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XVIII. évf. 34. 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. szeptember 21. 

Olvasmány: Iz 55,6-9 Evangélium: Mt 20,1-16a Szentlecke: Fil 1,20c-24.27a 

Évközi 25. vasárnap 

Jövő vasárnapi (Évközi 26. vasárnap ) szentírási szakaszok: olvasmány: Ez 18,25-28;  szentlecke: Fil 2,1-11; evangélium: Mt 21,28-32; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

A mi üdvösségünkért… 
„Nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk” (Acs 4,12). Jézus Krisztusra úgy tekintünk, mint a történelem 
középpontjára. Új időszámítás kezdődik vele. Emberi faj volt Jézus Krisztus előtt is, de elszigetelt törzsekben, kicsi népekben élt. A 
föltámadott Jézus Krisztus viszont minden emberhez szóló küldetést adott apostolainak: „tegyétek tanítványommá mind a népeket!” 
Igazából ez a parancs formálta emberiséggé az emberek sokaságát. Az üdvösség: örök közösségben lenni Krisztussal. Az üdvösség 
elveszítése: nemet mondani erre a közösségre. Nincs más név. 
Beszélgetési kérdések: 
- Miben jelenik meg a Jézus Krisztussal való közösségem? 
- Hogyan üdvözülhetnek a Jézus Krisztus előtt élt, vagy róla nem tudó emberek? 
- Mi az Egyház, és mi a szerepe Jézus művében? 
 

 

Gondolatok-rovat:     Áldott napok 

 (Menyemnek és minden leendő kismamának) 

Már itt rezeg a levegőben. A szervek és sejtek, mint megszentelt 

óraművek pontosan teszik dolgukat: Fejlődnek, növekednek, átala-

kulnak, rendeződnek és pillanatonként jönnek köztük létre új és új 

kapcsolatok, hogy meg tudják valósítani a Pontos Tervet. Minden 

apró sejt, figyelő idegszál, a vérerek és az összes nyirok csatorna, 

izom tudja dolgát, mert „beléjük van áldva” az élet precíz Törvénye. 

Akaratlan ösztönnel valósul meg a Terv, hogy átadja végül magát a 

tudatnak és a világnak. 

Már itt rezeg a levegőben! 

Minden készen áll. Sejtek milliárdjai figyelnek a nagy jelre, hogy az-

tán mind egyszerre nekigyürkőzve valami nagy-nagy égi-földi csodát 

műveljenek. 

 

Csoda, mert egyszerre két élet születik 

 

Megszületik egy gyermek.  

Világra jön egy élet, aki magában hordozza már a jövőt és egyben 

újraformálja is azt. Tompa fények helyett éles kontúrokat érzékel. 

Távoli, visszhangos szavak helyett határozott élű hangokat hall. A 

meleg lebegés helyett pontos határok veszik körül. Új közegként már 

a levegő is simogatja őt. 

 

A másik születés jobban rejtett. Ez a Te újjászületésed lesz, most 

még számodra elképzelhetetlen módon: Anya leszel! 

 

Te leszel a keze, mert még nem tud fogni.  

Te leszel a lába, mert még nem tud járni.  

Te leszel a szája, mert még enni sem tud Nélküled. 

 

Te leszel a lelke, mert szeretetét Tőled fogja tanulni.  

A mosolyt a Te arcodról fogja magára formázni. 

Szó szerint megosztod vele életed. 

 

Ahogy cseperedik a pici, úgy alakít majd Téged. 

 

Ha megüti a lábát, akkor a Te lábad is fájni fog.  

Mert édesanyja leszel. 

 

Ha csak egy falat kenyered lesz, akkor oda fogod neki adni és mégis 

Te laksz jól.    Mert édesanyja leszel. 

 

Amikor fára mászik, bátorítani fogod, miközben bensőd minden íze 

beleremeg a legkisebb csusszanására.  

Mert édesanyja leszel. 

 

És így van jól, hogy örömét a Te boldog lelked fogja növelni. 

És úgy szép, ha a szeretetedből egy részt átadva neki, válaszmosolyá-

val nagyobbá növeli majd Benned is a szeretet forrását,  

És úgy lesz tökéletes, hogy a világ dolgait mosolyról-mosolyra ap-

ránként felváltja az anyaság, és kitölti énedet a Fentről kapott-

Szeretet.   Édesanya leszel!!! 

