
   

HH aa rr aa nn gg ss zz óó
  

XVIII. évf. 26. 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 v á r o s i  P l é b á n i a  h í r l e v e l e  2014. június 29. 

Olvasmány: ApCsel 12,1-11 Evangélium: Mt 16,13-19 Szentlecke: 2Tim 4,6-8.17-18 

 

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK FŐÜNNEPE, A TEMPLOM BÚCSÚNAPJA 

Jövő vasárnapi (évközi 14.) szentírási szakaszok: olvasmány:Zak 9,9-10; szentlecke:Róm 8,9-11.13; evangélium:Mt 11,25-30; 

Rákövetkező vasárnapi (évközi 15.) szentírási szakaszok: olvasmány:Iz 55,10-11; szentlecke:Róm 8,18-23; evangélium:Mt 13,1-23; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Hétköznapi szentmise után szeretettel várom a testvéreket rövid (kb. negyedórás) beszélgetésre, akár egy pohár sör mellett, ahol a 
Önök is hozhatnak kérdéseket, én a Hiszekegyről és a napi szentírási olvasmányokról beszélgetnék.  

Aki az Atyától született az idő kezdete előtt 

A Nagyhiszekegy megfogalmazói egyik történelmi feladatuknak tekintették, hogy válaszoljanak Áriosz tévtanítására. Áriosz fölszentelt 

pap létére tehetséges propagandista volt, görög versikét szerzett, és gitárral pöngette alexandriai kocsmákban, hogy „volt idő, amikor 

nem volt”. 

Érdemes Szent Ágostonnal rácsodálkozni az idő titkára. „Ha nem kérdezitek, mi az idő, tudom, mi az idő. Ha kérdezitek, nem tudom.” 

A görögök azt mondták, az idő (Kronosz) gonosz isten: fölfalja gyermekeit: ami az időben születik, azt az idő elemészti. Nos, a 

Hitvallásunk azt jelenti ki, hogy Krisztus Urunk titka nagyobb, mint az idő titka, Krisztus Urunk értünk vállalt áldozatát soha nem falja 

föl az idő. Maga Isten lett értünk emberré, és ez mindörökké fontos tény marad. A „születés”, amiről a Hitvallás beszél, Isten belső 

titkához tartozik, de határozottan nem teremtési aktus. Ahogyan egy édesapa nemzője és egy édesanya szülője egy gyermeknek, de 

egyikük sem teremtője, úgy az Örök Atya az Örök Fiúnak szülője, de nem Teremtőként áll fölötte. 

Beszélgetési kérdések: 
- Miben, hogyan találkozom az idő titkával? 
- Hogyan van jelen az én életemben a kétezer éve élt Jézus Krisztus? 
- Milyen emberi tapasztalataim vannak a nemzésről és a születésről? Harmai Gábor plébános 
 

Nyári időszak alatt lapszámunk kéthetente jelenik meg! 

Köszönet 

A Belvárosi templom búcsúünnepe joggal tekinthető a nyári szü-
net kezdetének, és így egy tanévhez hasonló éves ciklus lezárásá-
nak. Ideje van ezért, hogy a plébánia papsága: magam és káplán 
úr nevében köszönetet mondjak mindazok felé, akik az elmúlt év-
ben a plébániaközösséget szolgálták. 

Kiemelem Varga Sándorné Arankát, akinek a szentmisében is kö-
szönetet fogok mondani, mivel az ő folyamatos, sokéves szolgála-
ta egészségi állapotára tekintettel megszűnt. A jövőben is lesz fi-
gyelmem arra, hogy szentmisékre időnként elhozzuk őt. 

Hasonló, kiemelt köszönet jár hasonló okból Maier-Kránitz Lász-
ló hitoktató úrnak, aki az idei tanévvel befejezte a hit- és erkölcs-
tan ill. a hittanoktatást a Szent Imre Általános Iskolában. Köszön-
jük az eddigi szolgálatot. 

Plébániánk mindennapi kenyere az Oltáriszentség, ezért azokkal 
folytatom, akik az Oltáriszentség közvetlen szolgálatában segítet-
tek. 

Mindenekelőtt kiemelem Dr. Gaál Endre nagyprépost urat, aki 
hűségesen szolgált a 11:30-kor kezdődő szentmisén. 

Köszönet jár sekrestyésünknek, Mátray Gabriellának és gyakori 
helyettesének, Ősi Marikának. A vasárnapi szentmiséket szolgálta 
Sárossy Károly és Inotay György kántor, továbbá a gyermekmisé-
ken Hengánné Gogola Gabriella. Köszönöm az Énekkar hűségét 
is. 

Jó látni a ministránsok csapatát. Személyes dicséret jár Hengán 
Kamillának, aki komoly szervező szerepet vállalt, és Cserni Mar-
cinak, aki több esetben is egyedül jött el olyan ünnepi szentmisék-
re, ahol nagyon fontos volt a ministránsok jelenléte. 

Fontos, hogy nagyobb ünnepeinken a cserkészek ilyen irányú 
szolgálataira is számíthatunk. 

