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Olvasmány: Iz 49,3.5-6 Evangélium: Jn 1,29-34 Szentlecke: 1Kor 1,1-3 

 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 

 

Jövő vasárnap (évközi 3. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 8,23b - 9,3; szentlecke: 1Kor 1,10-13.17  

EVANGÉLIUM (Mt 4,12-23): Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost kiszolgáltatták, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, 
elment és letelepedett a tengermenti Kafarnaumban, Zebulon és Naftali határában, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: 
,,Zebulon földje és Naftali földje, a tengeri út, a Jordánon túl, a pogányok Galileája; a nép, amely sötétségben ült, nagy fényt látott, s 
akik a halál országában és árnyékában ültek: fény virradt rájuk'' [Iz 8,23; 9,1]. Ekkor kezdte Jézus hirdetni és mondani: ,,Térjetek meg, 
mert elközelgett a mennyek országa.'' Amint elhaladt a Galileai tenger mellett, látott két testvért: Simont, akit Péternek hívtak, és 
Andrást, a testvérét, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. Azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek 
halászává teszlek titeket!'' Azok pedig azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Amikor onnan továbbment, látott másik két testvért: 
Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost a hajóban Zebedeussal, az apjukkal, amint javították hálóikat. És őket is hívta. Azok pedig 
azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. Jézus ezután bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország 
örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között. 

Elmélkedéshez: 

 Volt-e az életemben, hogy észre vettem Jézus hívását, megszólítását? 

 Mit jelent számomra a saját életállapotomban, hogy mindenemet otthagyom Jézusért? 

 Élek-e Isten igéjének hálójával a hétköznapi tevékenységeim során? 
 

Imádságra hívás: Az én házamat az imádság házának nevezik… 

(Mt 21,13) 

Jézusnak ez a vágya többünket megszólított. 2013 decemberében 

hetente összejöttünk azért, hogy dicsőítsük Istent, közbenjárjunk 

egyházunk és országunk megújulásáért. Elkezdett épülni lélekben 

az imádság háza...  

Hogyan kezdődött? 

2012 januárjában többen részt vettünk Augsburgban a MEHR 

imakonferencián, ahol kiáradt ránk a dicsőítés Lelke, és mélyen 

megértettük, hogy legalapvetőbb hivatásunk: Isten dicsőségének 

dicsérete. Éreztük Isten hívását az imára Magyarország megújulá-

sáért, és ezért többfelé az országban elkezdtünk dicsőítő és köz-

benjáró imaalkalmakat szervezni, kérve a Szentlélek kiáradását. 

Vágy a spiritualitásra és hamis források 

Ez év tavaszán több országos jelentőségű program szembesített 

néhányunkat azzal, hogy milyen sok emberben él a mély vágy a 

spiritualitás iránt. Nagyon sokszor azonban hamis forrásokból 

próbálják szomjúságukat csillapítani, mert azokról azt gondolják, 

hogy igazi, tiszta vizet adnak. Tanulmányoztuk ezeknek a prog-

ramoknak a mélyebb üzenetét, és világossá vált számunkra, hogy 

a New Age az ezotériával karöltve egyre erőteljesebben hívja az 

embereket hamis spirituális tapasztalatokra  azt ígérve, hogy éle-

tüket megváltoztató különleges élményekben lehet részük. Az is 

világossá vált, hogy Isten kiszorítása a társadalom életéből még 

erőteljesebben történik. 

Urunk, mi a te válaszod? Mire hívsz bennünket? 

Világos volt, hogy nem mehetünk el ezek mellett a kihívások mel-

lett – hiszen Isten mintha megragadta volna a bensőnket, és érez-

tük erőteljes hívását. Ezért többeket meghívtunk egy közös útke-

resésre különféle katolikus közösségekből, és együtt kértük a 

Szentlélek vezetését, hogy megértsük, mi Isten víziója ebben a 

helyzetben, és mire hív bennünket. Hogyan lehetne az embereket 

elvezetni Jézushoz, aki az igazi élő vizet adja? Hogyan válhatna 

az Egyház a hiteles ima iskolájává? Hol vannak azok a lelki köz-

pontok, ahol az emberek megismerhetik a keresztény ima jó ízét 

és sokféle módját? Vajon itt van-e az ideje annak, hogy nálunk is 

megszülessen egy imádság háza, amely a szüntelen ima helye? 

Találkozásaink alkalmával megosztottuk meglátásainkat, imádsá-

gunk gyümölcseit. Tapasztaltuk a Szentlélek világos és erőteljes 

vezetését az imában, a Szentírás szavain és a prófétai látásmódon 

keresztül. 2013 őszén megszületett a válasz bennünk: Igen, hisz-

szük: Istennek az a vágya, hogy az Ő háza az imádság háza le-

gyen. Igen, itt az ideje, hogy a szentélyből fakadó forrás vize ter-

mővé tegye a sivatagot. Igen, itt az ideje a kitartó közös imának, 

hogy megújuljon országunk a Szentlélek által.  