Magányos útra indulsz… de mostantól sosem leszel egyedül. 

u.i.: Unokám szeptember 16-án este megszületett!  (K.I.) 

Imalánc a belvárosi templomban 

A magzatok védelméért „miselánc” indul, 

2014-ben minden hónap utolsó péntekén  

a Belvárosi Szent Péter és Pál Templomban. 

Az erre a szándékra mondott misék időpontjai: 

2014. szeptember 26. 19:00  

2014. október 31. 19:00 

2014. november 28. 19:00 

2014. december 26. 19:00 

Imádkozzunk és ajánljuk fel böjtjeinket a magzatok életéért! 

Meghívó:   Szívvel imádkozzatok! - međugorjei imanap 

Hazánkba látogat Fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa és a 

međugorjei fiatalok ének- és zenekara.....  

2014. szeptember 27. Máriabesnyő, Kegytemplom 

15:00 Keresztút 

16:00 Rózsafüzér 

17:00 Előadás – Katekézis 

18:00 Szentmise 

19:00 Szentségimádás 

2014. szeptember 28. Budapest,  

Szent Vince templom, (IX. ker., Haller u. 19-21.) 

16:00 Rózsafüzér 

16:30 Előadás – Katekézis 

17:30 Rózsafüzér 

18:00 Szentmise 

19:00 Szentségimádás 



Harangszó  

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2014. október 04. (szombat) 

Nagymarosi Levél minden Krisztust kereső közösségnek 

2014 őszén  „Engedelmeskedjetek egymásnak!”(Ef 5,21) 

(Részletek a levélből) 

Az engedelmesség a más emberekkel való együttélésünkhöz, de vég-

ső soron hívő létünk lényegéhez is tartozik. Hinni azt jelenti, hogy 

engedelmeskedünk Istennek, rábízzuk magunkat, de ezt az „önma-

gunkat kiszolgáltató bizalmat” az emberekkel is meg kell élnünk. 

Miért engedelmeskedjem? 

„.. az engedelmesség alapvetően a jóért van, hogy nekem is, és annak 

is, akinek engedelmeskedem, jó legyen.” „Az engedelmesség a lé-

nyünkbe van kódolva, és a hitünkhöz is hozzátartozik. Hinni enge-

delmesség.” 

„Mindaz, amit Jézus értünk tett és nekünk mondott, Atyja iránti en-

gedelmességből történt. Isten szeretet, vagyis a Szentháromság sze-

mélyei egymás között örök szeretetben vannak, ezért a Fiú engedel-

messége az Atya iránti szeretet kifejezése: enged neki és teljesen rá-

bízza magát. Az akaratunkról való lemondás egy másik akarat javára 

mindig küzdelem. E szenvedés oka Ádám és Éva engedetlenségéből 

ered: nem engedelmeskedtek az Úrnak, ez volt bűnük elindítója, az 

Úrtól való eltávolodásuk oka, így az engedelmesség az Úrhoz való 

visszatérés fáradságos küzdelmévé lett. Ezt a fáradságot Jézus is 

megtapasztalja, ezért imádkozik háromszor is így: „Atyám, ha lehet-

séges, kerüljön el engem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogyan én 

akarom, hanem ahogyan te!” (Mt 26,39.42.44) Jézus gyötrődése az 

ember Isten iránti engedetlenségének meggyógyítása volt.” 

További gondolatok a Nagymarosi Levélben, illetve az alkalmon. A 

részvételre bíztatjuk a fiataljainkat!  

Plébániánk csoportot szeretne indítani az alkalomra! Jelentkezés a 

plébánián, vagy plébános atyánál. 

Beszámoló-rovat:   Pécstől Jézusig - jelenlétben 

Elmúlt szombaton Még Pécs városát jártuk és csodáltuk a szépen 

megújult várost. Hazafelé jövet a borongós időben arról beszél-

gettünk, hogy milyen kegyelem volt számunkra a napsütötte idő, 

ami idehaza nem volt elmondható. Érkezésünkkor felmerült ben-

nünk, hogy mielőtt haza mennénk, egy rövid időre kapcsolódjunk 

be az esti szentségimádásba. Igen megragadó élményben volt ré-

szünk, amikor megérkeztünk az Úr elé. A jelenlévő 

szentgyörgymezői csoport énekei és zenei kísérete meglepetés 

volt számunkra, valamint jó volt látni a jelenlévők nagy számát. 

