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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: 1Kir 19,9a.11-13a

Evangélium: Mt 14,22-33

2014. augusztus 10.
Szentlecke: Róm 9,1-5

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (évközi 20.) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 56,1.6-7; szentlecke: Róm 11,13-15.29-32; evangélium: Mt 15,21-28;
Rákövetkező vasárnap (évközi 21.) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 22,19-23; szentlecke: Róm 11,33-36; evangélium: Mt 16,13-20;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Valóságos Isten
Vagyok, aki (jelen) Vagyok. Az Ószövetség talán legnagyobb kinyilatkoztatása a Valóságos Isten bemutatkozása Mózesnek. Ő az, aki
meghallotta a rabok sóhaját, ezért szabadítóként szállott le a mennyből. Neve kimondhatatlan titok, felövezte magát dicsőséggel, ruhája
a fény. A ruha az, amiben megjelenünk az emberek előtt, és ami elrejt bennünket az emberek elől. Amikor a Valóságos Istenre
gondolunk, talán a mi gondolatainkban is megjelenik a végtelen fény és a végtelen dicsőség. Ez azonban csak ruhája Istennek, ami
elrejti Őt, nem maga Isten.
Krisztus Urunk isteni ruhája a kereszt. A keresztáldozat az, amiben megjelenik előttünk az Ő isteni titka, és ami el is rejti ezt az isteni
titkot, hiszen ki az közülünk, aki igaz mélységében fölfoghatná a keresztáldozat titkát?
Beszélgetési kérdések:
-Hogyan lehet beszélni a kimondhatatlan Istenről?
-Mit tett értem Isten, szabadító-e az én életemben?
-Miért vagyok keresztény?
Harmai Gábor plébános
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Esztergomban,
ahol ne helyettesített
Nyári időszak alatt lapszámunk kéthetente jelenik meg!
volna. Az országban sok helyen tartott lelkigyakorlatot papokHolla Antal halálára
Egykori esztergomiként megrendüléssel értesültem Hollai Antal
atya haláláról. Az idősebbek talán emlékeznek a fiatal papra, aki
érseki szertartóként minden vasárnap reggel a szegényházi kápolnában misézett a Terézia utcában. Utána ment az Érsekségre
és indult Paskai Lászlóval az egyházmegye különböző helyeire.
Fontosnak tartotta, hogy ne csak asszisztáljon az érsek mellett,
de ő maga is bemutassa a szentmisét, prédikáljon, gyóntasson.
Még Nagy László atya idejében kezdődtek bibliaórái a Belvárosban, melyeket éveken át nagy lelkesedéssel tartott. A plébánián
hétről-hétre sokan gyűltek össze, hogy meghallgassák előadásait,
elmélkedéseit. Utána nem sietett el, szívesen beszélgetett az emberekkel, akik szerették és igényelték a társaságát. Kiváló humora volt, ha ő megjelent, garantált volt a jó hangulat.

nak, kispapoknak, plébániáknak. Kitűnő szónok volt, számomra
az egyik legjobb, aki valaha hallottam. Beszédeit szívesen hallgattuk, mert kiérződött belőle, hogy nemcsak felkészült, de meg
is éli az evangélium tanítását. Éppen ezért gyónni is szívesen
mentünk hozzá. Nagyon józan és irgalmas gyóntató volt.
Nem szakadt meg a kapcsolata Esztergommal azután sem, hogy
Budára került plébánosnak. A Szatmári Irgalmas Nővérek minden évben őt kérték meg többnapos nyári lelkigyakorlatuk vezetésére. Ő pedig szívesen jött, és a lelkigyakorlat mellett nem feledkezett meg a beteg, ágyhoz kötött nővérekről sem. Idén azonban már le kellett mondania a lelkigyakorlat vezetését a nővéreknél, mert nemrégiben kiderült, komoly műtét vár rá. A műtét
lezajlott, Antal atya azonban már nem ébredt fel belőle.
Legyen része a feltámadásban és az örök életben!

A plébániákon, ahol szolgált, minden korosztály rajongott érte.
Nagyon jó híre volt, nagyra értékelte őt Paskai László és Angelo
Acerbi nuncius is. A kispapok lelki vezetése az egyik legfontosabb papi feladat.1993-ban nem véletlenül őt választották a szeminárium spirituálisává. Idős papoktól hallottam régebben, hogy
volt egy mondás, miszerint spirituálisnak az egyházmegye legjobb papját kell kinevezni...
Szemináriumi elöljáróként, teológiai tanárként is jó híre volt, felkészült, jó előadónak tartották. A kispapok is szívesen választották lelki vezetőjükké. Szívesen segített a város és a környék pap-

Tóth János

Személyes kommentárom: Antal atya nekem is spirituálisom volt
Esztergomban 1994 és 96 között, szerettem őt, sokat tanultam
tőle. Az idei papszentelésen találkoztam vele utoljára, és rögtön
föl is kértem az adventi lelkigyakorlatunk vezetésére, amit azonban már nem fog megtartani. Nyugodjék békében, és az örök világosság fényeskedjék neki!
Harmai Gábor plébános
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Zarándoklatra hívás

Előfizetői akció

Ez a Zarándoklat a magyar Mária utat átölelő új kezdeményezés.

