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Olvasmány: Ez 18,25-28 Evangélium: Mt 21,28-32 Szentlecke: Fil 1,20c-24.27a 

Évközi 26. vasárnap 

Jövő vasárnapi (Évközi 27. vasárnap ) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 5,1-7;  szentlecke: Fil 4,6-9; evangélium: Mt 21,33-43; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Megtestesült a Szentlélek erejéből 
Szent Ferenc volt az, aki talán leginkább átelmélkedte ennek a mondatnak a titkát. Amikor az Isten megtestesült, igazából minden 
eldőlt: a mi Urunk vállalta az emberi sorsot. Mindent vállalt benne. Vállalta az emberlét összes korlátját, és összes szépségét, vállalta a 
halált is. A Húsvét ebben az értelemben csak kibontakozása annak, ami a Megtestesülés titkában már benne van. Ezért Szent Ferenc óta 
a Hitvallásban a Megtestesüléshez érve fejet hajtunk. 
Beszélgetési kérdések: 
- Rácsodálkoztam-e a Betlehemi jászol titkára, arra, hogy abban a csecsemőben is az Istenség teljessége lakozott? 
- „Engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8) Ennek a fényében valóban kimondható, hogy a Megtestesüléskor 
minden eldőlt, vagy pedig mégiscsak van valami új elem a Húsvétban? 
- Isten a teremtéskor olyan emberiséget akart, amely Istennel teljes összhangban él. Jézus a Megtestesüléssel Új Ádámként pusztán 
helyreállította ezt az Istennel összhangban élő emberiséget, vagy hordoz az Ő titka valamilyen többletet, netán hiányzik valami még, 
hiszen ma is súlyos bűnök terhelik az emberi sorsot? 
 

 

Gondolatok-rovat:   Árnyékharcosok közöttünk (?) 

Egy rövid történet részlettel kezdeném. „… A kislány remek hangu-
latban indul el otthonról, mosolyog, vidám, és nagyon lelkes. Egyik 
sarkon látja, hogy a szomszéd gyermek is lekendezve megy valahova 
és felettébb örülhet valaminek. Ej, ez nem lehet igaz – gondolta. Teg-
nap olyan dolgokat hallottam róla, hogy otthon biztosan agyon szid-
ták érte. Most meg, majd kicsattan. Ez nem igazság. …” 

Talán a magam életéből és magunk életéből is tudnánk folytatni a 
történetet. Van valami JÓ, de mégis, ez, hogy lehetséges?! 

Hiszen …  

Imádság és gyertyafény, harc és küzdelem az Istenért, Jézusért, leg-
alább is azt gondolhatjuk, hogy viaskodnom/-ni kell az árnyékkal. 
Saját énem szemszögéből rengeteget teszek Istenért. Ezzel ellentét-
ben jelen vannak megrögzött szokásaink és tradíciók, így szoktuk 
álláspontjaink, és a nehogy már pont ő vélemények. Mások megítélé-
sei és saját jó érveléssel alátámasztott gondolataink is vannak arra 
nézve, hogy miképpen is kellene mennie a dolgoknak. Hétköznapi 
problémák, vissza-vissza térő emberi gyengeségeink, melyektől nem 
igazán tudunk/akarunk elszakadni. „Sajnos ilyen vagyok.” Valóban, 
de mi lesz ezután? Marad minden így?  

A szentségimádások által központi helyre kerül a Szentség a temp-
lomban, plébániánkon. Isten jelenléte hangsúlyosabbá válik számom-
ra is. Viszont az éles megjelenés és a szeretet fénye mellett a falakon 
az árnyék is élesebben tűnik fel. Bennünk is így van jelen Isten. Van-
nak központi forrásaink, erős jelenléteket élünk meg, viszont hamar 
tudunk a belső árnyékunkból szólni, megítélni, okosabb lenni, … 
másik testvérünk felé. Élethelyzeteinkre is rögvest másképpen látunk, 
öncélúságunk, önigazoló gondolataink/mondataik könnyen megerő-
södnek. Nem, vagy nehezen ismerem fel én is belső árnyékomból a 
másik emberben, emberi kapcsolataimban az élő Istent. Az árnyék 
segíti kritikáink és meg- /elítélő képességünk erősödését. 

Mit tegyünk? Lehet tenni egyáltalán valamit? Igen! Számomra sokat 
segít az, hogy tudatosan igyekszem észre venni amikor kibillen a bel-
ső nyugalmam egy szituációban. Észrevenni, hogy minden olyan 
helyzet, ami engem bosszant, kibillent, felháborít, … nem a másikról 
szól, hanem rólam. Miért is következik be ez az érzés bennem? Miért 
nem látom most Jézust a másik személyben, élethelyzetben? Próbál-
jam most tömören megfogalmazni magam számára azokat az érzése-
ket, melyek meg-/felindultak bennem! 