Jelenlét. Jelen lenni, az Úrral lenni. Falat kenyér, mely nagyobb 

mindennél. Egy mondat: „Isten annyira kicsiny és egyszerű, hogy 

azt nem tudjuk elképzelni, miközben annyira hatalmas és erős Is-

ten, hogy azt fel sem tudjuk fogni.” A jelenlétében lenni kegyelmi 

időszak minden alkalommal, s közben arra vágyom, hogy el ne 

múljon ez az idő. Ezen az alkalmon is többször megjelent, hogy 

menni kellene, de igazán nem volt szándékom elindulni. Mi a 

szentségimádás? Egyfajta válasz: „Jelen lenni Vele. Én nézem Őt, 

Ő néz engem. Valamiképpen elővételezett mennyország.” Így már 

érthető, hogy papjaink és mi, hívők folyvást vágyódunk, órákat 

adunk – akár naponta – életünkből. Megfogalmazódott bennem, 

hogy ha életünkben megismerjük és felismerjük az Istennel való 

együttlét kegyelmét, lelki élményét, az Ő jelenlétéből való szere-

tetét, akkor életünk végeztével valóban vágyódni fogunk Hozzá és 

Vele akarunk lenni. Miért írok erről? Mert szívből örülök annak, 

hogy plébániánkon egyre inkább középpontba kerül az Oltári-

szentség, az ima, imaalkalmak. Az előzőek alapján remélem, hogy 

plébániánk életének és hitbéli elköteleződésének forrásaivá válnak 

ezek az alkalmak, maga az Úr.        Tóth László 

 

HIRDETÉSEK 

 

+ A magzatokért ajánljuk föl a szentmisét jövő pénteken, 26-án 

este 7 órakor. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének erre az al-

kalomra, hiszen Magyarország egyik létkérdésével fordulunk Is-

tenhez. 

+ Arányi Zoltán atya újmisét mutat be a Belvárosi Templomban 

jövő vasárnap, 28-án a 10 órakor kezdődő szentmisében, és utána 

újmisés áldást ad. Kaposvári egyházmegyés atya, de a tanulmá-

nyai befejezése úgy hozta, hogy most még egy hónapig Eszter-

gomban lesz, így fölkértem őt erre a szép ünneplésre. 

+ Előre hirdetjük, hogy a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idő-

pontja október 4. szombat. A program 9 órakor kezdődik. Terve-

zünk csoportot indítani, így azok a fiatalok, akik szívesen jönné-

nek, szándékukat a jelezzék a plébános atyának. 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihetőek! Azon gyer-

mekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz 

kapcsolódva  

+ A belvárosi plébánián is megkezdődött a hitoktatás. A cso-

portfoglalkozások időpontja: csütörtökön 15-16.30h között a 

elsőáldozói felkészítés, majd ezt követően szintén csütörtöki 

napon van 17h-tól a bérmálkozásra készülők foglalkozása. 

Közösségi foglalkozások is fognak indulni pénteki napokon az 

előző évben/években már elsőáldozásban részesült fiataljainknak 

szólnak. 

+ Plébániánkhoz tartozó helyiségeket használó testvérek, közös-

ségek számára jelezzük, hogy karbantartó munkálatokat végzünk 

közösségi tereinknél. Ehhez kétkezi segítséget, felajánlásokat szí-

vesen fogadunk. Itt említjük meg, hogy képviselő-testületünk 

szándéka alapján megfogalmaztunk és elfogadtunk egy háziren-

det, mely közösségi tereinknél kifüggesztve megtalálható. Ennek 

megszívlelését és megtartását kérjük! 

+ Jövő héten kedden: PIETRELCINAI SZENT PIO, szerdán: 

SZENT GELLÉRT (ünnep), szombaton: PÁLI SZENT VINCE 

emléknapja lesz. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

Hétfő, Kedd, Csütörtök, 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: Telekes Sándor és Gerendás Magdolna 

A héten temettük: Guttmann Ferenc, Szikora Mária, Soós Péter 

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 


