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Zsoltár válasza: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát. Vö. 7b. vers. 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22, 15-21) 

Abban az időben: A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá 
tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz 
híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a 
császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg 
az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: 
„Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, 
és elmentek. 
Ezek az evangélium igéi. 
 

Elmélkedéshez: 
• Amikor minket is megkísért az adócsalás gondolata mivel mentjük fel lelkiismeretünk?  
• Jézus mit válaszolna a felmentésekre, amiket önmagunk adunk? 
• Mi az, amivel mi tartozunk az Istennek, amit nekünk kell megadnunk számára? 
 

Gondolatok-rovat: Család éve/ Betakarítás 

Tavasz folyamán vállaltam, hogy írok néhány gondolatot a család 

éve kapcsán. Akkor a család működéséről volt szó, most pedig 

szeretnék megosztani néhány gondolatot Isten szerepéről a 

házasságban, családban. Szentföldön ezen a héten 12.-én 

kezdődött a sukkot (szukkot) ünnepe, ami egy hétig tart. „A 

szentföldön zsidó nép 40 éves pusztai vándorlása során teljes 

odaadással kellett bízzon az Úrban, akkor is, ha sok szenvedést 

kellet kiállniuk. Az Úr mindvégig gondoskodott a népéről: hol 

vizet fakasztott a hegyből, hol mannával és fürjjel táplálta őket. A 

Sátoros ünnep ezt a bizakodást jelképezi, amivel Istenre 

hagyatkozott a nép, valamint emlékezés a vándorlásra, amikor 

még sátrakban laktak. A Tóra parancsa szerint az év utolsó 

aratásával együtt kell megtartani az ünnepet, amikor hálával és 

köszönettel emlékeznek az ember szükségleteiről gondoskodó 

Örökkévalóra. A Tóra ezeket a napokat a betakarítás ünnepeként 

is említi. Több vidám vallási szertartás, sok ének és tánc kíséri ezt 

az örömünnepet. A tórai előírás szerint Szukát (sátor, bódé) kell 

építeni –hasonlót ahhoz, amit olajbogyó betakarításkor a prés fölé 

emeltek, s pálmaágakkal fedtek a tűző nap ellen. A sátor alatt a 

család éli minden napi életét –étkezések, alvás, imádság… A 

másik rituális kötelesség az előírt négyféle növényből (citrus, 

pálmaág, mirtuszág, fűzfaág) készített csokorral az Örökkévaló 

előtti örvendezés. A csokor minden irányba lengetése 

szimbolizálja, hogy Isten mindenütt jelen van.” Az utóbbi időben 

több olyan családdal, házaspárral találkoztam, akik maguk útját 

járva messze kerültek a boldog házasság/család élményétől. A 

velük való foglalkozásaim során derült ki, hogy a szentségi 

házasságkötés után a mindennapok egyre monotonná váltak, 

annak ellenére, hogy programokat iktattak be családjuk életébe. 

Mi lehet ennek az oka? Összeállt bennem az a kép, hogy ezek az 

emberek cselekszik, teszik a dolgukat és a kötelességüket, de 

kimarad a mindennapokból az élő Isten kapcsolat. A mai 

hétköznapok és a társadalom olyan lehetőségeket kínál, ami az 

egyént egyénileg célozza meg, s nem a család a cél. A család 

egységének lényege, hogy az én-ből és a te-ből kialakul a mi. A 

mi-”tudat” fontos eleme, hogy egy harmadik hely is jelen van 

benne, amit sok minden betölthet. Lehet hobby, egyéni mániák, 

megrögzöttségek, világjárás, szenvedélyek, stb., de ami összetart 

az, ha Istent tesszük a harmadik helyre. „Ősi szukkoti előírás: a 

sátrat úgy kell megépíteni, hogy a tetejére helyezett nádon 

keresztül látni lehessen az égboltot, hogy éjszaka átragyogjanak 

rajta a csillagok. Egész életünk, tanítják a régiek, olyan, mint ez a 

sátor: ideiglenes hajlék itt, a Földön. Ám mégis van egy, egyetlen 

biztos pont, a Mindenható Isten, akire mindig számíthatunk.” 

