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Olvasmány: Ám 6,1a.4-7 Evangélium: Lk 16,19-31 Szentlecke: 1Tim 6,11-16 

 Évközi 26. vasárnap  

Jövő (évközi 27.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Hab 1,2-3; 2,2-4; szentlecke: 2Tim 1,6-8.13-14 

EVANGÉLIUM (Lk 17,5-10): Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: „Növeld bennünk a hitet!”  Az Úr ezt felelte: „Ha csak akko-

ra hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: „Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!”, enge-

delmeskedni fog nektek. Ki mondja közületek szolgájának, mikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezőről: „Gyere gyorsan, ülj 

az asztalhoz?” Nem azt mondja-e neki inkább: „Készíts vacsorát, övezd fel magad és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, azután ehetsz és 

ihatsz majd magad is?” Csak nem köszöni meg a szolgának, hogy megtette mindazt, amit parancsolt? Így ti is, amikor mindent megtesz-

tek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: „Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!” 

Elmélkedéshez: 

 Mi az, amihez most több hitre van szükségem? 

 Hogyan függ össze az eperfa és a mezőről visszatérő szolga példázata? 

 Mikor parancsol nekem Isten, hogy tegyek ezt vagy azt? Mikor nehéz megtennem, amit Isten parancsolt? 
 

Ismeret-rovat:      Az Isteni pohár (2.rész) 
 

„Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz. A pohár al-
ján pedig ott van az Isten!” (Heisenberg) 
A pohár kultúrája kiegészül az anyagának változásával és a meg-
munkálási lehetőségek változásával. A kő-, vagy fa használati tár-
gyak után az agyag és fém, illetve kerámia és üveg vette át az 
funkciót, hogy önmaga megmunkálhatóságával, díszített felülettel, 
formai képeivel próbálja a bel tartalom értékét hangsúlyozni, il-
letve a fogyasztás alkalomhoz illő értékes látványelem legyen. 
Mai korunkban az terített asztal minden eleme ezzel a szándékkal 
kerül beillesztésre egy egységes látványképbe, mely harmonikus 
egységet sugároz. A használhatóság praktikusság és a cizellált vo-
nalvezetés egy új tárgyi kategóriát is létre hozott, ami dísztárgy. 
Dísz poharak, dísz kelyhek, dísz serlegek inkább a formai külső-
jükben, anyaguk nemességében kívánják az értéket képviselni, 
míg a rendszeres használatra szánt poharak fejlődése egy lényege-
sen más irányba fordult. Különböző italokhoz való pohárformák 
alakultak ki, melyek megpróbálják segíteni az italok tartalmi él-
ményének bemutatását a felkínálás során. Lehetnek ezek színek, 
pezsgő buborékok, aromák megjelenése, illatok. Claus Riedel a 
XX. század hatvanas éveiben ismerte fel, hogy a pohár alakja je-
lentősen befolyásolja az alkoholos italok fogyasztásának élveze-
tét, vagyis ugyanaz a bor, különböző alakú pohárból kóstolva más 
és más arcát mutatja. Addig soha senkinek nem jutott eszébe, 
hogy az illatot és az ízt koncentrálja, vagyis tudatosan irányítva 
juttassa kifejezésre az italok, de leginkább a bor üzenetét. Claus 
Riedel nem tett mást, csak éppen feje tetejére állította az addig 
ismert, kvázi tölcsér alakú (alul keskeny, felül öblös) pohárformát. 
Az alul öblös, felfelé keskenyedő alakzat, a tölcsérforma tulaj-
donképpeni fordítottja bizonyult legalkalmasabbnak az élvezetek 
kiteljesítésére. Georg Riedel apja nyomdokaiba lépve tovább fi-
nomította a korszakalkotó elgondolást. Rájött, hogy minden bortí-
pushoz egyedi, a bor tulajdonságait maximálisan kifejező poharat 
lehet és kell alkotni. Ennek szellemében készítették el Riedelék a 
világ első kóstolópohár-készletét, amelyet 1973-ban, Orvietóban 
tártak a nagyérdemű publikum szeme és szája elé. Azóta egymást 
követik a különböző pohárkollekciók, a Sommelier, a Vinum, kézi 
és gépi sorozatok. Általánosságban az alábbiakat érdemes megje-
gyeznünk a borospoharak méretét és alakját illetően. 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 A pohár nagysága befolyásolja a bor különböző aromarétegeinek 
érzékelését. Az orrnak külön-külön kell elemezni a buké minden 
összetevőjét: az elillanó gyümölcs- és virágaromák a kehely fölső 
részében találhatók, míg a fa, vagy vanília zamata a borospohár 
aljában koncentrálódik. A kehely formája szabályozza az ízek 
egyensúlyát a szájban. Amennyiben a kehely szája elég nyitott a 
fej egyenesen marad iváskor és így a nyelv hegyén lévő ízlelő-
bimbókra érkezik elsőként a bor, így először az édes zamatokat 
érzékeljük. Fordított esetben, ha a kehely szája elég zárt, a fej 
iváskor könnyedén hátrahajlik, ilyenkor a bor a nyelv hátsó részé-
re érkezik, ahol a savas ízeket érzékeljük. A formai változások 
magukkal hozzák a díszítettségen túl a funkciók újbóli szétválását, 
mint például a sport és egyéb eredményekért adott kelyhek, serle-
gek esetében ez érzékelhető. Most a teljesség és tudományos igé-
nye nélkül tettünk egy sétát a ”pohár” körül, amely témának talán 
feneketlen a mélysége. Az Isteni pohár a mai napig is jelen van 
életünkben, formája változik, alakul, de kultúránk egyik szimbó-
lumaként jelen van életünkben. Bízom benne, hogy a tárgyi érték 
és a gasztronómiai kultúra, amit képvisel és közvetít megjelenési 
formájával, alakjával, bel tartalmaival, az továbbra is mértékadó 
érték lesz számunkra.         (vége.) Tóth László 

