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Olvasmány: ApCsel 1,1-11 Evangélium: Mk 16,15-20 Szentlecke: Ef 1,17-23 

URUNK MENNYBEMENETELE, ÁLDOZÓ CSÜTÖRTÖK 

Jövő vasárnapi (PÜNKÖSD VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 2,1-11; szentlecke: 1Kor 12,3b-7.12-13; 

evangélium: Jn 20,19-23 

 

Beszámoló-rovat:   A ma csodája 

Hallunk véleményeket: ma már nincsenek csodák. 

Hiszem, hogy Istenünk gondviselő jósága, szeretete, misztikus 

módon ma is érvényesül, de a ma emberének sajnos csak a petár-

dás események tűnnek fel. Most egy szelíd csendességben, időke-

retben, de töretlen folyamatosságban végbemenő mai csodáról 

szeretnék szólni. Megáldott Testvérünk, Mátrai Gabika elárvulá-

sának 18. évfordulója és munkakörének 5 éves betöltése alkalmá-

val köszönetet mondott az Őt gondoskodva szerető Istenünknek. 

A hálaadó szentmise után Gabika meghívta testvéreit egy szeretet-

lakomára, hogy kifejezze köszönetét segítő barátainak. 

Gabika kitűnően előadott beszédéből bontakozott ki előttünk, 

hogy ami vele történt, az Istenünk gondoskodó szeretetének való-

ságos csodája. Elmondta számunkra, hogy 18 évvel ezelőtt elve-

szítette édesanyját és támasz nélkül egyedül maradt. Csak az Is-

tenre számított, akit Ő még akkor nem ismert. Az előadásából fel-

tárult milyen csodálatos módon, lépésről, lépésre vezette a Jó 

Mennyei Atyánk a kibontakozása útján. Első lépésként egy csalá-

di ismerős bevezette a belvárosi plébánoshoz, és kérte, hogy az 

atya segítse bekapcsolódni az ifjúsági csoporthoz. Így bekapcso-

lódva a testvéri közösségbe, aktívan ministrált, segített a sekres-

tyében. Egy karitaszos testvér segítette őt az önkormányzati 

ügyekben, míg más és mások segítették a lakásának helyreállítá-

sában. Így egymás után küldte Gabriella Égi Gondviselője a segí-

tő embereket a szeretet útvonalán, míg élete mind jobban kezdett 

kibontakozni.  Egy plébániai házaspár felkarolta hitéletének előre-

lépését. Minden tekintettben jó úton haladva az a szándéka is se-

gítőkhöz vezette, hogy le tudjon érettségizni. Az ő Atyja gondos-

kodott róla, és 3 templomi nyugdíjas tanárnő felkarolta, megte-

remtették a lehetőséget és folyamatosan segítették felkészülését az 

érettségi vizsgáig. Közben már egyre otthonosabban mozgott a 

templomi tevékenységekben. Amikor eljött a megfelelő idő, a 

Gondviselés állított egy olyan Plébánost, aki Gabika sajátos hely-

zetét figyelembe véve sekrestyési és irodai segítői tevékenység 

által részére egzisztenciát, megélhetést tudott biztosítani. Gabika 

megismerte és felismerte a Mennyei Gondviselő Atyának közel-

ségét és gondoskodását, mely biztonságot adott lelkébe és nagy-

nagy hálát. Az egykori egyedül maradt leánynak már sok barátja 

és igaz Testvére van, akik őt szeretik. Gabi ma egy boldogságot 

ismerő ember, és új életet kapott Mennyei Atyától, aki őt mindig 

szereti.  

Megtapasztaltuk, hogy Gabi nem csak kapja, hanem adja is a sze-

retetet, hiszen munkáján keresztül szolgálja a közösségünket és a 

Hit és Fény közösségen belül igazán értékes szolgálatot végez a 

sérült testvérek közösségében. Mátrai Gabriella sekrestyés testvé-

rünk kibontakozó élete és szolgálata Istenünk dicsősége és megta-

pasztalt csodája. Mindenért Istenünknek legyen hála!  

 Sági József 

Beszámoló-rovat: Mit jelent, hogy katolikus vagyok? 

A felkérésen elgondolkoztam,vajon hogyan is fogalmazzam meg 

pár mondatban a saját esetemben? 