Azért hozom ide az ószövetségi nép szokásait, mert jól látszik, 

hogy ők mennyire élő szemlélettel tartják a családjuk körében az 

Istent. A hagyományok és történelmük megadják azokat a vallási 

cselekedeteket, amik hitüket ébren tartják a mai világban is. 

Hasonló ez a mi vasárnapi misére járásunkhoz? Nem, jóval több. 

A napi életük értelme és szemlélete fakad abból, amit hitük ad 

nekik. Itt különbözünk mi, akik ebben a társadalomban 

szocializálódtunk, tanultunk, tapasztaltunk… Messze kerültünk 

attól, amit úgy lehet jellemezni, hogy Isten tenyerébe való 

belehelyezkedés. Itt föloldódhatnánk és megtapasztalhatnánk a 

gondviselést és annak hatalmas erejét. De, mi félelmeink 

halmazából kitekintve attól kezdünk rettegni, hogy itt ÉN 

VELEM mi lesz? Hiszen ezt vagy azt szeretném elérni. Van 

elképzelésem és dolgozom a házasságomon, házamon, családom 

sikerén, önmagam sikeres és boldog életén. Én tervezem, én 

cselekszem, én teszem, én… Természetesen kimondom, hogy 

mindezt a család érdekében, mások szolgálatára, stb. teszem.  

(Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) Viszont kimarad egy hihetetlen nagy 
lényeg, önmagam odaajándékozása a Teremtőnek, az ő 
szándékainak, az ő szándékára. Ha a kedves olvasóm itt tart, 
akkor biztos azt gondolja, hogy akkor el kell szakadnom 
valamitől, szinte meg kell halnom önmagamnak. Részben így van, 
de itt van a nagy ígéret a szabadság. Szabaddá válhatok, válhatunk 
kötelékeinktől és valóban az lehetek, amit Isten valóban elgondol 
rólam, amire szándéka van velem. Ha sikerül megtapasztalni ezt a 
szabadságot, akkor kiderülhet magam számára, hogy ez mennyire 
más, mennyire ajándék, mennyire boldogságra vezető, mint 
amikor én próbáltam a magam kútfejéből eljutni Istenhez. Ebből, 
Isten szemszögéből –fentről nézve magam– másnak látszik az a 
küzdelem, amit magamért, házasságomért, családomért tettem, 
teszek. Ma a házasságok, családok nehézsége az, hogy magunkba 
bonyolódásunkat megelőzzük, lássunk tisztán, legyünk szabadok s 
boldogok, és egységben lehessünk. Ehhez jó példa számunkra az 
ószövetségi nép szukkot ünnepe és a hozzá kapcsolódó lelki 
tartalom. Ez számunkra is megadja az irányt, „van egy, egyetlen 
biztos pont, a Mindenható Isten, akire mindig számíthatunk.” 
Ehhez segíthet az önmagunkról szóló megosztás, értékeink és 
céljaink áttekintése és értékelése Isten szemszögéből, 
szóhasználatunkból/kommunikációnkból a környezetünkben élő 
személyek megítélésének, kritizálásának mellőzése. Az előbbiek 
helyett helyesebb: a puszta cselekedetek értékelése, Isten 
szándékának keresése a jövőre nézve, a kísértő cselekedeteinek 
felismerése és ezeknek ellent mondani az aktuális helyzetben, 
ösztönös cselekedeteink helyett CÉL-(Isten)tudatos döntés és 
cselekvés, valamint önmagam odaajándékozás minden nap. 
Mindezt azért, hogy a „nádon keresztül látni lehessen az égboltot, 
hogy éjszaka átragyogjanak rajta a csillagok” az Isten. 
 Tóth László 
 

 

Plébániai program:Gyalogos zarándoklat Márianosztrára 

Indulás: 7:50 kor a buszvégről (busz, komp majd 7 km gyalog); 

Szentmise: 12:30-kor; Ebéd a Hangulat étteremben: kb 14 órakor 

(Alternatív ebéd: "önellátó-hátizsákból" a kálváriánál.). Hazafelé 

bogyógyűjtés, vagy busszal (esetleg kisvasúttal) Komp + Busz.