 

Közösségi bemutatkozás:  Hallott már a Lelkes közösségről? 

Pontosan a két évvel ezelőtti ősszel Kemenes Gábor atya vezeté-

sével jött össze 30 körüli érdeklődő, akik részt vettek a Szentlélek 

Szemináriumon. Gábor atya által tartott karizmatikus tanítások, 

misék valamint a kiscsoportos megosztások és személyes imák 

által a Szentlélek Úristen nagy hatást gyakorolt ránk. Olyan mély 

hatással volt ránk, hogy az akkori résztvevők többsége azóta is 

minden héten ugyanabban az időpontban rendszeresen találkozik, 

és hol kisebb, hol nagyobb létszámmal vesz részt a szentségimá-

dáson és közösségi alkalmakon. Idén nyáron pedig egy tucatnyi 

"Lelkes" felejthetetlen napokat töltött Erdélyben. Közösségünk 

nyitott. Minden kedden várjuk az érdeklődőket a Ferences Sze-

génygondozó Nővérek rendházába (Esztergom, Kossuth L. u. 50.) 

Aki azt gondolja, hogy egy ilyen összeforrott közösségbe nehéz 

csatlakozni, téved. Csak az első alkalmakra kell eljönni és utána 

rövid időn belül magától értetődő lesz, hogy ha kedd, akkor 1/2 8-

kor találkozunk a szokásos helyen.   (Folytatás a 2. oldalon) 



Harangszó 
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(Folytatás az 1. oldalról) Az új jelentkezőket kérjük, hogy telefo-
non (Ádám Angellánál telefonon: 06/20/7708921) kezdjék a kap-
csolatfelvételt, mert így sokkal egyszerűbb lesz az első alkalmon 
való részvétel és a beilleszkedés.   Egy Lelkes szervező 

Lelkigyakorlatra meghívó: A "Lelkes" közösség szervezi novem-

ber 8-9-10-én Székely János püspök atya novemberi lelki gya-
korlatát. Címe: „HIGGYETEK AZ ÖRÖMHÍRBEN!” (Mk 1,15) 
Az alábbi lelki úton vezeti végig püspök atya a résztvevőket : 1. A 
hit megélése az Újszövetségben:  
- Mária és a Bölcsek életében 
- Péter, Pál és Jakab apostolok életében 
- A gyógyulásokban 
2. A hit megélése a mi életünkben 
Részvételi díj szállás nélkül 4,000, szállással 7,000 Ft. 
Jelentkezni elsősorban a lelkigyakorlat.net oldalon lehet, vagy 
Ádám Angellánál telefonon: 06/20/ 7708921.  

