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Olvasmány: Bölcs 18, 6-9 Evangélium: Lk 12, 32-48 Szentlecke: Zsid 11, 1-2.8-19 

Évközi 19. vasárnap 

Következő hírlevelünk két hét múlva, augusztus 25-én jelenik meg! 
 

Jövő (évközi 20.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Jer 38, 4-6.8-10; szentlecke: Zsid 12, 1-4 

EVANGÉLIUM (Lk 12, 49-53) Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint 
hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét 
hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és 
kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.” 
 

Elmélkedéshez: 

 Kivel állok szemben, kivel állok összetűzésben? Embertársaimmal? Istennel? 

 Elfogadom-e, magamévá teszem-e a Jézus által hozott tűz, a szeretet lángját és erejét? 

 Elkötelezem-e magam Krisztus mellett? 
 

 

Évközi 21. vasárnap szentírási szakaszai: olvasmány: Iz 66, 18-21; szentlecke: Zsid 12, 5-7.11-13 

EVANGÉLIUM (Lk 13, 22-30): Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. 
Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ô így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, 
sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk 
ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De 
ô megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!« Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok 
Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és 
délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!” 
 

Elmélkedéshez: 

 A „szűk kapun” igyekszem bejutni? 

 Arra visz életem útja? 

 Milyen szempontból akarok első lenni? És utolsó? 
 

Beszámoló-rovat: Váci kirándulás 

Alig értünk haza a nyaralásból, máris várt minket a következő 
program: Vác. Július 13-án, 7 órakor indultunk Esztergomból, és 
Budapesten keresztül értünk ebbe a közel ezer éves városba, 
amely a korai püspöki székhelyek közé tartozik. A település 
nevének eredete 1074 körül keresendő, amikor Géza és László 
herceg a környéken csatáztak. A területet abban az időben 
hatalmas erdőség borította, amelyben élt egy Vác nevű remete. 
Innen az elnevezés. Első utunk a püspöki palotába vezetett, ahol 
Dr. Beer Miklós atya szeretettel fogadott bennünket. A tőle 
megszokott kedves mosollyal ölelte át vendégeit. Körbevezette 
kis csapatunkat a palotában. Bizony szemünk-szánk elállt a 
csodálkozástól ennyi szépség láttán. Egyik teremből a másikba 
haladva megcsodálhattuk a gyönyörű festményeket, a művészien 
kifaragott székeket, a pompás bútorokat. A díszterem mellett 
bejutottunk Miklós atya dolgozószobájába is. Az egyik folyosón a 
nagy előd, Migazzy Kristóf püspök monumentális képe látható. 
Kisétáltunk a kertbe is, ahol hatalmas ezüstfenyők magasodnak, és 
sok védett, különleges növény nő. Külön érdekesek voltak a 
szabadon kapirgáló tyúkok, nagy tarajú kakas és a bárányok. 
Megköszöntük vendéglátónknak, hogy ott lehettünk, csekély 
ajándékkal kedveskedtünk neki, és zárásként elénekeltük az ároni 
áldást. Csodálatos volt látni azt a végtelen szeretetet, amellyel 
Miklós atya közeledett a sérültek felé. Szinte könnyekig 
meghatódtunk, amikor a súlyos látássérült leányzó 
megtapogathatta a berendezési tárgyakat. A nap további részét 
Vác megismerésével töltöttük. Először a székesegyházat 
tekintettük meg, Migazzy püspök saját építészének keze nyomát 
őrzi ez a késő barokk épület. Megnéztük a gyönyörű főoltárképet, 
amely Mária Erzsébetnél tett látogatását eleveníti meg. A 
templom alatt hatalmas altemplom húzódik, püspökök, 
kanonokok és világiak nyugvóhelye. A főszékesegyházat 

