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XVI. évf. 33. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e 2012.szeptember 23. 

Olvasmány.: Bölcs 2, 12. 17–20 Évközi 25. vasárnap Szentlecke.: Jak 3, 16 – 4, 3 

Zsoltár válasza: 53, 3-4.5.6.8: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 30-37) 
Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült 
oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem 
értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: 
„Mir ől vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. 
Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” 
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én 
nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.” 
+ 

Elmélkedéshez: 
• Uralkodni akarok, vagy szolgálni, mint Jézus? 
• ÉN vagyok magam számára a legfontosabb, vagy Isten akarata? 
• Imádkozom-e rendszeresen a világi hatalom birtokosaiért, hogy hatalmukkal Isten tervei szerint éljenek? 
 
 

 

Buzdítás:    Nem tökéletes embereket keresünk 
 

Az elmúlt hetekben elhangzott a misék hirdetésében, hogy 
plébániánkon újra megkezdődik a vasárnapi iskola. Aki figyelte, 
az biztosan meghallotta, hogy erre a programra olyan személyeket 
hívunk és várunk, akik közelebbről szeretnének megismerkedni 
Jézus Krisztussal, a kereszténységgel, a katolikus vallással. 
Számukra szerveződtek ezek a vasárnapi (koraesti) alkalmak. 
Bátorítani szeretném a kedves templomi közösségünket, 
mindannyian nézzünk körül, és szólítsuk meg a környezetünkben 
élő érdeklődő családtagot, ismerőst, szomszédot, rokont, 
válaszolna-e Jézus hívására, élne-e a felkínált lehetőséggel, hogy 
feleljen Isten szeretetére, Aki számára ő fontos, és megváltotta 
bűneitől. Ha szeretné megismerni Jézust, felkészülne a keresztény 
életre a keresztség által, erőt merítene a többi szentségből, a 
gyónás, az Oltáriszentség, a bérmálás szentségeiből, ha szívesen 
bekapcsolódna Egyházunk közösségébe, akkor hívjuk meg a 
vasárnapi iskola által kínált lehetőségre. Legyünk misszionáriusok 
környezetünkben félelem nélkül, a Szentlélektől kért bátorsággal, 
meggyőződött hitünkkel. Bíztatlak benneteket Testvéreim, hogy 
legyünk bátrak abban is, hogy ha hitünk és elkötelezettségünk 
megalapozott, élő kapcsolattal fordulunk Jézushoz, akkor merjünk 
jelentkezni a felkészülők támogató kísérőjének! Kellenek olyan 
emberek is a felkészítés során, akik a hétköznapi életük 
küzdelmeiből, tapasztalataiból, reményteljes hitükből, kísérő 
támasz tudnak lenni a Jézushoz érkezők számára. Az atyák 
felkészítése mellett fontos, hogy családban, világi életben élők 
támogató tanúsága is előmozdító legyen egy-egy Testvérünk 
Jézushoz való kapcsolódásának, hitének kiteljesedéséhez. Ehhez 
keresünk - nem tökéletes – hívő, katolikus embereket, hanem 
küzdelmeket folytató, Isten szándékát követni szándékozó, 
időnként eleső, igaz Testvéreket! A bátorságot és minden más 
szükségeset Isten megadja, a szándékodat pedig jelezd plébános 
atyánknál!             Tóth László 

Az előző cikkünkhöz szorosan kapcsolódik az alábbi rövid 
meglátás, amelyik a kiüresedő közösségekre, templomokra is 
érvényes lehet. Elgondolkodtató sorok, talán ezek is rámutatnak a 
vasárnapi iskola szükségességére. 
 

Gondolatok-rovat:  A keresztények dugig vannak 
Elfogadás helyett befogadás! 
Aki átlépi egy közösség küszöbét, azt valószínűleg a valahová 
vagy valakikhez való tartozás vágya (is) hajtja. Szeretne 

biztonságos, befogadó, barátságos környezetbe és közösségbe 
belépni. Nincs nagyobb csalódás, mint amikor teljesen oda nem 
ill őnek, kívülállónak, tudatlannak érzi magát, mert semmit nem 
tud a körülötte lévő emberekről, ráadásul azokat jobban érdeklik a 
saját szokásaik és rítusaik, mint ő, vagy bármelyik „idegen”. Sok 
közösségben semmiféle gondot nem fordítanak arra, hogy a 
látogatók megértsék, mi miért történik: mit jelent számunkra 
Jézus, a dicsőítés, miért imádkozunk egyáltalán Istenhez, mikor 
kell felállni vagy leülni, mit mikor kell közösen mondani, stb. A 
keresztények dugig vannak bennfentes szokásokkal, saját 
nyelvezetük van, és van valamiféle „világot” és a „világiakat” 
megvető hívő felsőbbségük, amit minden kívülálló azonnal 
megérez. A legtöbb vallási felekezet és közösség elfogadó – ha 
megfelelő módon öltözködsz, viselkedsz, beszélsz, akkor talán be 
is fogadnak. Ennek a következménye, hogy a legtöbb közösség 
már egyáltalán nem növekszik megtérőkkel, hanem egy belterjes 
vallásos klubként üzemel.    Szerkesztett részlet: apcsel29.hu 
 

A következő két cikket minden módosítás nélkül közöljük, mert 
úgy gondoljuk, hogy ebben a formában rendkívüli adomány 
számunkra, ugyanis a két újságcikket egy látássérült leány írta. 
 