Majd minden esetben meg is leljük a gyökeret, ÉN. Nehezen va-
gyunk rugalmasak, flexibilisek, változásra és változtatásra, elfoga-
dásra készek. Mert ez önmagunkon való túllépést kíván, túl az ár-
nyékunkon. Isten viszont erre hív, ösztönöz. Én hívlak, lépj közelebb, 
tegyél lépéseket felém, haladj és gyere Hozzám! Azt még nem hallot-
tam, hogy maradj ott! Azt gondolom ez egy folyamatos cselekvés tes-
tileg, lelkileg egész életünk során. Ezért most a kis lépések művésze-
tét gyakorolva SŰRÜN lépegetve cselekedjünk. Amikor az árnyék-
ban levés élményét felismerjük helyzeteinkben, emberi viszonyaink-
ban, akkor gyújtsunk egy ”gyertyát”, fényt. Legyen egy kis fényesség 
azon az árnyékfolton, amin mi nem tudunk átlépni. Miképpen? Talán 
olyan egyszerű módon, hogy mi/én kezdek el tenni, felvállalni, elindí-
tani, valamit azon a területen, ami kilendített nyugalmamból. Mert 
ami számomra nehezen elfogadható, azt -Isten segítségével cseleked-
ve- fényessé tudom tenni. Isten fényessége viszont ez által egyre több 
árnyékos helyet beragyog bennem és a másik emberben is. Ha ebben 
az irányba indítom el cselekvésem irányát kereső gondolataimat, ak-
kor felfedezem, hogy általam (is) építi közösségét az Úr. Legyen 
minden nap a szívünkben, mint oltáron az Úr, Jézus, és Ő legyen 
bennem, a fény forrása. Remélhetőleg ez majd segít minket, hogy 
igazán Isten népévé és nem Isten árnyékharcosaivá váljunk.  
   Tóth László 

Ismeret-rovat:     A hét ünnepeihez 
SZENT ŐRANGYALOK 
A Trienti zsinat rendeletéből a Katekizmus tanítja: gondos szülő védő 
vezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei Atya is ezt teszi a 
veszedelmek ellen. Szent Bernát tanítja: tiszteletet kell adnunk a je-
lenlétükért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őrségért. A Római 
Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi te-



Harangszó  

remtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő 
tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő küldetésében szolgálnak. 
Az ünnep hódolat Istennel szemben aki szeretetből angyalát küldi 
szolgálatunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és elmé-
lyíti bennünk az őrangyal iránti hitet és öntudatot. Növelnie kell ben-
nünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, hiszen Isten 
is egy tiszta, szent angyal által őrizteti azt. Az ünnep Spanyolország-
ban keletkezett és a 16. században jutott át Franciaországba. V. Pál 
pápa szeptember első vasárnapjára, X. Kelemen pápa a Szent Mihály 
ünnepe utáni első szabadnapra, végül X. Piusz pápa október 2-ára 
helyezte az ünnepet. 
Napi jófeltétel: Angyalként élj: dicsőítsd Istent és szolgálj Neki! 
Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet 
hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük 
neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a 
harmadiké Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hoz-
zák. 
SZENT MIHÁLY Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez 
hasonló életrajzi adatok. Az ő életük más formában valósul meg. 
Történetük a teremtéssel kezdődött, ők lettek a legtökéletesebb te-
remtmények. Kegyelembe öltöztek - tanítják atyáink - és próbára lett 
téve hűségük. Szabad akaratuk lehetővé tette a jók számára a hűsé-
get, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök boldog-
ság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett. A szentha-
gyomány Mihályt teszi meg a nagy harc vezérévé, ebben a harcban a 
bukott angyalok le lettek taszítva a mennyből (Jel 12, 7-9).  Mózes 
testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre (MTörv 34, 
5-7), nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal 
volt az, aki viaskodott a Sátánnal, védve Mózes testét (Júd 1, 4-10). 
Ő az az angyal, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az 
óvásról (Dán 10, 21- 11, 1; Dán 12, 1-4). GÁBOR főangyal, a Szent-
írás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike (Tób 12,15; Lk 
1,19). Láng-követek ők, akik az emberiséget irányítják. Szerepüket 
hasonlítják a hétágú gyertyatartóhoz, Isten világosságát terjesztik a 
történelem szentélyében. Jelképezik a Szentlélek 7 ajándékát, vagy a 
7 szentséget. 
Gábor szerepe: a hívatottaknak Isten terveit hírül vitte. 
Dánielnek megjelent a fogság idején, s megmutatta az üdvtörténet 
fejlődését, a nagy birodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadu-
lását, és a Messiás eljövendő országát. Megmagyarázta Gábor főan-
gyal Dánielnek a különböző látomások értelmét. (Dán 8, 16-26; Dán 
9, 21-27) Zakariásnak megjelenve a főangyal a jeruzsálemi temp-
lomban hírül adta Keresztelő Szent János születését és a megváltás 
elérkeztét (Lk 1, 11-20). Magáról elmondja ekkor, hogy az Úr színe 
előtt áll. Názáretben Máriánál megjelenve a Megtestesülést jelentette 
be. Magáról ekkor semmit sem mondott, Lukács evangelista nevezi 
Gábornak. Szavait idézzük minden "Üdvözlégyben". (Lk 1, 26-45)  
RÁFÁEL Angyal. Egyike a hét angyalnak, aki mindig kész arra, 
hogy az Úr színe elé lépjen. A Bibliában csak Tób könyvében szere-
pel. Az ifjú Tóbiás kísérője. (Tób 12, 15) Segít nehéz helyzetekben, 
gyógyít, ártalmatlanná tesz démont. A zsidó irodalomban, mint an-
gyalfejedelem, vagy trónálló angyal jelenik meg, így a Kumráni lele-
tekben is. A keresztény hagyomány a főangyalok közé sorolja és az 
úton levők védelmezőjét látja benne. (Forr: katolikus.hu) 