körülvevő árnyas fák alatt megebédeltünk, majd desszertként 
fagyiztunk egyet. Utána a Március 15. térre értünk, és a Fehérek 
templomába tértünk be. Megtudtuk, hogy az 1770-es években 
készült el, és a fehér ruhát viselő domonkos rendi szerzetesek után 
kapta a nevét. Alatta egy XVIII. századi temetkezési hely van, 
amelyből a „váci múmiák” néven ismert leletanyag került elő. A 
templom oldalában Szent Hedvig szobra magasodik, aki Nagy 
Lajos király lánya volt és néhány éve a Dunakanyar védőszentje. 
Tovább haladva a Testvérvárosok kútját, majd a Városházát 
pillantottuk meg. Ez utóbbi a világi barokk szép emléke, 
amelyben régen török fürdő állt. A tér túloldalán lévő Siketnémák 
Intézetére is vetettünk egy pillantást, amely a törökök kiűzetése 
után püspöki palotaként működött. Szépen gondozott utcákon 
folytattuk utunkat egészen a Fegyházig. Erre a helyre Migazzy 
püspök a nemes ifjak konviktusát álmodta meg, de végül a 
Ludovika Akadémia kapott benne helyet. Börtönként 1855 óta 
működik. Városnéző körutunk a Diadalívnél ért véget, amelyet a 
váciak Kőkapunak hívnak. Megtudtuk, hogy 1764-ben, Mária 
Terézia váci látogatásának évében készült el a „párizsi rokon” 
mintájára. A következőkben lesétáltunk a Duna partra, majd a 
komppal átkeltünk a folyón, és buszokkal hazautaztunk 
Esztergomba. Ismét szép napot töltöttünk együtt a barátainkkal. 
Jó volt látni a fiatalok érdeklődését az új dolgok iránt. Örömmel 
töltötte el szívünket, amikor Simonek Mártit, aki fehér bottal 
közlekedik, azonnal hellyel kínálták a buszokon. Úgy látszik, 
hogy az emberek egyre jobban elfogadják a sérülteket, de erre 
csak akkor van lehetőségük, ha látják, ismerik őket. Ezért öröm 
számunkra a fiatal barátainkkal kirándulni. Adja Isten, hogy minél 
hamarabb teljes értékű emberként tekintsenek rájuk! Köszönjük 
Urunknak és Beer Miklós atyának, hogy ilyen szép napot 
tölthettünk Vácon és rengeteg szép élménnyel gazdagodva 
térhettünk haza otthonainkba! Gabica és Orsi 
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Beszámoló-rovat: Karitász lelkinap 

A meghívót a májusi élő rózsafüzér zarándoklaton kaptuk kézhez 
a június 8-án, Bajóton tartandó lelkinapra. Minden csoportot és 
plébánosaikat hívták a rendezők. Az időpont – bár előre nem 
tudhattuk – sajnos éppen a dunai árvízzel esett egybe. Félő is volt, 
hogy többen nem tudnak jönni, mint például a pilismaróti csoport, 
hiszen településüket a víz elzárta. Esztergomból is csak kerülő 
úton lehetett eljutni Bajótra. Már hagyomány, hogy minden 
júniusban más-más karitász csoportot működtető plébánián kerül 
megrendezésre a lelkinap. A bajóti csoport nagy szeretettel várta 
az érkezőket. A problémák ellenére 120 fő jött el a régióból. A 
fogadás után a templomba vonultunk, és közösen imádkoztunk az 
árvíz sújtotta területekért és az ott dolgozókért. A programnak 
megfelelően Molnár Alajos atya vezetésével szentségimádáson 
vettünk részt. A könyörgéseket a csoportok vezetői mondták. 
Énekes vezetőnk most is DAX volt. A szentségimádás után 
plébános atya bemutatta a templomot, ismertette történelmét, 
képeit. Utána a helyi karitász csoport és munkájának bemutatása 
következett. Időközben megérkezett a lelkinap vezetője Forgács 
Alajos atya (plébános, Bp-Kelenföld Szt. Gellért plébánia) 
Délelőttre két részben tervezett előadást hallgattunk a Miatyánk 
értelmezéséről. Először belegondolok, hogy lehet-e az 
imádságomat magyarázni?! A lényeg az, hogy ne csak kívülről 
tudjuk az imádságot, hanem belülről is. Így szívvel-lélekkel 
ismerjük, és valódi imádságként mondjuk, benne legyen a lelkünk 
és értelmünk is. A két előadás között a plébánián megnézhettük a 
bajóti csoport munkájáról készült kiállítást, illetve ebéd előtt a 
helyi múzeumot is. Az előadás és az ebéd között kiscsoportos 
beszélgetések is szerveződtek az imádság céljáról és helyéről 
életünkben és munkánkban. Az ebédre a plébánia kertjében 
felállított sátorban került sor. Ezen részt vettek a karitász 
csoportokon túl Molnár Alajos plébános atya, Kiss-Maly László 
dorogi plébános atya, Bajót polgármestere Tóth Zoltán és a 
Karitász központi iroda részéről három munkatárs. Az ebéd után 
rövid köszöntés következett, hiszen a régiós karitász 19 éves, 
illetve vezetője Ferenczy Éva 60 éves lett. Tóth Zoltán 
polgármester méltatta Éva tevékenységét, közösségszervező 
munkáját, és köszöntötte születésnapja alkalmából. Molnár Alajos 
atya adta át Évának a Ferenc pápától kapott oklevelet (munkájáért 
és születésnapja alkalmából). A köszöntések végén a központ 
munkatársaitól átvettük a nyári gyereküdültetéshez a támogatást. 
Idén nem konzerveket és édességet, hanem levásárolható 
utalványokat hoztak a csoportoknak. A belvárosi plébánia részére 
10.000 Ft értékű utalványt hozhattam, és adhattam át a plébános 
atyának, aminek remélem hasznát vették a nyaralás alatt. A nap 
hálaadó szentmisével zárult, melynek homíliájában a délelőtti 
előadás harmadik részét hallhattuk. A mise végén sor került a 
régiós Szent Erzsébet-díj átadására, amit idén a táti csoport 
vezetője, Szencziné Rózsika vehetett át. Kedves meglepetés volt, 
hogy családja is jelen volt az átadáson, ami számára is meglepetés 
volt. Köszönet a rendezés gondos lebonyolításáért 
házigazdáinknak, a bajóti csoportnak! Lélekben gazdagodva 
búcsúztunk egymástól és indultunk haza. Bízunk benne, hogy 
jövőre a kerek húszas évfordulót is együtt ünnepli meg a régió 
tagsága. Galambosi Lajosné 

