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XVIII. évf. 40. 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. november 2. 

Olvasmány: Jób 19,1.23-27a Evangélium: Jn 6,37-40 Szentlecke: Róm 5,5-11 

HALOTTAK NAPJA 

Jövő vasárnapi (A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE /ünnep/) szentírási szakaszok: olvasmány: Ez 47,1-2.8-9.12; 

 szentlecke: 1Kor 3,9c-11; evangélium: Jn 2,13-22; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Az írások szerint… 
A Hitvallás az újszövetségi beszédmódhoz hasonlóan az ószövetségi írásokra utal ezzel a megjelöléssel. Jézus műve nem valamiféle 
váratlan fény a teljesen sötét éjszakában. Isten folyamatos gondviselése végigkísérte az emberiség életét, és ezt dokumentálják az „írások”, 
valamint azt a várakozást is, hogy mindez affelé a teljesség felé mutat, amit majd az eljövendő Messiás hoz el. 
Beszélgetéshez kérdések: 

- Milyen szerepet töltenek be a hitemben az „írások”? 
- Mit szoktam tenni, ha nehézségbe ütközöm az „írások” értelmezésekor? 
- Jézus Krisztus életében milyen szerepet töltöttek be az „írások”? 
 

 

Beszámoló-rovat: Rózsafűzér zarándoklat és lelki nap 
(2014.október 11-én.) 

„ A világnak Krisztus kell” jelmondattal immár ötödig alkalom-
mal került megrendezésre a KARITASZ régió rózsafüzér zarán-
doklata. Évek óta egy időben tartottuk a budapesti zarándoklattal, 
de ebben az évben a régiós KARITASZ 20 éves évfordulóját ün-
nepelte a közösség májusban. A Kárpát-medencében élő magyar 
keresztény családokért, egyházi közösségeinkért, a pápáért, püs-
pökökért és papokért, betegekért és népünk lelki megújulásáért 
folyamatosan imádkozni kell!  
A kihelyezett hirdetés úgy látszott nem sok ember figyelmét kel-
tette fel, és mivel más hirdetés nem történt, bizony nagyon keve-
sen hallották meg a hívó szót Esztergomban. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Szt. Anna templomból indult a 
zarándoklat. Együtt imádkoztunk és hallgattuk meg Pokriva Lász-
ló atya szavait. Gondolataival komoly útravalóval indulhattunk. 
Az égiek igazán szerettek minket, mert csodálatos idő volt ezen a 
hétvégén. Az úton a régió településeinek résztvevőivel tartott 
Szemere István káplán atya és Szabó Andor pilismaróti plébános. 
Sajnos templomunknál csak a bezárt ajtóval szemben a járdán 
imádkozhattunk egy tized rózsafűzért, nem kis csodálkozására az 
arra járó helybélieknek és persze a híveknek is, akik nem értették 
a helyzetet. 
A városban hatalmas forgalom volt, mivel Párkányban éppen a 
Simon-Juda vásár tartott. Autó és gyalogos forgalommal is talál-
koztunk. Jó és érdekes volt látni az emberek reakcióját az imád-
kozó, éneklő közösség láttán. 
Az idősebb hívőket autóval s Szt. György templomhoz vitték, 
mert nem tudták volna végigjárni az utat. Ők ott imádkoztak és 
várták be a csoportot. A vízivárosi templomba elénk jöttek a 
szentgyörgymezei karitasz csoport tagjai.  
Az Erzsébet park elején a Bazilika és a vízivárosi templom közöt-
ti füves területen lepakoltuk a táblákat, zászlókat. Kört alkotva, 
egymás kezét fogva csendben imádkoztunk. Csendes imáink kö-
zött egy-egy idézet – Szt. II. János Pál, Boldog Teréz anya - segí-
tettek továbbgondolkodásban, összpontosításra. Csodálatos közös 
élményben volt részünk. 
Az Erzsébet parkon keresztül igyekeztünk a Szt. György temp-
lomba. Célunkhoz közeledve a templom harangszóval köszöntötte 
a zarándokokat. Itt Fehérvári Lajos atya várt minket, majd rövid 
technikai szünet után Szemere István atya előadását hallgattuk 
meg. Csodálatos előadást tartott a gondoskodó szeretetről. Meg-
erősített mindannyiunkat, hogy van értelme munkánknak. Sok ér-
tékes gondolattal gazdagodtunk.  

