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Olv.: Ez 34, 11-12. 15-17 Évközi 34. vasárnap Sztl.: 1 Kor 15, 20-26. 28 
Krisztus király vasárnapja 

 

Zsoltár válasza: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 25, 31-46) 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet 
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a 
juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „jöjjetek, Atyám 
áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti 
innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, 
és ti meglátogattatok!” Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy 
szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? 
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e 
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök 
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; 
idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok 
meg engem!” Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy 
börtönben, és nem siettünk a segítségedre?» Ô pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem 
tettetek, velem nem tettétek!» Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. 
Ezek az evangélium igéi. 
 

Elmélkedéshez: 
• Tudok-e Krisztusként tekinteni azokra, akiket segítek? 
• Tudok-e Krisztusként segítséget elfogadni azoktól, akik segíteni akarnak nekem? Szoktam-e értük imádkozni? 
• Szoktam-e Krisztus helyett ítélkezni, ha igazságtalanságot tapasztalok magam körül? 
 

 

Beszámoló: „Nagy titok ez...” (Ef. 5,32)  
Néhány gondolat a 18. Családkongresszusról 

Dr. Beer Miklós püspök atya köszöntő szavaival kezdődött a két 
és fél napos találkozó Máriabesnyőn. Szt. Ágostont idézte: 
„Krisztus követségében járni mindig nehéz volt.” Korunk liberális 
világában sincs ez másképpen, de látnunk kell, hogy az Úr ránk – 
a családokra – bízta az életet, a gondoskodó nevelést. Tudjunk 
elégedettek lenni az elégedetlen környezetben is. Adjunk hálát 
minden kincsért, amit kaptunk, bátorítsunk másokat is! Az Úr 
számít ránk itt és most. 
Bíró László püspök úr: Olyan „háborúban” élünk, ahol nem 
látszik az „ellenség”, mi a jó és mi a rossz. Ha nincs 
transzcendens érték, akkor a partikuláris kerekedik fölül. 
A pasztorációban meg kell maradnia első helyen a 
családpasztorációnak. A családokért élni nem fölösleges. A 
búzaszem elhal, de termést hoz. A nemzet és az egyház jövője 
összefügg a családok jövőjével. A család ne csak tárgya, hanem 
cselekvő alanya is legyen a pasztorációnak. A kánai menyegzőn 
az étel megvan, csak a bor fogyott el, tudunk bort tenni az 
asztalra! Minél inkább misztikusok vagyunk, annál inkább 
politikusok. Nagy titok ez! 
Dr. Székely János püspök úr a családegyház fogalmáról és 
szerepéről beszélt. Aranyszájú Szt. Jánost idézte: „Az otthonaitok 
legyenek templommá, a családok egyházzá!” 
A családegyház az egyház legkisebb alapsejtje, de nem csak az! 
Az egyház a szentség jele és eszköze. Isten és az emberek, 
valamint az emberek egymás közötti szeretet-egysége. A család is 
ez a szentségi valóság, az emberi szeretetszövetség hordozza Isten 
szeretetét. Két ember szerelmében benne van az örök Szeretet, a 
titokzatos harmadik, a Szentlélek. A házasság IGEN-je nemcsak a 
másik félnek szól, hanem Istennek is. A családegyház küldetése az 
evangelizálás, misszió. Az első IGEN-t minden nap ki kell 
mondani. A házaspárok legfőbb küldetése egymás felé van. Az 
édesanya társteremtő (Éva: Isten segítségével embert alkottam). 

A szép házasság a legnagyobb ajándék a gyermek számára: a hit 
átadása. „Az igazi kőtábla az édesapa és az édesanya.” 

Dobay Péterné 
Képviselő testület megválasztása: 
Jövő vasárnap kezdjük a választásokat. 24 jelöltből szeretnék ki-
választani 12 választott képviselőt, ezen kívül a testületnek hiva-
talból tagja lesz a plébános mellett itt tartózkodása idején Kulcsár 
Sándor diakónus úr és a területünkön működő Ferencesek képvi-
selői. 
A választás lebonyolítására nincsenek kötelező szabályok, ezért 
érvényesítenék néhány helyi elképzelést. A szavazólapra rátesszük 
a jelöltek nevét, fényképét és rövid bemutatkozását. 
 A szavazólapokat 3 vasárnap fogják osztani a fölkért szavazóbi-
zottság tagjai, illetve a rákövetkező vasárnapon a kitöltött szava-
zólapokat is nekik lehet majd leadni. Minden szentmise-látogató 
jogosult lesz szavazólapot vinni, aki tehát mindhárom vasárnapi 
szentmisére eljön, az háromszor, aki csak kétszer az kétszer, aki 
pedig csak egyszer, az egyszer fog szavazni. 
Következő gondolat, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
te, illetve a Kereszténydemokraták ötletét felkarolva a gyermekek 
szavazójogát is biztosítani szeretnénk. A gyermekekkel érkező 
egyik szülőt fogjuk kérni, hogy gyermekeik nevében is vigyenek 
szavazólapot, és a család a gyermekek nevében is szavazzon. 
A fölkért szavazóbizottság lesz a szavazás tisztaságának garantá-
lója, mivel a tényleges szavazati eredményeket csak ők fogják is-
merni. Természetesen nyilvános lesz az a végeredmény, hogy kik 
lettek az új képviselő testület tagjai. 
A harmadik heti szavazó lapokat a negyedik hét vasárnapján, de-
cember 18. lehet leadni, így akkor érnek véget a választások. 
Az új Képviselőtestület akkor lép hivatalba, ha a választások 
eredményét Dr. Erdő Péter Bíboros úr jóváhagyja. 
Kérjük a testvéreket az emberi megfontolásokon túl Istenhez is 
forduljanak, kérjék a Bölcsesség Lelkét, hogy az új képviselő tes-
tület valódi karácsonyi ajándék legyen. Harmai Gábor plébános 
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Lelki program: A Bizalom Zarándokútjának legnagyobb találko-
zóira rendszeresen év végén Európa valamelyik nagyvárosában 
kerül sor. 