SZENT ŐRANGYALOK ünnepe (október 2. szerda) 
A Trienti zsinat rendeletéből a Katekizmus tanítja: gondos szülő 
védő vezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei Atya is 
ezt teszi a veszedelmek ellen. Szent Bernát tanítja: tiszteletet kell 
adnunk a jelenlétükért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őr-
ségért. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az an-
gyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és 
szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő 
küldetésében szolgálnak. Az ünnep hódolat Istennel szemben aki 
szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre. Az ün-
nep ezenkívül erősíti és elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet 
és öntudatot. Növelnie kell bennünk önmagunk és társaink lelké-
nek megbecsülését is, hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által 
őrizteti azt. Az ünnep Spanyolországban keletkezett és a 16. szá-
zadban jutott át Franciaországba. V. Pál pápa szeptember első va-
sárnapjára, X. Kelemen pápa a Szent Mihály ünnepe utáni első 
szabadnapra, végül X. Piusz pápa október 2-ára helyezte az ünne-
pet. A katekizmus szerint az angyalok szellemi teremtmények, 
szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, kö-
rülveszik Krisztust, akit üdvözítő küldetésében szolgálnak. 
Tiszteletet kell adnunk az őrangyalok jelenlétéért, odaadást a jó-
akaratukért s bizalmat az őrségért – tanítja Szent Bernát. A szent 
őrzőangyalok ünnepe hódolat Istennel szemben, aki szeretetből 
angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre. Ezen ünnepnek 
erősítenie és mélyítenie kell bennünk a szent őrzőangyalunk iránt 
az öntudatot és a hitet; és így növelnie kell bennünk önmagunk és 
embertársaink lelkének megbecsülését is, hiszen, íme, Isten is egy 
tiszta szent angyal által őrizteti azt. Mindenkor és mindenütt tisz-
telettel gondoljunk szent őrzőangyalunk jelenlétére. Bizalommal 
hívjuk fel szószólásra Istennél, és ajánljuk magunkat védelmébe. 
Benső intéseit és figyelmeztetéseit mindig készséggel kövessük. 

Napi jófeltétel: Angyalként élj: dicsőítsd Istent és szolgálj Neki! 

LISIEUX-I SZENT TERÉZ ünnepe (október 1. kedd) Kis Szent 

Teréznek is, megkülönböztetve őt ugyanazon szerzetesrend XVI. 

századi nagy alakjától, Avilai vagy Nagy Szent Teréztől. Marie-

Francoise-Thérese Martin néven 1873-ban született Alenconban. 

Anyja halála után a család a normandiai Lisieux-be költözött. Teréz 

korán vonzódni kezdett a szerzetesi életformához, a helyi bencés 

apátság iskolájában kedvenc olvasmányai a lovagokról és Jeanne 

d'Arcról szóló történetek voltak. Tízévesen súlyosan megbetegedett, 

majd váratlanul meggyógyult, amit annak tulajdonított, hogy megje-

lent neki a Szűzanya. 1886 karácsonyán élte át „megtérését", ettől 

kezdve csak a felebaráti szeretet, valamint a másokért való imádko-

zás és segítségnyújtás vezérelte. „Nekem az a mennyország, hogy jót 

tehetek a földön" - mondta, s arra kérte apját, hogy nővéreihez hason-

lóan neki is engedélyezze a belépést a rendbe. Az egyházi elöljárók 

azonban fiatalsága miatt ezt ellenezték, és kérésüket XIII. Leó pápa is 

elutasította. Az engedélyt végül 1887. december végén kapta meg, 

ekkor 14 éves volt. A következő év tavaszán léphette át a lisieux-i 
Kármel kolostor kapuját. Amikor 1889-ben magára öltötte a szer-

