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Olvasmány: Iz 25,6-10a Evangélium: Mt 22,1-14 Szentlecke: Fil 4,12-14 

Évközi 28. vasárnap 

Jövő vasárnapi (Évközi 29. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 45,1.4-6;  szentlecke: 1Tessz 1,1-5b; evangélium: Mt 22,15-21; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Hogy kerül Pilátus a Krédóba? 

A közmondássá lett kérdés valami furcsa idegenségre utal. Adva vannak a Hitvallás fennkölt témái, és itt van egy ocsmány politikus. 

Pilátus az emberi idők jelképe. Idők, amikor emberi számításokra vagyunk bízva, politikusi ravaszságokra, és amikor az, akinek valóban 

fontosak vagyunk, kereszthalált hal értünk. A „Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették” – mondat konkrét időmeghatározás. Jézus 

Krisztus konkrét ember volt egy konkrét időben. Akkor, és ott történt valami, ami mindig fontos marad. 

Beszélgetési kérdések: 

- Hogy kerül Pilátus a Krédóba?Bűnös-e ő? Miben látom az ő szerepét Krisztus Urunk halálában? 

- Hogyan történhetett ez az akkori, 2000 évvel ezelőtti kínhalál „értünk”? 

- Miért ilyen módját választotta Isten a Megváltásnak? 
 

 

Beszámoló-rovat: Nagymarosi találkozó – élménybeszámoló (1.) 

Idén voltam először a nagymarosi ifjúsági találkozón. Felejthetet-

len élmény volt, hogy ennyi fiatal együtt dicsőíti az Istent. Az idei 

találkozó témája – „Engedelmeskedjetek egymásnak” (Ef 5,21) 

átfogó téma volt, de ugyanakkor el is gondolkodtatott. Kinek és 

mikor kell mindenképp engedelmeskedni és mikor szükséges azt 

megtagadni? Az előadásból kiderült, hogy vannak helyzetek, ame-

lyekben mindenképp engedelmeskednünk kell a másik embernek, 

és nagyon kevés szituáció van, amikor meg kell tagadnunk azt (ha 

a másik ember bűnt kér tőlünk). Az előadás után fakultatív prog-

ramok következtek, melyek keretében további információkat sze-

rezhettünk az engedelmesség témakörben. 

Jó volt megtapasztalni, hogy a Jóisten még problémáink közepette 

is velünk van. Megtanít arra, hogy más emberekkel is történt már 

a miénkhez hasonló eset. Barátnőmet kísértem a vasútállomáshoz, 

mikor egy harmadik lány csatlakozott hozzánk. Mint az lenni szo-

kott, beszélgetésbe elegyedtünk – ki honnan jött, mit csinál, míg-

nem kiderült, hogy ő is volt már álláskereső. Hasznos tippeket 

adott, milyen módszerekkel lehet állást keresni, bár ezek jó részét 

magam is alkalmazom. Mindenesetre a Jóisten akarta a találkozá-

sunkat, ezáltal is jelezve, hogy bár mindannyiunk sorsa egyedi, de 

mégis (ha időeltolódással is) vannak hasonló sorsok, hasonló tör-

ténések adott emberek életében. A találkozó eseményei lelkileg 

feltöltöttek és megerősítettek abban, hogy küzdelmeinkben soha 

nem vagyunk egyedül, a Jóisten mindnyájunkra vigyáz, mert vég-

telenül szeret minket.          Kotz Eszter  

 

(2.)   Engedelmesség témája – mindenkihez szólva 

A találkozóra plébániánkról néhány fiatallal érkeztünk. Örömmel 

vettük a témát, melynek előadója lenyűgözte a jelenlévőket. Mind 

az előadás után, min a nap további részében, s még hazafelé veze-

tő úton is az elhangzottakról beszélgettünk. A főelőadás után is 

Kajtár Edvárd atya szekciójának helyszínét céloztuk meg. Néhány 

felvetésre adott válasza megragadt bennünk, így ezekből szemez-

getnék az alábbiakban. Az engedelmesség szó kapcsán került em-

lítésre, hogy Japánban ez a szó az arc kifejezésből származik. 

Adom hozzá az arcomat, felé fordulok, nem elsunnyogás és elfor-

dulás. Az engedelmesség terén a meddig terjed kérdéscsoport, 

illetve a hogyan lehet megtartani is felmerült. Erre is kaptunk 

támpontokat. Az engedelmesség nem elvárási listaként kell, hogy 

megjelenjen, hanem dialógusként. Fontos, hogy megértsem az 

engedelmességre adott igenemet, amihez az engedelmességet vá-

róval folytatott dialógus segíti az elfogadó megértésemet. Lehet 

akár személy, de maga az Isten is lehet a dialógusom partnere. 

Engedelmességnek meg lehet felelni akkor, amikor az megjelenik 

az életünkben, de előfordulhat, hogy nem vagyok képes arra (nem 

akarom) most, hogy megtegyem. Viszont a jó Isten legnagyobb 

ajándéka a holnap, holnap arra van, hogy rendbe tegyünk dolga-

ink.! Azt viszont nem tudjuk, hogy hány holnapunk van még!?  

    (Folytatás következik!) Tóth László 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 



Harangszó  

HÍVÁS! Választás előtt DÖNTENI KELL! 

Választás előtt állunk! Dönteni kell. Szinte minden nap, minden 

órában. Léteznek azután sorsunkat meghatározó, akár az egész 

életünkre kiható döntések is. Anselm Grün szerint a döntéseket 

meg kell hoznunk a maguk idejében. Különben az élet hozza meg 

azokat helyettünk, s mi pedig akkor sodródunk az árral. 