Október hónap lévén a Szűzanyáról a Mária ünnepek kapcsán el-
mélkedett: „Szűz Máriára több szempontból is szükségünk van, 
hiszen Ő a legjobb példája annak, hogyan kell Jézust előtérbe, az 
emberek figyelmébe helyezni.” 
Az előadás után régiónk vezetője Ferenczy Éva megragadta az 
alkalmat, hogy ritkán vagyunk ennyien együtt, megköszönte 
mindazok segítségét, akik a húsz éves ünnepség szervezésében, 
rendezésében részt vettek. Beszámolt a Caritas Hungarica kitünte-
tésről és boldogan emelte ki, hogy az egyházmegyében, azon be-
lül a régiónkban ketten kapták meg a díjat.  
Szót emelt az éppen még előttünk álló feladatokról. 
A plébánia kertjében a közös étkezés és beszélgetés után du. 2 
órakor egy hálaadó szentmisével zárult a nap. Megerősödött min-
denkiben, hogy az anyagi-dologi segítségen túl a hitet kell eljut-
tatnunk az emberekhez!  
Köszönetet szeretnék mondani ismételten a szervezésért Ferenczy 
Éva régióvezetőnek, vendéglátást vállaló szentgyörgymezei 
Caritas csoport tagjainak, Bodrogai Sándornak, hogy a nagy for-
galomban biztosították a zökkenőmentes vonulást utunkon. Kö-
szönöm Örsi Marikának, hogy elfoglaltságai mellett is végig jött 
velünk és igyekezett segíteni az embereknek. Köszönöm minden-
kinek, aki meghallotta hívásunkat, és részt vett a zarándoklaton! 

Galambosi Lajosné  
Szívből örülök a hívek aktivitásának. A beszámoló utal bizonyos szerve-
zési nehézségekre, ezekkel kapcsolatban megjegyzem, hogy sajnos a za-
rándoklat időpontjában a Főiskolán tanítottam, és hát nem minden helyi 
plébánosnak van káplánja  

Harmai Gábor plébános 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Buzdító programra invitálás! Kedves Fiatalok! Minden év vé-
gén különböző európai helyszíneken ökumenikus jellegű taize-i 
ifjúsági találkozót rendeznek. Ebben az évben ez a találkozó Prá-
gában lesz. A zarándoklatra a Katolikus Ifjúsági Mozgalom 
(KIM) külön buszokat indít. A jelentkezési határidő 2014. dec-
ember 1. (november 20-ig kedvezménnyel). Jelentkezni, érdek-
lődni lehet a következő internetcímen: taize.kim.katolikus.net, 
vagy zics.ildiko@kim.katolikus.net. Az autóbuszok indulása dec-
ember 28-án este lesz. Magát a találkozót december 29. (hétfő) és 
2015. január 2. (péntek) között rendezik. Ezeken a találkozókon 
több tízezer fiatal szokott részt venni Európa számos országából, 
de más kontinensekről is, hogy közösen imádkozzanak, és meg-
oszthassák gondolataikat. A részvételi díj november 20-ig történő 
jelentkezéskor 11900 Ft + 55 Euro. Ezt követően december 1-ig 
16900 Ft + 55 Euro. 35 év felettiek csak kísérőként vehetnek részt 



Harangszó  

a zarándoklaton, és a fizetendő összeg november 20-ig 11900 Ft + 85 

Euro, november 20-a után 16900 Ft + 85 Euro. Az összeg magában 

foglalja az utazást, a szállást, a teljes ellátást, a helyi közlekedést. 

Ezeken kívül semmilyen más költséggel nem kell számolnia senki-

nek. 