Szt. Ágoston mondása szerint a sokféle küzdelmeinkből a vallás a 

legfontosabb, ha már erről döntök, ez meghatározza az életminő-

ségemet, mert ha erről döntök mindenről döntöttem! 

Az életminőségemen túl meghatározza szokásaimat, erkölcsisé-

gemet, gondolkodásomat. 

Mivel otthon a katolikus hit szerint indultam és ezt a példát láttam 

magam előtt, természetes volt, hogy felnőtt fejjel is ez volt és ez a 

meghatározó életemben, és jelentett segítséget, támogatást. 

Hálás vagyok Édesanyámnak, hogy ezen az úton indított és muta-

tott példát. Örülök, hogy ezt az utat választottam, mert soha nem 

érzem magam egyedül. Gondban, bajban és az élet adta örömben 

van kihez fordulnom. Elcsendesedve megbeszélni az élet dolgait 

és megköszönni a sok jót. 

Mindig úgy igyekeztem élni, hogy körülöttem élőkre odafigyeljek, 

legyen az a család, munkahely vagy lakókörnyezete. Igyekeztem 

és igyekszem nem közömbös lenni, ha lehetett és tudtam segíteni. 

Adott esetben hittel bíztatni a rászoruló embert, s hogy később 

vele a templomban is találkoztam, vagy elővette a rózsafűzért és 

imádkozott, ezt már az Égiek ajándékának tekintettem, visszajel-

zésként, hogy csak így érdemes élni! 

Valóban sok nehéz dolgon segített át az életben, mindig éreztem, 

hogy keresztemet nem cipelem egyedül, mindig kapok segítséget, 

erőt, legyen az betegség, családi-emberi gond, vagy a legnehe-

zebb a közeli hozzátartozó -gyermek- elvesztése. 

Túl a hetvenen tudom, hogy csak így szabad élni. Ezért van jelen-

tősége és felelősége a szülőknek, hogy merre indítják gyerekeiket 

és milyen példát mutatnak. A hit és cselekedet együtt jár, kell, 

hogy járjon! Forduljunk Istenhez, hiszen az út végén úgy is talál-

kozunk!           Galambosiné Marika 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Nekrológ:   Hálát adunk Borika néniért! 

2015. május 13-án a belvárosi temetőben hálát adtunk Dankó Já-

nosné sz.: Ormándy Borbála testvérünkért, plébániai munkatár-

sunkért. 



Harangszó  

Nővérünknek 92 évig élvezhették barátságát, jóságát, segítőkész-

ségét mindazok, akik áldott hosszú életében Vele kapcsolatba ke-

rülhettek. Mindezt évtizedekig élvezte a belvárosi egyházközös-

ségünk, ahol Borika néni önkéntesként munkálkodott, a 

karitaszban buzgón tevékenykedett és hitvalló módon, hűségesen 

élte életét. Testvérünk tudatos volt szolgálatában, megérezte, hogy 

ez ad tartalmat életének. Az utóbbi idők egészségügyi megpróbál-

tatását méltósággal, példásan viselte és lélekben készült a Talál-

kozásra. Szelíd, derűs egyénisége hiányozni fog a nyugdíjas kö-

zösségben is, ahol együtt tanultuk és imádkoztuk, hogy a fenntar-

tó, gondviselő, szerető istenünk reánk, emberekre is számít. 

 … Egyedül az Isten tud hitet ajándékozni, 

  de mi tudjuk a bizonyságunkat adni. … 

Borika néni egész életével hitének bizonyságát adta, és így a mi 

hitünket is erősítette. 

Hálát adunk jó Testvérünkért és hiszünk találkozásunk örömében. 

Sági József 

Beszámoló-rovat:   Szentségimádás gyerekeknek 

A májusi Szentségimádásra első ízben meghívást kaptak a gyer-

mekek is. Készülve a nagy találkozásra Jézussal, az összes óvo-

dában hirdettem, – ahova el tudtam jutni – hogy gyertek hozzánk, 

vendégségbe. 

Három órától volt az apróságoké az oltárlépcső. Előtte 5 perccel 

még nagyon féltem, hogy senki sem fog jönni, személyes kudarc 

lesz, mit fogok mondani a tesóknak… jaj! 