Kedves Testvér! 

Amennyiben megérint, elgondolkodtat, érdeklődést vált ki belőled 

ez a téma, és érzed, hogy az Úr Téged is hív az imára, gyere el a 

következő dicsőítő és közbenjáró imaalkalmakra!  

Időpont és hely: 

- Január 21-én kedden 6-8-ig,  a szociális testvérek hűvösvöl-
gyi háza (Bp., II., Ördögárok u. 7.) 

- Január 28-án kedden 6-8-ig, Tömő utcai templom  

- Február 4-én kedden 6-8-ig, Tömő utcai templom  
 

Szeretettel várunk 

Bartha Angéla (Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzeti Szolgáló 

Bizottságának elnöke), Berkecz Franciska (Szociális Testvérek Tár-

sasága), Fejéregyházi Tamás atya (Krisztus Légiója Kongregáció), 

Gábriel Zoltán (Samaria Közösség, Sülysáp és Dávid Sátra Dicsőí-

tés), Kunszabó Zoltán (Új Jeruzsálem Közösség) Marik József és Er-

zsi (Emmánuel Közösség), Nyuli Gábor és Bori (Cor et Lumen 

Christi Közösség), Roska Péter atya (Tömő utcai Plébánia), Szabó 

Katalin (Szociális Testvérek Társasága), Wachtler Veronika (Szociá-

lis Testvérek Társasága). 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 



Harangszó  

Lelki és ima-program: AVE hétvége sorozat gyermeküket egyedül 

nevelőknek 

Idén is egyszülős hétvégéket szervez az Emmánuel közösség.  

Ebben az évben is Budapesten rendezi meg az Emmánuel Közösség a 

három hétvégét magába foglaló - egyedül nevelő szülőknek segítsé-

get nyújtó - "AVE hétvégesorozatot". Miről szólnak ezek a hétvégi 

összejövetelek? Kiket várnak? Miben tudnak segíteni a gyermeküket 

egyedül nevelőknek? 

Válás után: lesz-e a gyerekednek újból mosolygós szülője? 

Akinek a házassága válásba torkollik, úgy érzi, az élete kényszerpá-

lyára került. Nincs menekvés, egyértelművé vált, hogy ami eddig 

volt, az összeomlott, nincs többé. Olyan helyzet elszenvedőjévé vált, 

amit soha nem kívánt volna magának, pláne nem a gyerekeinek. Lát-

ja, hogy azt az utat, amin elindult, már nem választhatja, mert ahhoz 

két ember akarata, elszántsága kellene. Hová visz akkor az a kény-

szerpálya, amelyre került? A magány, a depresszió, a testi-lelki ösz-

szeomlás, a nyomorúság, a kilátástalanság felé? Mi lesz így a gyere-

kekkel? Az ő sorsuk is meg van pecsételve? Hogy hogyan nincs to-

vább, azt már látja, de az „akkor hogyan tovább"-ot még nem. Aki 

elválik, annak az újratervezés nem lehetőség, hanem kényszer. Aki-

nek gyereke van, annak kettős a feladat: saját magának meg kell ta-

lálnia a talpraállás, az öröm útját, és ebben segítenie kell az övéit is. 

De hogyan tud biztonságot sugározni, lelki támaszt nyújtani a gyere-

keinek, amikor úgy érzi, kicsúszott a lába alól a talaj? Az egyedülálló 

szülőknek szóló, három alkalomból álló „AVE hétvégesorozat" en-

nek megtalálását szolgálja. A programsorozaton segítenek észreven-

ni, hogy az a pálya, amelyre kényszerből kerültek, szolgálhat arra, 

hogy új irányba, fölfelé induljanak el. Már több résztvevő apa vagy 

anya ismét reménységgel tekint a jövőbe, megint tud mosolyogni, 

visszanyerte lelki békéjét, és tisztelettel, együttműködően, harag nél-

kül tud beszélni a másik szülővel. Az új esztendőben új sorozat indul 

Budapesten, melynek időpontjai: 2014. február 15-16., március 15-

16.,  április 12-13.           

A programot az Emmánuel Közösség tartja s attól függetlenül várják 

az egyedülálló szülőket, hogy azok a keresztény vallásukat gyakorol-

ják-e. A program szervezői fontosnak érzik, hogy az amúgy is anyagi 

gondokkal gyakran küzdő elvált szülőknek elérhető legyen a részvé-

tel, ezért mindent megtesznek, hogy a hétvégesorozat ingyenes le-

gyen. A résztvevőknek csak az idejüket kell odaadniuk. Sok elvált 

férfi és nő nem szánna magára három hétvégét, de mint apa és anya a 

gyerekei érdekében megteszi, hiszen látja, hogy boldogtalan szülő 

mellett a gyerek sem tud boldog lenni. Jelentkezés és további felvilá-

gosítás: jelentkezni a www.emmanuel.hu weboldalról letöltött jelent-

kezési lapon lehet, illetve további felvilágosítás az 

egyedulallo@emmanuel.hu e-mail címen, illetve a 06-30/454-0939 

telefonszámon kérhető.  (Szerk.) 