Vigyetek magatokkal bicskát, kanalat, és egy kis műanyag tálat, po-

harat az étkezésekhez! 

Vigyetek magatokkal akár csak jelképes ajándékot a befogadó csalá-

doknak, aminek nem a forint értéke, hanem ténye fontos. 

Vegyétek figyelembe, hogy nem turistaként, hanem zarándokként 

utaztok Prágába. Már az autóbuszon is zarándokok vagytok, ezért 

tanácsoljuk, hogy már a buszon való elalvás előtt is tartsatok énekes 

imaórát. Ha senkinek nem jutna eszébe, hogy imaórát tartsatok, le-

gyél Te a kezdeményezője! Az imaóra része a könyörgések. Érdemes 

lapokat vinni, amire mindenki megfogalmazhatja könyörgését. Né-

hány személy állítsa össze az énekek listáját, ők szedjék össze a meg-

fogalmazott könyörgéseket tartalmazó lapokat.  

A busz megérkezése után a befogadó fiatalok elé kerültök, ahol meg-

kapjátok az elszállásolásotok helyét, az oda való eljutáshoz kísérőt, 

vagy térképet. Ott adnak egy taize-i tájékoztató füzetet, mindenkinek 

a saját nyelvén. 

Röviden ismertetjük az ott töltött napok programját. Reggelit a szál-

láshelyen kaptok. Ezt követően a körzethez közeli valamelyik temp-

lomban lesz rövid taize-i éneklés. Ezután a taize-i tájékoztató füzet-

ből kijelölt fejezetet mindenki a saját nyelvén elolvassa, majd nyelv-

tudás szerint kiscsoportokban ezt megbeszélik. A kiscsoportos meg-

beszéléseket követően a találkozó központi imádságának helyszínére 

utaztok ebédelni. Ebéd után délutáni imaóra következik, majd fakul-

tatívan választható programok következnek a város különböző hely-

színein. Ide utazva egy kicsit megismerkedhetsz Prágával.   

Szilveszterkor éjfélig imaóra van, majd az egyes népek 5-7 perces 

időt kapnak a hangulatnak megfelelő tréfás, vidám, énekes, táncos, 

de a kultúrájukból valamit bemutató szereplésre, bemutatkozásra. 

Erre érdemes egy kicsit előre készülni. Kívánjuk, hogy növekedjetek 

hitben, erősítsétek egymás hitét!      Grób Lajos 

Beszámoló-rovat: Gondolatok az éjszakai szentségimádáshoz 

Négy gyermekes anyaként és tanárként sokszor tapasztalom, hogy 

„sohasem érem utol magam” vagy „nincs időm semmire”. A bokros 

teendők mellett és a zsúfolt hétköznapokon gyakran nehéz időt szakí-

tani az imádságra, az elcsendesedésre is. Leginkább az esti órák azok, 

amikor (főleg miután a legkisebb gyermekem már elaludt) egy rövid 

időre össze tudom szedni a gondolataimat és nyugodtan le tudok ülni 

kicsit pihenni, imádkozni. Ilyenkor a család többi tagja már kevésbé 

zaklatott az egész napi munka, tanulás miatt, mindenki egy kicsit 

megnyugszik, a nagyobbak elfoglalják magukat. Nem kell az órát 

lesni, kapkodni, rohanni. Ezért is örültem, amikor pár hónappal ez-

előtt az egyik kedves imatársam lelkesen közölte velem: lesz éjszakai 

szentségimádás a Belvárosi templomban. Hosszú évekig ritkán volt 

alkalmam este nyolc után szentségimádáson részt venni. Amíg nem 

volt saját családom nem jelentett problémát napközben betérni a 

templomba, akár egy fél órára is, és csendben imádkozni a kihelye-

zett szentség előtt. Ma már ez sokkal nehezebb, ezért is örültem na-

gyon, amikor hallottam a lehetőségről. Azóta minden hónap második 

szombatján este kilenc óra után elmegyek a Belvárosi templomba, 

hogy az ott lévőkkel együtt közösen imádkozva együtt lehessek a fel-

támadt Krisztussal. Ezúton is köszönöm a szentségimádás szervezői-

nek, hogy lehetővé teszik ezt számomra.        R. 