Az Oltáriszentség valóságát persze a kenyér és a bor együttes je-
lenléte adja meg, ezért itt mondok köszönetet Gyöngyös Antalnak, 
aki évek óta biztosítja a misézéshez szükséges misebort. 

Köszönet jár Maczej Gheorgina Erika és Hamza Ágnes hitokta-
tóknak, akik az elsőáldozók fölkészítését végezték. Köszönöm 
Felföldi Éva és a beteglátogató csoport hűséges szolgálatát, aki 
nagyszámú beteghez juttatták el az egyház szentségeit. Külön ki-
emelem a Ferences Szegénygondozó Nővéreket, akik konkrétan 
áldoztatták is a kórházi betegeket. Az Oltáriszentség templomon 
kívüli szolgálatában nem válik szét igazán a két plébánia, ezért 
megemlékezem Kurucz Erzsébetről, vízivárosi hívünkről, aki az 
elsőpéntekes betegek áldoztatására jelentkezett. 

Korlátozottan járóképes betegek templomba szállítása is áldott 
szolgálat, köszönöm, hogy erre is voltak jelentkezők. 

Köszönöm mindazon szülők bizalmát, akik Keresztelésre hozták 
gyermekeiket, Szent Pállal szólva Isten tegye teljessé a jót, amit 
megkezdett bennük. 

A Bérmálás szentségére Tóth László készítette föl a fiatalokat, 
köszönjük neki. 

A Bűnbánat szentségét Blanckenstein Miklós rektor úr, Papp Sza-
bolcs parókus úr és Horváth János ferences atya szolgáltatta ki 
rendszeres jelleggel, Isten fizesse meg! 

A házasság szentségére való fölkészítésben szintén Tóth László, 
és az általa szervezett házaspárok segítettek, köszönjük mindenki-
nek. 

A betegek szentségét igen sokszor Dr. Székely János püspök úr 
szolgáltatta ki a kórház betegeinek, és Betegek Világnapjához 
kapcsolódó csoportos szentségkiszolgáltatást is ő végezte. 



Harangszó  

Szoktam hangsúlyozni, hogy a ministrálás fiúk esetében a Papság 
szentségére való meghívást is jelent, ilyen szempontból is köszö-
nöm Gyöngyös Antal ministránsvezető segítségét, aki pl. minist-
ránskirándulást is szervezett. 

Szentségeket azért tudunk kiszolgáltatni, mert létezünk. Köszönet 
jár mindazoknak, akik segítettek a plébániát fönntartani. Minde-
nekelőtt azokról emlékezem meg, akik befizették az egyházi hoz-
zájárulást, perselyadományiakkal és más adományiakkal rendsze-
resen támogattak minket. 

Köszönöm az irodán dolgozók munkáját. Legrégibb szolgálatte-
vőnk Németh Mara néni, akinek már évek óta állandó segítőtársa 
Scholtzné Németh Katóka. 

Idén lépett szolgálatba Vjatrák Anna, aki az irodai munka mellett 
takarítást is vállalt a plébánián is, a templomban is. 

Mátray Gabi munkájához is hozzátartozik a rendszeres irodázás. 

Lényeges irodai tevékenység a perselypénz számlálása. Minden 
szentmise után van önkéntesünk, aki számol, köszönet nekik, kü-
lön köszönet Tapuskáné Bán Orsolyának és Mátray Gabinak, akik 
összesítik a heti „termést”, de ez egy összetett gazdasági tevé-
kenység, a köszönet még a gyógyszertáraknak is jár, akik bevált-
ják az apróinkat. 

Fontos tanácsadó szerepe van a Képviselőtestületnek, hálás kö-
szönet mindazoknak, akik rendszeresen jönnek az ülésekre. Ki-
emelem Sági József elnök urat, aki ugyanakkor templomgondnoki 
szemmel is figyelte a plébánia életét. 

Lesták Zoltán gyakorlatilag felelősséget vállalt az udvar rendjéért. 
Köszönet a rendszeres fűnyírásért is, de azért is, hogy szervezte az 
Erzsébet Iskola önkénteseinek a csapatát. Én is csatlakozom az ő 
múltkor megjelent köszönetéhez is az iskola diákjai felé. 

Az elmúlt évben is sikerült pályázati pénzekből szépítenünk a 
plébániát. Köszönet jár a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak és a 
Főegyházmegyének is, hogy forrásokat biztosítottak a kerti útépí-
tésre és vízelvezetésre. A kivitelező Czibula Péter cége volt, Mor-
va László műszaki ellenőrzése mellett. 

Sajnos ipari alpinistát is foglalkoztatnunk kellett különféle vako-
lathullások miatt, attól tartok, Slíz György meglehetősen szédítő 
munkájára a jövőben is szükségünk lesz. 

Sok köszönet jár azoknak az iparosoknak, akik kisebb, kevésbé 
látványos, de szintén nélkülözhetetlen javításokat, fölújításokat 
végeztek el, általában Sági József irányítása alatt. 

Gerendás Gyula bácsira is mindig számíthattam ilyen-olyan javí-
tásoknál. 