Plébániánkon szeptembertől az alábbi katolikus újságokat, folyó-

1400 kilométeren fognak zarándokolni minden érintett települé-

iratokat lehet előfizetni:

sen lakók úgy, hogy a szomszéd településre mennek. Az első za-

Név

Időszak

Díj

rándoklat tematikája: Ima a családokért. Az esztergomiak Szob-

Új Ember

negyedév

2550-

ról (vagy a szobi rév innenső oldalától) indulnak gyalog. Székely

Adoremus

negyedév

1500-

János püspök atya végig jön velünk az úton, vezet minket lelki-

Élő Kenyér

egy év

4200-

leg és az esti szentmisét is ő celebrálja majd a Bazilikában.

Képmás

egy év

5100-

Az egész út hossza kb. 12 km. Emelkedő kb. annyi, mint a vá-

Világposta (verbita)

-

adományért

rosközpontból a Vaskapu turistaházhoz vezető úté.
Időpont: Augusztus 16. szombat.

Aki elő szeretne fizetni, a sekrestyében vagy irodaidőben a plébánián megteheti.
N

Két csatlakozási lehetőség van:
Az első csoport:

NNSürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK

(Ez a szűkebb körű) , akik személyesen is átmennek Szobra és
szobi templomtól indulnak.
Nekik indulás 9:40-kor az esztergomi buszvégtől a Visegrádon át
Budapestre menő busszal.
A komp nekik 10:50-kor indul a révállomásról és kb. 11-re érkezik meg Szobra.
Időpontok, helyszínek:
Szob, Szent László-templom (Szent László utca) gyülekező:
11.30, indulás: 12:10, táv: 0,5 km
Szobi-révállomás érkezés: 12:20, komp indulás: 12:40
A második csoport itt csatlakozhat az elsőhöz.
Ehhez a 11:40-es busszal kell indulni a Visegrádon át Budapestre menő busszal és ki kell jönni a révhez.
Innen már mindenki együtt megy tovább:
Pilismaróti-révállomástól indulás 13:00-kor, táv: 2 km.
Pilismarót-Basaharc (Nyugdíjas otthon) áthaladás: kb. 13:30,
táv: 10,7 km (a nagyon késők itt is csatlakozhatnak)
Hosszú egyenletes emelkedő, majd ugyanilyen lejtő 85 percen át.
Majális forráshoz érkezés: kb. 14:50
indulás legkésőbb: 15:20
Búbánatvölgy (Fári-kúti út) 15:35
Innen beton és földút árnyék nélkül.
Érkezés: esztergomi bazilika: Szent Adalbert Főszékesegyház
(Dobozy u. 10.) érkezés: 17:30, szentmise: 18 óra (bemutatja:

+ 15-én lesz Nagyboldogasszony ünnepe, Elsősorban a 10:30-as
bazilikai Szentmisét ajánljuk a testvéreknek, hiszen a
Nagyboldogasszony ünnepe a Bazilika búcsúja is, de reggel fél 8kor a Szent István Kápolnában és este 7-kor a Belvárosban is lesz
szentmise.
+ Hollai Antalért gyászmisét mutatnak be 2014. aug. 16.-án 10 órakor a Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébániatemplomban,
temetése 13:30-kor lesz az Újköztemetőben.
+ 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.
+ A verbita missziós rend szívesen fogad használt mobiltelefonokat,
amelyeket a missziók javára hasznosít, ezért plébániánk gyűjtőakciót indít: irodaidőben behozhatják hozzánk használt telefonjukat augusztus 31.-ig, amikoris az addig gyűjtött készülékeket
postázzuk.
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)
Az elmúlt 2 hétben kereszteltük: Lakatos Vincsenzó Gyulát,
Szerencsés Zoé Lucát és Szklenár Jánost
Az elmúlt 2 hétben temettük: Vicze Ferencné Stolcz Máriát és Patkó
Sándorné Meszes Irént
Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz ; Magyar Katolikus Rádió:Fm 92,5 Mhz

Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök )
HARANGSZÓ

További információ: Kuti István 20/92-59-363

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