Az idő és az örökkévalóság 
Óraátállítás - vagyis az idő mesterséges megállítása általában október 

utolsó szombat éjszakája ami egyrészt  lezár és egyúttal be is vezet 

egy időszakot, másrészt viszont kifejezhet idő és  örökkévalóságban 

rejlő  összefüggést is. 

De mi történik a köztes állapotban, vagyis amikor megáll az idő? 

Az örökkévalóság belép az időbe. 

Mi az idő számunkra? - Véges örökkévalóság. 

Mi az örökkévalóság? - Amikor számunkra megáll az idő. 

Megszűnnek az időbeli és térbeli korlátok- átmenet egy másik di-

menzióba. 

Az élet beleteljesedése az isteni öröklétbe. 

Isten aki az örökkévalóság, belép az időbe a világ történelmén ke-

resztül így az örökkévalóság az idő szakaszait bennünk köti össze 

Isten aktivitása által. 

Vagyis a  mában mindig benne van a múlt a jelen és a jövő. 

 Isten ma is aktív ugyanúgy mint az Ószövetségben, a jövő pedig 

amíg el nem jön addig felé haladunk. Ezt a legjobban  a szent liturgia 

érzékelteti, amely teológiai mélységeket tár fel. 

Isten, akit a történelem különböző pontjain szemlélünk meghív min-

ket az időben, hogy örökkévaló tanúi legyünk. Vjatrák Anna 
 

 

HIRDETÉSEK 
 

+ Most vasárnap Böjte Csaba gyermekei részére gyűjtünk a sokéves 

szokásunk szerint. Élelmiszeradományokat is hálásan köszönünk, 

melyet a templomba kitett gyűjtőládában fogadunk. 

+ Hétfőn du. 1/2 6-tól a belvárosi Képviselő-testület ülése lesz. 

+ A Katolikus Értelmiségiek Szövetsége engesztelő imaórája lesz a 

Bazilikában november 6-án, csütörtökön, 16 órakor 

+ Plébániánk szentségimádási alkalma november 8-án szombaton 

13-órától vasárnap hajnali 4 óráig lesz, melyre hívjuk miden kedves 

testvérünket. Délutánra kitettük a jelentkezési ívet, ill. éjfél utáni idő-

szakra jelentkezni kívánó testvéreket kérjük, hogy ezen szándékukat - 

lehetőség szerint - jelezzék Kovácsné Riának (elérhetősége a prog-

ramot hirdető plakáton) 

+ A Mária Rádió aláírásokat gyűjt azért, hogy a Médiatanácstól to-

vábbra is megkaphassa a 97,4 Mhz frekvenciát Esztergomban. Lehe-

tőség szerint írjuk alá az ívet, ez egy jó ügy.  

Adományokat is gyűjtenek fölszerelésük megújítására. 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, 

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

lódva – Jézust, amikor a hegyről tanította a népet. 

+ Kérjük a testvéreket, hogy a plébániánk által –főként csoportok 

számára- nyújtott zarándokszállás lehetőségét ismertetni szíveskedje-

nek ismerőseik körében, közösségi internetes elérhetőségeiken, távo-

labbi közösségek számára. Részletek megtalálhatóak a weboldalun-

kon (www.belvarosiesztergom.hu/zarandokszallas). Isten fizesse meg 

támogató segítségüket. 

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

sőáldozói felkészítés, 17h-tól a bérmálkozói felkészítés. 

+ Jövő héten kedden: BORROMEO SZENT KÁROLY, szerdán 

SZENT IMRE (ünnep) 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 csütörtök: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros) 

utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 
 

A héten kereszteltük Viola Regő Adriánt. 

A héten temettük Kálvinné Tardosi Juditot. 
 

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 

http://www.belvarosiesztergom.hu/zarandokszallas