Egy ilyen döntés például az, hogy miként élem katolikus életemet. 

Egyedül vagy a családban, esetleg egy közösség tagjaként is. Ha 

úgy érzem, hogy összetartozva segíthetjük egymást, ha át tudom 

adni és elfogadni másoktól a bennem élő szeretetet, akkor képes 

lehetek egy plébánia kisközösség részévé válni. Nemtől és kortól 

függetlenül. Ha Isten erre szólít, ne állj ellent! Az evangelizálás-

hoz ugyancsak ki kell lépned megszokott kereteidből! 

A belvárosi plébánia Felebarát Közössége új tagokat keres. Miért 

éppen most? Mert Szent János evangéliumában és Az evangélium 

örömét olvasva éppen egy fejezet elejénél tartunk. Most érdemes 

csatlakozni! 

Miért éppen Te? Mert talán érzed, hogy szeretnél valakikhez csat-

lakozni, valakikkel egy közösséget alkotni, ahol kiöntheted a szí-

vedet. Ahol szívesen meghallgatod a másikat. Talán Számodra is 

egy új fejezet kezdődhet. 

A döntéseket meg kell hozni a maguk idejében. Különben az élet 

hozza meg azokat helyettünk, s mi pedig akkor sodródunk az ár-

ral. Mindenkit szeretettel várunk! 

A Felebarát Közösség nevében Istvánffy Miklós 

Beszámoló-rovat: Belvárosi Képviselő-testület üléséről 

A plébániánkhoz tartozó hitoktatásról szóló ismertetés alapján 

megtudtuk, hogy egyelőre 12 elsőáldozó és 5-6 bérmálkozó jelöl-

tünk van. A számok még nem véglegesek, mert nem minden isko-

la adta még le a jelentkező névsorát. Ebben a tanévben Plébános 

atya tanítja a Szent Imre iskola V. és VI. osztályosainak (12-13 

tanuló), míg az alsósoknak Hamza Ágnes. A templom melletti 

második kapubejárat kijavítása a Műemlék Védelem engedélyétől 

függ. Lesták Zoltán koordinálásával, vezetésével a Szent Erzsébet 

iskola IX. osztályos diákjai –dicséretet érdemlő– szorgalommal 

széppé tették a templomunk udvarát. Ezen a héten zajló további 

tevékenykedés során a játszótéri eszközök és a közösségi terek 

karbantartási munkái  folytatódnak a 72 óra kompromisszumok 

nélkül akció keretében. Ehhez az akcióhoz kapcsolódik majd a 

következő városi élelmiszerosztás alapját jelentő gyűjtés megszó-

lító levelének és csekkjeinek szétosztása. Ebbe a munkába is be-

kapcsolódnak az iskolai diákok. Isten fizesse meg munkájukat! 

Kedves színfoltja a diákok miséjének  Hengán Gabi kis hittanosai-

nak énekkara. 

A plébánia zarándokszállásának meghirdetését célozza az interne-

tes oldalunkon megjelent ismertető. Ennek az információnak hí-

rüladásában híveinkre is számítunk! Mindenkit köszönet illet azon 

fáradozásért, amit önzetlen munkájával plébániánkért tesz.  

       Dobay Péterné 

Imalánc a belvárosi templomban 

A magzatok védelméért „miselánc” következő időpontja, 2014. október 
31. 19:00; Imádkozzunk és ajánljuk fel böjtjeinket a magzatok életéért! 

HIRDETÉSEK 

+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közösen 

imádkozzuk a rózsafüzért hétfőn, kedden, csütörtökön és pénte-

ken. 

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

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

kapcsolódva – a mennyegzős termet és asztalt.. 

+ Új tagokat vár soraiba a régi katekumenekből szerveződött 

Felebarát Közösség! Az imakör hetente találkozik, s ekkor rózsa-

füzért mondanak, a János-evangéliumot, illetve az evangélium 

örömét olvassák. Aki nyitott, türelmes felnőttek katolikus közös-

ségére vágyik, keresse meg őket! Az alkalmakat szerdánként este 

negyed 7-től 8 óráig tartják a belvárosi plébánián. A csatlakozni 

szándékozókat is ekkor várják szeretettel! 

+ 72 óra kompromisszumok nélkül-program keretében a héten 

nagyszabású takarító, karbantartó munkálatokat végeztek a Szent 

Erzsébet iskola erre vállalkozó diákjai. Isten fizesse meg munká-

jukat! 

+ Plébániánk honlapján és Facebookos megjelenési felületén is 

láthatóvá vált a Belvárosi Plébánia zarándokszálásának ismertető-

je. Kérjük a testvéreket, hogy ismerősi körben osszák meg ezt az 

információt, hogy minél több csoport, szállás kereső értesülhessen  

a lehetőségről. Köszönjük szépen! 

+ A belvárosi plébánián a hitoktatás: Csütörtökön 15-16.30h az 

elsőáldozói felkészítés, 17h-tól a bérmálkozói felkészítés. 

+ Jövő héten szerdán: AVILAI SZENT TERÉZ, pénteken 

ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC emléknapja, szombaton SZENT 

LUKÁCS EVANGELISTA ünnepe 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 kereszteltük: Réti Sziklai Lorina, Beck Hanna Barbara, 

Geiszler Áron 

A héten esküdtek: Dr. Szabó Zsolt és Takács Tímea 

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 