Beszámoló: Látogatás Koronkai Zoltán atyánál. 
Reggel a hét negyvenes esztergomi járattal mentünk fel 
Budapestre, de nem is tűnt fel nekünk hogy az atya is velünk 
utazik. Mikor leszálltunk az Árpád hídnál akkor mutatkoztunk be 
Zoltán atyának. Akkor szembesültünk a barátommal azzal, hogy 
az atya elmondta nekünk, hogy a református templomnak milyen 
tornya van. Mi ugyanis látássérültek vagyunk. Aztán elmentünk a 
Nemzeti Múzeum előtt, ahol még soha sem jártam Budapesten! 
Előtte elszavaltam a Nemzeti dalt, mint Petőfi a 1948-as 
szabadságharc elején. Aztán elmentünk egy olyan épület előtt, 
ahol régen a Parlament volt, most az Olasz Kultúrintézet áll a 
helyén. Utána elmentünk a Magyar Rádió épülete előtt, ahonnan a 
rádióadásokat sugározzák. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jogi Karának az épülete előtt is megálltunk. Végül megérkeztünk 
a Jezsuita templomhoz és rendházhoz, ahol Zoltán atya dolgozik 
és celebrálja a misét. Megnéztük a templomot és a benne rejlő 
helyiségeket. Aztán Zoltán atya tartott nekünk katolikus misét. 
Utána a templom melletti kávézóban elköltöttük szendvicseinket 
és italainkat.     (folytatás a 2. oldalon) 
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(folytatás az 1. oldalról) Aztán elmentünk a Hősök terére, ahol 
megnéztük a szobrokat és felelevenítettük Magyarország 
történelmét. Végül befejezésként elfogyasztottunk egy fagyit a 
McDonalds-ban. Ami még kimaradt, hogy Pesten régen volt egy 
gyufagyár, aminek mostani helye a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem kollégiuma. Nagyon jól éreztük magunkat, nem vártuk, 
hogy ilyen jól alakul ez a nap. A tizenhat negyvenes esztergomi 
busszal utaztunk haza. 
Beszámoló a budapesti Veni Sancte-ról 
Szombat reggel a hét órás busszal indultunk Budapestre. Az 
Árpád hídtól a hármas metróval elmentünk az Újpest 
városközpont végállomásig és ott átszálltunk a tizennégyes 
villamosra. Megérkezésünkkor kaptunk egy táblát, amire a nevünk 
volt feltüntetve és egy mesefigura. Volt egy előadás, amit egy 
lelkésznő tartott Jézus feltámadásáról. Aztán kiscsoportos 
beszélgetések következtek a félelemről és a bizalomról. Utána jött 
az ebéd, majd a budapesti Hit és fény közösség beszámolót tartott 
a krakkói zarándoklatról. Aztán volt egy énekpróba, ahol a 
dalokat kellett próbálni. Ezt követte egy istentisztelet, végezetül 
agapé volt, ahol süteményeket fogyasztottunk. Nagyon jól éreztem 
magam, attól függetlenül, hogy először voltam ilyen 
rendezvényen. Így legalább megismertem új embereket. Este 
mentünk haza. 

Meghívó:   Előző képviselőtestületünk tagjának díjátadójára  

„Az Év Veterán Kerékpárja” címét Móringer Lajos 1939-es 
Weiss Manfred Csoda kerékpárja nyerte el. (Fotó a webolda-
lon.) Az idén először került megrendezésre ez a verseny, a mérleg 
20 benevezett kerékpár és 429 egyéni szavazat. A szavazásban 
résztvevő kerékpárok között voltak szépen helyreállított, szinte 
eredeti állapotukban tündöklő gépek, de akadtak olyanok is ame-
lyek még a gyári festést, csíkozást viselték magukon. A szervezők 
várják szeretettel a díj átadójára 2012. szeptember 22-én, 10 óra-
kor a Féja Géza Közösségi Házba! A díjat átadja: Rozgonyi Ro-
land Magyar Gyártmányú Veterán Kerékpárok Virtuális Múzeu-
mának létrehozója. (2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50.) 