Októberi imaszándékok: Ferenc pápa imaszándéka 

Egyetemes imaszándék: hogy az Úr adjon békét a világ azon vidé-
keinek, amelyeket leginkább gyötör a háború és az erőszak 

Missziós imaszándék: hogy a Világmisszió napja újra felgyullassza 
minden hívőben, hogy célunk elvinni az Örömhírt a világon minden-
kihez. 

Bíborosi imaszándék: hogy a fiatalok merjenek szentségi házassá-
got kötni és találják meg benne Isten szerető közelségét, életük ér-
telmét és boldogságát. 

 

Imalánc a belvárosi templomban 
A magzatok védelméért „miselánc” következő időpontja, 2014. októ-
ber 31. 19:00; Imádkozzunk és ajánljuk fel böjtjeinket a magzatok 
életéért! 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közösen imád-
kozzuk a rózsafüzért hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken. 
+ Előre hirdetjük, hogy a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó időpontja 
október 4. (jövő szombat). A program 9 órakor kezdődik. Tervezünk 
csoportot indítani erre a találkozóra, így azok a fiatalok, akik szívesen 
jönnének velünk, szándékukat jelezzék a plébános atyának. 
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihetőek! Azon gyerme-
kek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz kap-
csolódva - amikor az apa kéri az egyik fiát, hogy menjen ki a dolgoz-
ni a szőlőbe. 
+ A belvárosi plébánián megkezdődött a hitoktatás. A csoportfog-
lalkozások időpontja: csütörtökön 15-16.30h között az elsőáldozói 
felkészítés, majd ezt követően szintén csütörtöki napon van 17h-
tól a bérmálkozásra készülők foglalkozása. Közösségi foglalkozá-
sok is fognak indulni pénteki napokon az előző évben/években már 
elsőáldozásban részesült fiataljainknak szólnak. 
+ A plébániai hívek, csoportjaink, közösségeink számára némi 
technikai fejlesztést szeretnénk eszközölni. Jelenleg leginkább egy 
nagyméretű tv készülékre volna szükségünk, hogy csoportjaink szá-
mára filmnézést tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy amennyiben 
valakinél van olyan jó minőség nagyképernyős tv készülék, melyet 
adományként feltudna ajánlani a plébániánk számára, vagy anyagilag 
támogatná egy megfelelő készülék megvásárlást az jelezze ezt a plé-
bános atyának. Előre is köszönjük szépen! 
+ Jövő héten hétfőn: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL 
FŐANGYALOK ünnepe, kedden: SZENT JEROMOS, szerdán: 
LISIEUX-I SZENT TERÉZ, csütörtökön: SZENT ŐRZŐANGYA-
LOK, szombaton: ASSISI SZENT FERENC emléknapja. 

 

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: Kaszás Mátyás és Lados Orsolya 

A héten kereszteltük: Divéki Barnabás, Berze Zsombor 

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 