A hét emléknapjai és ünnepe: Szent Ágnes (Róma 290-293 – Ró-

ma, 305. január 21.) szűz és vértanú, Egyike annak a hét nőnek, akik 

szerepelnek a szent szüzek sorában a római misekánonban. Ő a szü-

zesség, a kertészek, a leányok, a jegyespárok, a nemi erőszak áldoza-

tainak és a szüzeknek a védőszentje. Ünnepnapja január 21., a mártí-

romsága évfordulója. (Korábbi, január 28-i emléknapját XXIII. János 

pápa 1960-ban eltörölte.) Származása és élete felől semmi biztos 

adatot sem ismerünk. A hagyomány szerint, Szent Ágnes keresztény-

nyé lett római nemesi család gyermekeként született 291 körül. 12 

vagy 13 éves korában halt mártírhalált Diocletianus római császár 

uralkodása idején, 305. január 21-én. Legendája szerint 12 é. volt, 

amikor Róma prefektusának fia feleségül akarta venni. Ágnes már 

korábban szüzességi fogadalommal Krisztus jegyese lett, ezért eluta-

sította a pogány ifjút, aki bosszúból följelentette. Ágnest először 

nyilvánosházba hurcolták, majd máglyára ítélték, s amikor a tűz sem 

ártott neki, lefejezték. Halála után szentek társaságában megjelent 

szüleinek, és egy bárányt tartott az ölében. Egy érdekes szokás jel-

lemző az ünnepnapjára. Két bárányt hoznak a Tre Fontane trappista 

apátságból Rómába a pápához megáldani. Nagycsütörtökön nyírják 

meg őket, és a gyapjukból szövik a palliumot, az érseki vállszalagot, 

amelyet a pápa ad az újonnan felszentelt érseknek, méltósága és a 

pápával való egysége jeleként.  

Szalézi Szent Ferenc (január 24. péntek) (1567. augusztus 21. – 

Lyon, 1622. december 28.) francia püspök, teológus, lelkiségi író és 

egyházszervező, kiemelkedő szónok, több pápa személyes tanácsadó-

ja. Arisztokrata családban született, de lemondott nemesi rangjáról, 

és életét Isten szolgálatának szentelte. A Római katolikus egyház 

egyik legjelentősebb teológusának tartják. Megalapította a Vizitációs 

nővérek rendjét. Számos művet írt, melyeket nyomtatott formában 

terjesztett, és ezért tartják őt az újságírók és írók védőszentjének. 

1877-ben IX. Piusz pápa emelte az egyháztanítók sorába. 

SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (PÁL FORDULÁSA) 

(január 25. szombat) Saul római polgárjoggal rendelkező zsidó csa-

ládból származott, ezért két neve volt: a zsidó Saul és a római Pál. 

Kora ifjúságától Gamaliel rabbi tanítványa volt, vad gyűlölettel fo-

gott a keresztények üldözésébe. Elfogatási paranccsal indult Da-

maszkuszba a keresztények ellen, ám a város közelében Jézus jelent 

meg neki. Pál ekkor megtért, ezentúl a kereszténység lánglelkű hit-

hirdetője lett. A 8. században tűnt fel az ünnep gallikán liturgikus 

könyvekben. 

HIRDETÉSEK 
+ Vízkereszti házszenteléseket örömmel vállalunk a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően. 

+ Az idei Ökumenikus Imahét vasárnap, január 19-én 17 órakor 

kezdődik az Esztergom-Kertvárosi Szent István Templomban. 

Igét hirdet Barabás Bence káplán úr. Figyelem, a következő héten 

este 6 órakor kezdődnek az alkalmak, templomunkban az esti 

szentmisék ezért elmaradnak: 

 - Január 20. hétfő 18.00 óra: Görög katolikus templom  

 - Január 21. kedd 18.00 óra: Evangélikus templom 

 - Január 22. szerda 18.00 óra: Református templom 

  (szolgálnak a felekezetek püspökei, elöljárói) 

 - Január 23. csütörtök 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom 

 - Január 24. péntek 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom 

 - Január 25. szombat 18.00 óra: Belvárosi templom  

 - Január 26. vasárnap 18.00 óra: Bazilika (igét hirdet: Harmai 

   Gábor plébános) 
 

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) 

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz 

Magyar Katolikus Rádió: Fm 92,5 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 


