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Olvasmány: Iz 55,10-11 Evangélium: Mt 13,1-23 Szentlecke: Róm 8,18-23 
 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP 

Jövő vasárnapi (évközi 16.) szentírási szakaszok: olvasmány: Bölcs 12,13.16-19; szentlecke: Róm 8,26-27; evangélium: Mt 13,24-
43; 

Rákövetkező vasárnapi (évközi 17.) szentírási szakaszok: olvasmány: 1Kir 3,5.7-12; szentlecke: Róm 8,28-30; evangélium:Mt 
13,44-52; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Isten az Istentől 
Az „Isten”-szón sokmindent értettek már a történelem folyamán. Legutóbb a „Godzilla” c. nagyszerű filmalkotásban találkoztam egy 
ősi gondolattal. A hatalmas, városnyi méretű filmbeli állat, Godzilla az egyik ember szereplő szerint „egy isten”. Egy isten, tehát egy 
olyan erő, amely hatalmasabb nálunk. Ilyen értelemben isten a Szerelem, a Háború, a Tudás, a Hatalom, de a Betegség is, vagy akár a 
Pénz és egy sor másik sorshatalom, amelyeknek kétségtelenül alá vagyunk vetve. Ki hozott közülünk szabad döntést arról, hogy 
Európa egyik viszonylag békés korszakában szülessék meg? De ki döntött közülünk arról, hogy kibe lesz szerelmes, milyen betegség 
sújtsa, stb. stb. 
„Istenek”, sorshatalmak veszik körül azt az igazából nem túl tág teret, amiben saját döntéseket hozhatunk. 
A zsidóság ősi meggyőződése azonban, hogy ezek előtt a sorshatalmak előtt nem szükséges, sőt, nem szabad leborulni, mert mind 
annak a kifürkészhetetlen akaratából működik, aki VAN. És aki VAN, az JELEN VAN, hallja a hozzá kiáltó szegény szavát, szeret 
bennünket. Mi, keresztények az Ő szeretetét látjuk megtestesülni Jézus Krisztus személyében. 
Beszélgetési kérdések: 
- Milyen „isteneket”, sorshatalmakat tudok még említeni magam körül? 
- A sorshatalmak fölötti győzelmet fejezi ki a halálra ítélt Szent Pál fölszólítása: „örüljetek az Úrban szüntelen, újra csak azt 
mondom, örüljetek” (Fil 4,4)! Lehet-e parancsolni az örömet? Tudok-e így örülni? Átéltem-e már, amiről Szent Pál írt? 
- A Szentírás milyen tanúbizonyságai alapján hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten? 
 Harmai Gábor plébános 
 

Nyári időszak alatt lapszámunk kéthetente jelenik meg! 

Személyi változások a Főegyházmegyei Körlevél alapján 
BARABÁS BENCE káplán urat felmentettem az Eszter-

gom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánián betöltött kápláni 
tisztségéből, és kineveztem a Budapest-Pestszentlőrinc-
Csákyligeti Szent József Plébánia kormányzójává; 

DR. HARMAI GÁBOR plébános urat – köszö-
netnyilvánításommal – felmentettem a Pilisszentléleki Szent-
lélek plébánia oldallagos ellátása alól; 

HORVÁTH ISTVÁN káplán urat felmentettem az Eszter-
gomi Szent Anna Plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és 
kineveztem a Budapest-Újpest-Kertvárosi Szent István Plé-
bánia kormányzójává; 

DR. KÁLMÁN ANTAL plébános urat felmentettem a 
Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia vezetése és a Dömösi 
Szent István Király Plébánia oldallagos ellátása alól, és ki-
neveztem a Budapest-Angyalföldi Szent László Plébánia plé-
bánosává; 

MICHELS ANTAL atyát, Kárpátalján végzett lelkipásztori 
szolgálatából hazatérve kineveztem a Budapest-Józsefvárosi 
Szent József Plébánia plébánosává; 

MOLNÁR ALAJOS protonotárius, kanonok urat felmentet-
tem a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia vezetése és a 
Bajóti Szent Simon és Juda Plébánia oldallagos ellátása alól; 

SZABÓ ANDOR helyettes plébános urat felmentettem a 
Budapest-Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánián be-
töltött tisztségéből, és kineveztem a Pilismaróti Szent Lőrinc 
Plébánia kormányzójává, valamint megbíztam a Dömösi Szent 
István Király Plébánia oldallagos ellátásával; 