 /És igyekszünk haza, hogy egy kicsit tudjunk beszélni Tóni 

atyával is, ha programja engedi./ Az ebéd ára 650 Ft, de aki ok-

tóber 19-ig jelentkezik, annak csak 600 Ft lesz az egyfogásos 

ebéd.    További információk és jelentkezés: Kuti István 

06/20 92-59-363; e-mailen: kutiposta@gmail.com 

Meghívó: (1.)  Imádkozzunk együtt a család évében! 2011. 

október 18-án, kedden 18 órakor a Kerek templomban! 

…Beszélj, anyám! Szavad a szív zenéje, 

Szívedből szeretet s élet szakad; 

Nappalodik a szenvedélyek éje, 

Meleg sugárként ömlik szét szavad. 

Buzdíts a jóra, óvj a küzdelemben, 

Szeretni, hinni ó, taníts meg engem! 

Szívedbe Isten lelke költözött... 

Áldott vagy te az asszonyok között!... 

Komjáthy Jenő: Anyámhoz 

Ezt az imaalkalmat a Mária Rádió rögzíti, és 20-án 23h kor lesz 

halható a rádióban. 

(2.) Okt. 21. péntek, 17 óra Rozália kápolna, szüreti szentmise 

lesz, amelyet Székely János atya mutat be. 

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit! 

 

Plébániai Zarándoklat: Máriacelli kegytemplomhoz hirdetünk 

imádságos zarándoklatot Mária hónapjában. 

Október 29-én (szombat) reggel 05.15h-kor indulunk autóbusszal 

a Belvárosi Templom elől és este 7.30-8 óra között érkezünk 

vissza. Várható útiköltség 7.500 Ft lesz. Érdeklődni és jelentkezni 

lehet névvel és telefonszámmal a plébánián, vagy a szervezést 

végző Tóth Lászlónál (Telefon: 06-70-515-53-54) 

 

 

Lelkigyakorlat plébániánkon: Belső gyógyító szolgálat 

Mária Magdolna belső gyógyító szolgálatot tartunk Esztergomban 

a Belvárosi plébánián 2011. november 25-27-ig. 

Belső sebeket akkor kapunk, amikor megbántanak minket, vagy 

amikor nem úgy szeretnek, ahogy szükségünk lenne rá. Jézus 

azért is jött, hogy meggyógyítsa a megtört szívűeket. Ezen a 

hétvégén szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné Jézus elé vinni 

fájdalmait, és Tőle várja a gyógyulást. Témák: szeretet és bűn - 

hogyan keletkeznek a belső sebek - a megbocsátás útja - ima 

gyógyulásért az Oltáriszentség jelenlétében. 

Információ és jelentkezés: Lesták Zoltán 0620-8232385, vagy 

zoltan.lestak@ujevangelizacio.hu 

 

Kérés: Esztergom belvárosában, egy három gyermekes család, 

pótnagymamát keres. Fizetség, megegyezés szerint. 

Tel.: 06-20/8280-790 
 

HIRDETÉSEK  
 

+ Kedves Édesanyák! 
Október 17-én, hétfőn, délelőtt 10 órától Baba-mama klub lesz a 
plébánia tanácstermében. Téma: „Csak” édesanya? Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk. Vezeti: Lestákné Győrffi Diána 
+ Elkészült a kapuzat, köszönjük a szép kivitelezést és az adomá-

nyozók hozzájárulását. 
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számá-

ra, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le az evangéliu-
mi pénzdarabot. 

+ A héten 
 Kereszteltük: Horváth Bercelt és Becse Barnabást. 
 Temettük: Murányi Miklóst. 
 

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: ½ 8 óra (változás!!!); 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) 
 

Mári Rádió Fm 97,4 Mhz 
 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele 

megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós 

Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport 
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 