Ezeken a találkozókon több tízezer fiatal vesz részt 
Európa számos országából, de más kontinensekről is, hogy közö-
sen imádkozzanak és megoszthassák egymással gondolataikat. A 
soron következő találkozó 2011. december 28. (kedd) és 2012. 
január 1. (szombat) között Németországban, Berlinben kerül meg-
rendezésre. 

A taizéi közösség magyar nyelvű honlapján (www.taize.fr)a 
következőket olvashatjuk a találkozóról: „Részt venni a Bizalom 
zarándokútján Berlinben azt jelenti, hogy több tízezer európai 
fiatallal közösen imádkozunk, énekelünk, elcsöndesedünk és 
beszélgetünk a hitről; megtapasztaljuk a vendéglátó családok 
szeretetét; fölfedezzük Isten jelenlétét egy olyan városban, ami 
nyitott a legkülönbözőbb hagyományok, kultúrák és vallások 
irányába; Berlin városának és környékének olyan lakóival 
találkozunk, akik a mai kor kihívásai közt tanúságot tesznek az 
evangéliumról; egy hosszú ideig megosztott városban közösen az 
emberek közötti béke, bizalom és a reménység útján a 
közösségteremtésen munkálkodunk.” 

Az idei taizéi találkozóra – többek között – a Katolikus Ifjúsági 
Mozgalom irodája is indít buszokat. A kedvezményes jelentkezés 
határideje 2011. november 20.; végső jelentkezési határidő: 
december 1. További információk a KIM honlapján 
(www.taize.kimiroda.hu) Forrás: Magyar Kurír 
 

 

Lelki programajánló: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, zoltan.lestak@ujevangelizacio.hu 
 

 

Egyházunk híre: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Titkársága örömmel értesített bennünket, hogy a 2010. évi 
személyi jövedelemadó-bevallások összesítéséről kapott 
adóhatósági tájékoztatás szerint, több mint 600 ezren rendelkeztek 
személyi jövedelemadójuk egy százalékáról a Katolikus Egyház 
javára, hatvanhétezerrel többen, mint egy évvel korábban. Az 
egyházaknak szánt rendelkezés közel 60 százaléka a mi javunkra 
történt. E támogatási lehetőség bevezetésétől, 1998-tól mostanáig 
mintegy duplájára nőtt azok száma, akik adójuk egy százalékát a 
Katolikus Egyháznak ajánlották fel. 
 

 

Meghívót kaptunk: Kereszténység és Közélet 
Tisztelettel hívnak minden érdeklődőt az esztergomi 
kereszténydemokraták: „Változó nyugdíjrendszer” témájú, 
előadással egybekötött fórumra. Meghívott vendég: Prof. Dr. 
Mészáros József az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
főigazgatója. Időpont: 2011.november 22.(kedd), 18.00h; 
Helyszín: Esztergom, Mindszenty hercegprímás tér 7. (Árpád-házi 
Szent Erzsébet Középiskola, Díszterme) 
 

 

Ismeret–rovat; advent: 
Pilinszky János: A várakozás szentsége (részlet) 

Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; 
ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az 
után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a 
vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, 
mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden 

egyéb súlyát és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér 
vastörvényén, melynek – megszületvén Betlehemben – maga a 
teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá 
magát. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyhatunk: 
ami megtörtént, és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk 
között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, hogy 
Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az 
időből. 
Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában 
mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, 
ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, 
akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart. 
 

 

HIRDETÉSEK  
 

+ November 21-én, hétfőn, de. 10 órától megint lesz baba-mama 
klub a plébánia tanácstermében. A téma: advent a családban. 
Szeretettel vár minden érdeklődőt Lestákné Győrffi Diána. 

Adventi programok: 
+ Adventi koszorúkészítés lesz a Belvárosi plébánián november 

25.-én 15h-tól. Hívjuk a gyermekeket és szüleiket, hogy együtt 
készítsük el koszorúinkat. Szalma alapot, mécses alátétet, 
mécseseket mindenki hozzon magának! Ha van rá lehetőség, 
hozzunk díszítéshez növényeket, terméseket, szalagokat, amiket 
közösen is használhatunk! Az elkészült koszorúinkat a plébános 
atya a szombati főtéri gyertyagyújtási rendezvényen szenteli 
meg. 

 

+ Gyertyagyújtás az esztergomi főtéren a Szentháromság 
szobornál minden adventi szombaton. Ennek keretében első 
alkalommal, november 26-án 17h-tól Harmai Gábor plébános 
atya fogja a közös imádságot tartani, majd megszenteli a 
magunkkal hozott adventi koszorúinkat. 

 

+ November 27-én, vasárnap, a 10-es mise után adventi 
könyvvásár lesz a belvárosi plébánia hittantermében. Több 
keresztény könyvkiadó (Szent István Társulat, Bencés Kiadó, 
Harmat, stb.) bőséges kínálatából lehet válogatni, vásárolni. 

 

+ Roráté misék advent hétköznapjain a Szent István kápolnában 
reggel fél hét órakor (6.30h) lesznek. 

 

+ Megváltozott a cserkészek honlapjának elérhetősége. Az új cím: 
www.14.cserkesz.hu 

 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számá-
ra, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, hogy milyen-
nek képzelitek el Jézust a dicsőséges trónusán ülve. 

 

 

+ A héten temettük: Dalos Jánost. 
 

 

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; 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) 
 

 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

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 
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