zetesi ruhát, a szokásokhoz híven megkapta „a Gyermek Jézusról és a 

Szent Arcról nevezett Teréz nővér" rendi nevet is. A kolostorban 

gyenge egészségi állapota ellenére is szigorú, önmegtartóztató életet 

élt. 1893-ban lett a novíciák mesternőjének helyettese, ekkor kezdett 

verseket írni, majd elkészült a Jeanne d'Arc küldetése című drámá-

ja is. A zárda főnöknőjének utasítására kezdte el papírra vetni gyer-

mekkori és lelki élményeit, gondolatait. Hosszú szenvedés után 24 

éves korában halt meg tuberkulózisban. Egy évvel halála után jelent 

meg önéletrajza Egy lélek története címmel. Hamarosan több 

nyelvre is lefordították, magyarul 1916-ban jelent meg. X. Pius pápa 

a modern idők legnagyobb szentjének tartotta Terézt, és ő kezdemé-

nyezte szentté avatását is. Az eljárást követően 1923-ban boldoggá, 

majd 1925-ben szentté avatták a Szent Péter-székesegyházban. Ezt 

követően Xavéri Szent Ferenc mellett a missziók főpatrónájává nyil-

vánították, majd XII. Pius pápa 1944-ben Franciaország második 

védőszentjévé tette, és 1997-ben II. János Pál pápa harmadik nő-

ként (Avilai Szent Teréz és Sienai Szent Katalin mellett) egyházta-

nítóvá nyilvánította. 

HIRDETÉSEK 

+ Sándor István vértanú Boldoggá avatási szentmiséjére közös za-

rándoklatot szervezünk. Október 19-én reggel 8 órakor indulunk 

a Belvárosi Plébánia elől, a szentmise 10:30-kor kezdődik a Bu-

dapesti Szent István Bazilika előtt. Jelentkezni a szentmisék vé-

gén a kitett jelentkezési lapon lehet névvel és telefonszámmal. 

Részvételi díj személyenként 4000 Ft, ebben egy ebéd is benne 

lesz. 

+ A héten kedden Lisieux-i Szent Teréz; szerdán Szent Őrzőangya-

lok ünnepe; Assisi Szent Ferenc ünnepe, és Tranzitusának (bol-

dog halálának) ünnepe lesz. 

+ A plébániánk szívesen fogadja olyan önkéntes fiatalok jelentke-

zését, akik szívesen vállalnak heti rendszerességgel feladatot a 

plébániai elektronikus és írott kommunikációs munkáit végző 

csoportban. Jelentkezni e-mailben lehet a 

harangszo@egomnet.hu címen. 

+ „ÉLET íze” mottóval fiatalok részére indul közösségi alkalom a 

plébániánkon, pénteki napokon este 6 és 8 óra között. A követke-

ző alkalom szeptember 27-én, jövő hét pénteken lesz. Hívjuk a 

fiatalokat ezekre az alkalmakra! 

+ Bérmálkozni készülők számára felkészülési alkalmakat indítunk. 

Kérjük, hogy a kitett jelentkezési lapot kitöltve keressék szándé-

kukkal a plébános atyát! 

+ Szeptembertől vasárnapi iskolát indítunk azok számára, akik fel-

nőttként szeretnének keresztelkedni, bérmálkozni, elsőáldozni. 

Bővebb információ és jelentkezés a plébános atyánál. 

+ A Nagymarosi találkozó október 5-én, szombaton lesz. 

+ Elsőáldozás a Belvárosban: okt. 6. vasárnap 10:00.  

 Imádkozzunk az elsőáldozókért! 

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) 

A héten kereszteltük: Horváth Henriettát 
A héten temettük:Monostori Istvánnét 

 

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik hetenként) 

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 

http://lelkigyakorlat.net/
mailto:harangszo@egomnet.hu