SZŐCS LÁSZLÓ plébániai kormányzó urat felmentettem a 
Máriahalmi Szent János Apostol Plébánia kormányzása, a 
Dági Alexandriai Szent Katalin Plébánia, az Epöli Kereszte-
lő Szent János Lelkészség, valamint az Únyi Szent Mihály 
Plébánia oldallagos ellátása alól, és kineveztem a 
Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia kormányzójává, meg-
bízva őt a Bajóti Szent Simon és Juda Plébánia oldallagos 
ellátásával; 

FEHÉRVÁRI LAJOS atyát, az Esztergom-Szentgyörgymezei 
Szent György Plébánia plébánosát – eddigi beosztását érin-
tetlenül hagyva – megbíztam a Piliszentléleki Szentlélek Plé-
bánia oldallagos ellátásával. 

SZEMERE ISTVÁN atyát az Esztergomi Szent Anna Plébánia 
káplánjává neveztem ki, felkérve őt, hogy segítse POKRIVA 
LÁSZLÓ plébános urat a plébánia által ellátott Kesztölci 



Harangszó  

Római Szent Kelemen Plébánia lelkipásztori feladatainak 
végzésében is. 

† PÉTER s.k. bíboros, prímás, érsek 
N 

Köszönet 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Barabás Bence káp-
lán úrnak, aki két évig szolgálta hűségesen az eddig rám 
bízott három plébániát. Isten adja, hogy új – nagyobb  fe-
lelősséggel járó –  beosztását Isten dicsőségére és a lelkek 
javára végezze 

Szeretném megköszönni a Pilisszentléleki egyházközség 
bizalmát és türelmét is, szívből kívánom, hogy Fehérvári 
Lajos atya is sok örömet találjon új feladatában. 

Szeretném továbbá előre megköszönni azt a sok türelmet,  
megértést, és új ötletet, amire a következő évben a Belvá-
rosi és Vízivárosi plébánián szükség lesz, hiszen az aratni-
való nem lett kevesebb, de a munkás igen. 

Kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába! 

Harmai Gábor plébános 

 

AZ ESZTERGOMI F ŐSZÉKESEGYHÁZ  
 

a saját és a rokonok nevében is fájdalmas szívvel,  

de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy 

B A R Ó T I  I S T V Á N  

orgonaművész, a Főszékesegyház karnagya 

 

 

 

2014. július 18-án  

16 órától az általa épített orgonán zenés áhítatot tar-
tanak tanítványai, majd 

17 órakor elhunyt karnagyunk lelki üdvéért gyászmi-
sét mutatunk be 

az Esztergomi Főszékesegyházban. 

 
A szentmisét és a beszentelést követően helyezzük 

hamvait örök nyugalomra az Esztergomi Bazilika al-
templomában lévő urnatemetőben. 

Mivel az altemplomban virág és koszorú nem helyez-
hető el, a temetésen résztvevő gyászolók a virágra, 

koszorúra szánt összegekkel hozzájárulhatnak a kar-

nagy úr által az orgonához legutóbb beszerzett sípok 
beépítéséhez. 

 

 

 

Meghívó JÚLIUS 15-én, (kedd) 18, 30-kor az esztergomi ezüst-
misés SZERENCSÉS ZSOLT atya vezetésével HÁLAADÓ  
szentmise a Bazilikában a VÁRHEGYI LOURDES-i barlang 
helyreállításáért, és utána ima a Barlangnál.    

Máriát dicsérni hívek jöjjetek 
N 

Imádkozzunk érte! 

Meszéna Jolán, városi tanítónéni, sok esztergomi példaképe 
július 15-én 20 éve hunyt el. 
N 

 

NNSürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

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

részvételi díj: 15 ezer forint. Azok akik  a táborral kapcsola-
tos befizetéseiket még nem tudták rendezni, kérjük mielőbb 
tegyék meg a plébánián, plébános atyánál! 

+ A Harangszó nyári szabadságra megy, ami azt jelenti, hogy 
tanév kezdetéig kéthetente fog megjelenni a hírlevelünk. 

 

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 kereszteltük: Boros Adélt és Nagy Dorkát 
A héten esküdtek: Kara József és Mészáros Judit Boglárka 
A héten temettük: Török Józsefet és Jillik Kornélt 
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 

2014. június 23-án hajnalban az örökké-

valóságba költözött. 

életének 74. évében, 