A templom méltóságához egyszerűen a tisztaság is hozzátartozik, 
ezért köszönöm Vjatrák Anna folyamatos, és a különféle önkéntes 
takarítócsapatok alkalmi szolgálatát. 

A Plébánia különös felelőssége az itt élő szegények szolgálata. A 
ruhaosztás az elmúlt évben is folyamatos volt, de néhány kisebb-
nagyobb élelmiszerosztáson is túl vagyunk. Köszönet mindazok-
nak, akik segítettek ebben. 

A szent egyházjog mondja plébániai feladatnak az értelmi sérül-
tekre való figyelmet is, ezért plébániai feladatban segít a Hit és 
Fény közösségünk, köszönet érte a szervezőknek: Tapuskáné Bán 
Orsolyának és Mátray Gabinak. 

Köszönjük még Bodrogai Sándor úrnak a polgárőrség vezetőjé-
nek, aki segítséget nyújt a körmeneteink lebonyolításában. 

Zárásként először is bocsánatot kérek mindazoktól, akiket figyel-
metlenségből kihagytam – hiszem, hogy Isten nem lesz figyelmet-
len, másodszor megköszönöm a Harangszó munkatársainak a 
munkáját, hiszen Harangszó nélkül ez a köszönetnyilvánítás sem 
születhetett volna meg.      Harmai Gábor plébános 

Ministránskirándulás Helembán 
Vasárnap délután a plébániáról kocsival mentünk a Dunapartra, 
ahonnan Tóni bácsi csónakjával eveztünk a Helemba-szigetre. 
Először felállítottuk a sátrakat, azután körülnéztünk a szép szige-
ten. Még aznap a Rocsó nevű csónakkal elmentünk a túloldalra. 
Este szalonna, virlsi sütögetés volt. Másnap kirándultunk, aztán 

ebédeltünk, és a Ludas Matyi nevű hajóval egy nagyot kerültünk, 
egészen a táti-szigetekig elmentünk.  
Délután kártyáztunk is és motorcsónakkal mentünk, közben lá-
bunkat a vízbe lógattuk és élveztük ahogy a csónak felemelkedik 
és nagy hullámokat csinál. Volt, aki fürdött is a Dunában. Máso-
dik este szinte mindenki a házban aludt, mert előző este fáztunk. 
Harmadik nap összepakoltunk, ebédeltünk. 
Utána még kártyázni és tollasozni is volt idő. Azután pedig indul-
tunk haza. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük ezt a szép 
élményt Tóni bácsinak, Gábor atyának és a finom ételeket Speier 
Gerinek. Várjuk a következő alkalmat. Cserni Viki és Dóri 

Meghivó: Király Istvánné Homor Mária és Homor Kálmán 
építészmérnöknek, a Városi Tervező Iroda egykori vezetőjének a 
húga, akit a mai nemzedék a Mária Valéria híd építőjének, illetve 
az újjáépítés megálmodójának és megvalósítójaként ismer. 
„1964-ben kötöttünk házasságot az esztergomi Vízivárosi temp-
lomban. Négy gyermekünk van, akikkel minden nyáron hazajöt-
tünk Esztergomba. Kis nosztalgiával választottuk az esztergomi 
Vizivárosi plébániatemplomot hálaadásunk helyszínéül, ahol 50 
évvel ezelőtt az esküvőnket tartottuk. Itt adunk hálát Istennek az 
elmúlt 50 év kegyelméért, a gyermekeinkért, a 18 unokánkért és a 
4 dédunokánkért. 

A szentmisét július 12-én szombaton 11 órakor Dr.SOMORJAI 
ÁDÁM, bencés szerzetes a Vatikáni Államtitkárság munkatársa, 
unokatestvérem mutatja be Esztergomban a Vizivárosi plébánia-
templomban.” Minden esztergomi ismerősünket szeretettel hívjuk. 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Nyári hittantáborunk Nagybörzsönyben lesz július 21-26-ig. 

részvételi díj: 15 ezer forint. Jelentkezni 5.000 Ft befizetésével 

lehet a plébánián. Ha nehézséget jelent az összeg megfizetése, 

pl. több gyermeket küldenének vagy más okból, akkor azt je-

lezni szíveskedjenek - valamennyit tudunk segíteni! Jelentke-

zési lap kérhető a sekrestyében, plébános atyától, e-mailben, 

illetve letölthető a weboldalunkról is. Kérjük, hogy jelentkezé-

süket, jelentkezési szándékukat mielőbb tegyék meg a szerve-

zés és szabad helyek feltöltése miatt. 

+ A Harangszó nyári szabadságra megy, ami azt jelenti, hogy 

tanév kezdetéig kéthetente fog megjelenni a hírlevelünk. 

+  Így a TAKI is nyári szünetre megy, amely szeptemberben in-

dul újra. 
 

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) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten esküdtek: Hajtman Kornél és Németh Ágota 

A héten temettük: Gép Sándor 

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 

Plébániai fogadó órák: hétfőtől - péntekig du.15-18h között 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 

Facebook: Esztergom-Belvárosi Plébánia 