A hét liturgikus ünnepei: 
+ szeptember 24. (hétfő): Szent Gellért ünnepe 
+ szeptember 26. (szerda): Szent Kozma és Damján emléknapja 
+ szeptember 27. (csütörtök): Páli Szent Vince emléknapja 
+ szeptember 29. (szombat): Szent Mihály, Gábor és Ráfael főan-
gyalok ünnepe 
Imaszándékok: 
+ a papokért és a szerzetesekért, hogy napról napra Isten szavát és 
vezetését tapasztalják életükben 
+ a családokért, hogy közösségként tudjanak élni a hétköznapi 
küzdelmek ellenére is, és a Szent Család közbenjárója és vezetője 
lehessen számukra 

Útravaló-rovat: A tárgyak használatra vannak, az emberek 
szeretetre! A probléma a mai világban az, hogy az EMBEREK 
VANNAK HASZNÁLVA ÉS A TÁRGYAK SZERETVE! 
Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünkben ezt a gondolatot: a 
tárgyak azért vannak, hogy használjuk, az emberek pedig hogy 
szeressük őket! Légy ura érzelmeidnek: 
 - vigyázz a gondolataidra, szavak lesznek belőlük,  
- vigyázz a szavaidra, cselekedetek lesznek belőlük, 
- vigyázz a cselekedeteidre, megszokások lesznek belőlük, 
- vigyázz a megszokásaidra, szenvedély lesz belőlük, 
- vigyázz a szenvedélyedre, rabsággá és végzeteddé válhat! 
Gondolatok-rovat: a magyar lakosság EGYETLEN  könyvet sem 
olvas 
Az első számú lelki táplálékunk az olvasás – mert az sokkal 
jobban bennünk marad, mint amit csak nézünk vagy hallunk. 
Minden egyes szó, amit elolvasunk egy napilapban, egy 
regényben, egy internetes blogon, egy szakkönyvben vagy a 
Bibliában, beépül az életünkbe, és lelki táplálékká válik 
számunkra. Manapság sokan leértékelik az olvasást  –  az  internet  
 

és az audiovizuális kultúra szinte kiszorítja az olvasást az 
emberek szemléletéből, és az amúgy is rohanó idejükből. A 
felmérések döbbenetes eredményeket hoznak: az átlag magyar 
ember napi szinten 13-17 percet tölt olvasással, ellenben közel 4 
órát tévézik. Ebben még nincs is benne a számítógép előtt eltöltött 
idő, ami egyre nagyobb teret kap! A mai gyerekek kifejezetten 
utálnak olvasni, a felnőtteknek pedig csak „nincs idejük” rá. 
Azonban a nagy vezetők, az igazán eredményes emberek mind 
olvasnak! Sokat olvasnak! Ha naponta egy órát céltudatosan, 
minőségi módon olvasással töltünk, az évente 365 órányi olvasást 
jelent. Felmérések igazolják, hogy ha önfegyelemmel három évet 
egy téma tanulmányozásával töltünk, legyen szó bármilyen 
témáról, ami minket érdekel, az építőipartól a nukleáris fizikán át 
a közösségépítésig, és arra átlagosan napi egy órányi olvasást 
rászánunk, KIZÁRÓLAG EZÁLTAL a téma országos hírű 
szakértőivé válhatunk! 5-7 év alatt nemzetközileg elismert 
szaktekintéllyé képezhetjük magunkat! Még egyszer mondom: 
csak azáltal, hogy naponta egy órát céltudatosan a bennünket 
érdeklő téma tanulmányozására fordítunk! Szintén kutatási 
eredményeket szeretnék említeni: a magyar lakosság 60%-a 
EGYETLEN könyvet sem olvas el ÉVENTE! Egy másik adat 
szerint a diplomások 58%-a egyetlen szakkönyvet nem vesz a 
kezébe a tanulmányai befejezése után! Döbbenetes! Az emberek 
nagy része a tanulmányait azzal az érzéssel fejezi be valamikor 18 
és 25 éves kora között, hogy végre, megszabadultam a könyvek 
börtönéből, és nem kell tovább olyan dolgot tennem, amit utálok. 
Csakhogy aki abbahagyja a tanulást, az lemarad. Ahogy egy nagy 
vezető mondta: amíg éretlennek érzed magad, addig fejlődsz! 
Mihelyt abbahagyod a tanulást és a fejlődést, mert úgy érzed, 
készen vagy, megértél, rögtön elkezdesz szétesni! könyves.blog.hu forrás 
szerkesztett vált. 

Csodálatos lehetőség! Olvass el 72 könyvet 
Ennyi könyvből áll a Biblia. Jövő vasárnap (szeptember 30.) 
Szentírás vasárnapja lesz. Készüljünk egy döntéssel Szent 
Jeromos ünnepnapjára! 

Hirdetések 

+ Kákonyi Asztrik  festőművész kiállításának megnyitója lesz a 
Ferences Rendházban 2012 szeptember 25-én 17 órakor 
+  Az elsőáldozás a Belvárosi templomban, október 7-én lesz a 10 
órás Szentmise keretében, a Vizivárosban egy héttel később. 
Imádkozzunk értük! 
+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljutttani minden háztartásba. Aki vállalná, 
hogy saját utcájában  postázza levelünket, az iratkozzon föl a 
hátul kihelyezett jelentkezési lapon. A fölhívás mintáját 
tájékoztatásul mellékeltük, egyenlőre csekk nélkül. 
 

A héten temettük: Szontagh József Andrásnét, Gútor Imrénét 
és Balázs Pétert 

 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
hétfő - péntek: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 13.00-18.00: 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 
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A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele /megjelenik 

kéthetenként/ 
Alapító: Dr. Beer Miklós 

Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.; 

Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 
Tel./Fax.: (33) 898 – 124, Mobil: (20) 775 – 2841 

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

Web: www.belvarosiesztergom.hu;  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 