Beszámoló-rovat: Beszámoló az esztergomi missziós alkalomról 

A csanaki Pál kurzus résztvevőivel missziós napot tartottunk 
július 27-én, szombaton a belvárosi és a vízivárosi plébániák 
területén. Az érkezés után Gábor atya köszöntötte a csapatot, 
majd a 72 tanítvány kiküldéséről szóló evangéliumi rész 
magyarázatával buzdított minket. Miután minden pár megkapta a 
megbízólevelet, az Oltáriszentség előtti ima következett, és 
kezdetét vette az evangelizáció. Miközben a templomban csendes 
szentségimádás folyt a misszió sikeréért, az egyre növekvő 
hőségben a párok különböző utcákat jártak végig bekopogtatva 
családokhoz. Többen csodálkoztak, hogy a katolikusok is 
használják ezt az evangelizációs módszert. Voltak, akik 
elzárkóztak a megkeresés elől, de a nap folyamán csaknem 40 
család nyitott ajtót hosszabb-rövidebb beszélgetésre. Voltak 

közöttük gyakorló hívők, de olyan testvérek is, akik már régóta 
nem járnak templomba, vagy egyáltalán nem hisznek. Sok esetben 
az evangelizáló párok a beszélgetés végén együtt tudtak 
imádkozni a vendéglátókkal. A kurzus résztvevői – miként annak 
idején a tanítványok – nagy örömmel tértek vissza a plébániára, 
hiszen sok esetben láthatták az egyik legnagyobb csodát: ahogyan 
egy ember szíve kinyílik Isten felé. 
Délután fél 5-kor a templomban nyitott evangelizációs alkalom 
vette kezdetét tanúságtétellel, szentmisével. Erre az alkalomra 
több, mint 10-en jöttek el a nap folyamán megszólított emberek 
közül, és még rövid ideig folytatódhatott a beszélgetés. 
A kurzus résztvevőivel – akik Sopronból, Esztergomból, Pécsről, 
Csongrádról, Budapestről stb., de Vajdaságból és Erdélyből is 
érkeztek – nagy örömmel zártuk a napot. Az biztos, hogy 
mindenki a szívében tovább hordozza Esztergomot, az itt élőket, 
és imádkoznak azért, hogy minél többen találkozzanak 
Megváltónkkal. 
Nagy köszönet Gábor atyának, aki befogadta, megvendégelte 
csapatunkat, mindazon testvéreknek, akik imádsággal, plébániai 
munkával segítették ezt a napot, és azoknak is, akik befogadták a 
hozzájuk bekopogtató testvéreket. A legnagyobb köszönet Jézus 
Krisztusé, aki meghívott és alkalmassá tett minket erre a munkára, 
és megadta, hogy tanúságtételeinkkel másokat is hozzá 
vezethessünk. Lesták Zoltán 

A pápa augusztusi imaszándékai: 
 

Általános imaszándék: hogy a ma embere, akit gyakran elborít 
a zaj, újra felfedezze a csend értékét és meghallja Isten és a 
testvérei hangját. 

Missziós imaszándék: hogy a keresztények, akiket a világ oly 
sok pontján üldöznek, tanúságuk által legyenek Krisztus 
szeretetének prófétái. 
 

A bíboros atya augusztusi imaszándéka: Hogy magyar népünk 
Szent István példáját követve erőt merítsen a keresztény hitből 
életének megújítására. 

HIRDETÉSEK 
 

+ Keddenként este 6 órától a szentmise kezdetéig szentségimádási 

lehetőség van. Minden hónap első keddjén a Jó Pásztor közösség 

vezetésével, a többi kedden egyéni, csendes módon történik a 

szentségimádás. A szentségimádás alatt gyóntatás is van. 

+ 20-án, kedden lesz a Szent István kápolna búcsúnapja. Az ünnepi 

szentmise este 6 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk! 

Ezen a napon a Belvárosi templomban nem lesz szentmise! A 

Bazilikában az ünnepi szentmise ½ 11-kor kezdődik. 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

hétfő – péntek: este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

vasárnap: ½ 9 

Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8; szombat: este 6 óra (előesti) 

Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK: 
minden kedd: 18:00-19:00: szentségimádás (Belváros) 
minden szerda: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros) 
második szombat: 13:00-18:00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

Az utóbbi két hétben esküdtek: Sarró Brigitta és Kiss Richárd 

Az utóbbi két hétben temettük: Kubovics Sándorné Julianna 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz; Életjel Rádió: www.eletjel.hu 
 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele 

(megjelenik hetenként; júliusban és augusztusban kéthetente) 
Alapító: Dr. Beer Miklós 

Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 

A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