Amikor feltűnt a kapuban az első fejecske, hatalmas hálát éreztem 

Isten iránt, hogy magához tudta vonzani az érdeklődőket. Ahogy 

múltak a percek népesedett a tér, cirka 15 apróság meg is érkezett 

(2-10 év közöttiek).  

Az érkezők mécseseket gyújtottak a lépcső tetején, ezzel mutatva 

meg a szeretetük fényét Jézusnak. Miután rácsodálkoztak a 

monstranciára – Jézus trónjára, ők is elfoglalták a helyüket az 

előkészített székeken, párnákon, szőnyegeken. 

Hengán Gabi gitározott és énekelt, lágy hangja a szívekig elért. 

Én bibliai idézeteket és meséket hoztam a kicsiknek az oltári-

szentségről. Elmélkedtünk azon, hogy Isten milyen csodálatos vi-

lágot teremtett nekünk. Hagytunk időt a gyermekeknek saját gon-

dolataik megfogalmazására is. 

„Köszönöm Istenem, hogy anyukám elhozott ide!” 

„Köszönöm Istenem, hogy vigyázol a betegekre és hálát adok 

azokért, akiket meggyógyítottál!” 

„Köszönöm, hogy már olyan nagy vagyok, hogy kiesett a fogam!” 

Szeretettel telt meg a közösségünk az édesanyák is odaültek kö-

zénk. Figyelemre méltó volt, hogy fél órát terveztünk a gyerekek-

kel lenni, de annyira gyorsan elrepült az idő, hogy négy előtt tíz 

perccel arra ocsúdtam fel, hogy elkezdtem fázni.  

Búcsúzóul virágokat tettünk a mécsesek közé, egy körtáncot tán-

coltunk Jézusnak, majd az oltárt körbeállva elimádkoztuk a Mia-

tyánkot. 

Köszönöm Istenem, hogy meghívtál erre az alkalomra!  

U.i. A hétfői hittanon lelkes szempár pillogott rám: „Dóra néni! 

Nagyon szuper volt a szombat! Mindig menni fogok!”  

Ámen             Rehovics Dóra 

 

 

HIRDETÉSEK 

 

+ Május hónapban az esti szentmisék után elimádkozzuk a 

Lorettói litániát. 

+ Jövő vasárnap lesz a Bazilikában a bérmálkozás. Kérjük a ked-

ves testvéreinket, hogy imádkozzanak a bérmálkozóinkért. Hí-

vunk erre az alkalomra mindenkit! 

+ Nagy szeretettel hirdetjük, hogy „Adományozz egészséget”- 

mottóval ”Pünkösdi véradás” lesz a Belvárosi Plébánián május 

23-án (szombaton) 10-13 óra között. Hívjuk és várjuk erre az 

alkalomra a felnőtt korosztályú testvéreket. Mindazokat, akik 

ezügyben a plébánia vendégei lesznek, sörrel, virslivel és politi-

kusi beszédek nélkül várja a Plébániai Karitász. 

+ Két hét múlva vasárnap du. 3 órakor gyermeknapot szervezünk 

a plébánián. Aki szívesen vállalna állomást, keressen! 

+ „Mit jelent, hogy katolikus vagyok?” – címmel indítottunk cikk-

sorozatot a Harangszóban. Köszönjük az eddigi válaszokat, kér-

jük, aki szívesen válaszolna pár soros terjedelemben erre a kér-

désre, tegye meg!  

+ Családtáborunkba augusztus 13 és 16 között kb. 100 fő jelent-

kezett eddig, de még van néhány hely, így aki utólag szeretne 

csatlakozni, keressen bátran! 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyerme-

kek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz 

kapcsolódva – amikor Jézus beszéde után a mennybe emelkedik 

apostolai köréből. 

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: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten kereszteltük Árendás Nimródot. 

A héten házasultak Pénzes Tamás József és Kékesi Renáta. 

A héten temettük Dankó Jánosné Ormándi Borbálát. 

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 

Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 
Telefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com 

A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 

Plébániai fogadó órák: hétköznap, hétfőtől - péntekig du.15-18h között 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 
Weboldalaink:  www.belvarosiesztergom.hu;   www.evizivaros.hu; 

Facebook: Esztergom-Belvárosi-Plébánia 


