ha nincs, akkor imádkozzon, hogy 
sikerüljön járművet szereznünk. 
Néhány órán belül leírhatatlan segítőkészség áradt felém e-mailek, 
telefonhívások formájában. A megoldást végül váratlan helyről 
kaptuk: Tóni atya Kárpátaljáról írt egy email-t, hogy van teherautó. 
Innentől fogva tényleg minden úgy történt, mint a mesékben. A 
Máltai Szeretetszolgálat egy „világjáró” teherautója hozta végül 
Esztergomba a szállítmányt. Minden percre pontosan a tervezettek 
szerint történt. 
Nem szeretnék kiemelni senkit a sok segítő közül, mert mindenki 
maximális erőbedobással dolgozott, így hiba nélkül, sikerrel lezajlott 
az ételosztás. Hálás köszönet a Magyar Élelmiszerbanknak és 
minden résztvevőnek a készséges munkáért annak a több mint 
1400 rászorulónak nevében is, akik így jutottak ehhez a segítséghez. 
Egy személyes közreműködőt mégis ki kell emelnem, aki ezzel a 
példával is tanított minket arra, hogy nem szabad megijedni, nem 
szabad félni. Hinni kell a szeretet egybetartó erejében. Nem sikerült 
volna mindez, ha a Krisztusi szeretet, mint személyes közreműködő 
nem köt össze minket. Dicsőség Neki érte! 
Ilyen egyszerű... Khéki 
 

Programajánló: Szakrális Művészetek Hete 
 

Szeptember 17. és 25. között ötödik alkalommal rendezik meg a 
Szakrális Művészetek Hete programsorozatot, amelynek keretében 
szeptember 17-én, szombaton újból megtartják a Nyitott 
Templomok Éjszakáját (Ebbe több budapesti templom is részt 
vesz.) Ajánlott internetes információs oldal: www.szmh.hu 
 

Szakrális Művészetek Hete esztergomi programjai: 
-Szent Adalbert Központ - Szeptember 18., vasárnap 15.00h 
A Pozsonyi Magyar Galéria Szent István Pozsonyban c. tárlatának 
bemutatója 
-Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára (Szent Adalbert –
központban) szeptember 18., vasárnap 16.00h 
„Őseink buzgósága” -a Kecskés együttes műsora- régi szakrális 
énekeink 
-Szent Adalbert –Központ - szeptember 24., szombat 19.00h 
Eleink énekei, imádságai a Magyarok Nagyasszonyához – Ferencz 
Éva énekművész hangversenye (A hangverseny előtt 18 órakor 
Kontsek Ildikó művészettörténész –a Keresztény Múzeum mb. 
igazgatója- előadást tart az egykori kápolna eredeti oltáráról –ma az 
alagsori kápolnában található- és bemutatja a lelkiségi központ 
épületét.) 
-Keresztény Múzeum-szeptember 24., szombat 10.00-17.00h-ig 
Ingyenes nyílt nap a múzeumban!  
Tárlatvezetés: 10.30h, 12h, 14h, 16h. Az állandó kiállítások 
ingyenes megtekintési lehetősége mellett következő fakultatív 
jellegű programokkal is várják az érdeklődőket: 
-Porcelánfestészeti bemutató 10-17 óráig (Melyik a kedvenc 
porcelánmintád?- kreatív program) 
-Jelképek, titkok, szimbólumok- Múzeumpedagógiai foglalkozás 
iskolásoknak 11 és 15 órakor 
Kérjük vigye mindenki hírét ennek a rendezvénysorozatnak és 
ajánljuk mások számára is! 

 

Meghívót kaptunk: SZENTEK NYOMÁBAN lelkigyakorlat 
Péliföldszentkereszt, 2011. október 7-9. 
Vezeti: Székely János püspök atya 

A lelkigyakorlatra jelentkezőktől a püspök atya kérdéseket szeretettel 
vár és fogad. Jelentkezési határidő: október 1. Érdeklődni és 
jelentkezni lehet: Gál Bernadett elérhetőségein; Telefon: 0620/828-
9249; e-mail: galbernadett@freemail.hu 

 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 
Előre jelezzük, hogy Nagymarosi Ifjúsági Találkozó október 1-én, 

szombaton 9 órától lesz.  
Mottó: „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21) 

 
 

Imaszándékok szeptember hónapban 
A pápa imaszándéka: 

A Szentatya szeptember hónapban a tanárokért és nevelőkért 
fohászkodik, hogy tevékenységükkel át tudják adni a fiatal 
nemzedékeknek azt a szeretetet, amely az igazságot szolgálja, és 
azért, hogy valódi erkölcsi és lelki értékekre tudják nevelni őket. 

Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Hogy a katolikus 
iskolák hitelesen adják tovább Krisztus szeretetét és az igazi emberi 
értékeket. 

Missziós imaszándék: hogy a keresztény közösségek szerte az 
ázsiai kontinensen, buzgón hirdessék az Evangéliumot, a hit 
örömével téve tanúságot annak szépségéről. 

 

Imádságot kérünk: 
 - Bajbajutott és betegségben szenvedő testvéreinkért 
 - Testvéreinkért, akik nem hisznek Istenben 
 - A családok egységének megőrzéséért 
 

HIRDETÉSEK  
+ Az első áldozásra készülőknek pénteken 14 órakor hittan az eddig 

hirdetett módon, szüleiknek pénteken 17 órakor szülői értekezlet 
a Belvárosi plébánián. 

 

+ Az első plébániai gyermekfoglalkozásunk pénteken délután 15 
órakor kezdődik a Belvárosi plébánián. 

 

+ A mostani tanévben elsőáldozói és bérmálkozói hittant is 
indítunk, továbbá felnőtteknek a vasárnapi iskolát. Jelentkezési 
lapok az újságok mellett. 

 

+ Templomunk urnatemetőjében, ill. a közös urnaőrzési helyünkön 
újra lehet sírhelyet váltani, kérjük, a kitett szórólapok alapján 
gondolják át ezt a lehetőséget. Megemlítjük, hogy aki nálunk vált 
sírhelyet az a templom szépítését is támogatja. 

 

+ Michels Antal plébános úr 40 beregszászi fiatallal látogat el 
hozzánk október 21 és 23 között. Kérése, hogy vendégeinket 
párosával családoknál helyezzük el. Befogadó családok 
jelentkezését várjuk. 

 

 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő- Szombat: 19 óra; Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
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 héten  
 Kereszteltük: Kovács Fruzsina Máriát. 
 Temettük: Szávai Jánosnét. 
 

+ Egy éve 
 Kereszteltük: Balonyi Kamillát, Farkas Reginát, Putz Dórát, 
Gotzy Nórát, Fekete Gábort, Dani Áront és Buzási Gáspárt. 
 Házasodtak: Kurovszky Zsolt és Róth Ágnes, Nagy Csaba és 
Virág Eszter 
 Temettük: Csesznák Jánost és Bábszki Józsefet. 
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