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XIX. évf. 27. 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  2015. augusztus 30. 

olvasmány: MTörv 4,1-2.6-8; Evangélium: Mk 7,1-8a.14-15.21-23 Szentlecke: Jak 1,17-18.21b-22.27 
 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 
 

Jövő vasárnapi (Évközi 23. vasárnap) szentírási szakaszok:  olvasmány: Iz 35,4-7a; szentlecke: Jak 2,1-5 

 evangélium: Mk 7,31-37 
 

A hét szentségről szeretnék – ha Isten is megsegít – rövid elmélkedéseket írni a 2015/16-os plébániai évben, mégpedig dogmatikai, 

szentírási, egyháztörténelmi, liturgikus, morális, ökumenikus és gyakorlati szempontból. 

Dogmatikai megközelítésben a szentségek olyan Krisztustól rendelt látható jelek, amelyek a megváltás kegyelmét közvetítik számunkra. 

Magát Krisztus Urunkat mondjuk olyan ősszentségnek, akinek életéből, halálából és föltámadásából minden mai szentségünk az erejét 

meríti, és az egyházat magát annak az emberiség körében folyamatosan jelenlévő alapszentségnek, amely által Krisztus Urunk ma is 

működik. Az Ő akarata a végső oka annak, hogy a szentségeket alkotó anyagok használata révén valóban Istennel kerülünk kapcsolatba.  

Az egyház alapszentség-jellege miatt tiszteljük azokat a szentelményeket is, amelyeket az egyház alkotott, és amelyek az időben változó 

formák között élnek velünk. A búzaszentelés, vagy akár a jövő vasárnapra meghirdetett iskolatáska-szentelés nyilván nem Krisztus Urunk 

kifejezett akarata volt, de az általa kezdeményezett egyház akarja ilyen módon is megáldani különféle élethelyzetű híveit.  

 Harmai Gábor plébános 

  

Nyári beszámoló: Háborús hőseink nyomában 

Istenes lelkű lengyelek szép hegyes- völgyes Galíciájában zarán-

dokoltunk a Nagy Háborúban, 100 éve elesettek temetőiben. 

Gorlice, Tarnow, Brzesko szépen gondozott hadisírjaiban békésen 

pihen a Monarchia sokféle népe németekkel, oroszokkal. De út-

közben számos, egyforma jelzőtábla mutat újabb ezrek, tízezrek 

nyughelye felé. 

Bécsi levéltárból tudtam meg, hogy nagyapám Brzeskóban temet-

ték el 1915 augusztus 1-én egy újonnan kialakított, betonkerítés-

sel körülvett sírkertben 502 társával.  

Nagyapám, aki irányzó tüzérként harcolt, még 30 éves sem volt, 

mikor elhunyt. Soha nem láthatta harmadik gyermekét, apámat. 

(Nagyobbik fia a Donnál halt hősi halált) Sírjára – mivel  mosta-

náig azt sem tudtuk hol van eltemetve  - a családból senki koszo-

rút, mécsest, virágot nem tehetett. Ezért jelentett nekem nagy 

megnyugvást, hogy én ezt pótolhattam. 

Az útközben elsuhanó reklámok ugyanazt a magából kivetkőző, 

magamutogató divatot diktálják mint nálunk, de a hölgyek szoli-

dabban öltöznek. 

A végiglátogatott templomokban hétköznap több mise van számos 

hívővel, fiatalokkal, gyónóval. 

Szent pápájuk szobra, oltára, ereklyéje mindenütt látható , nemze-

ti hőseiket megbecsülik. Bem József tábornoknak is káprázatos 

emlékparkot alakítottak ki. 

Bethlen Gábor tisztelete példamutató, Szent Hedvig (Jadviga) is 

méltó helyen nyugszik – hogy a magyar vonatkozásokat említsem. 

A brzeskói temető emlékművéről fordítottuk az alábbi feliratokat: 

                     

Ne gyászoljátok, hogy szánk elnémult, 

Hazaszeretetünk hirdetik nektek sírjaink! 

Mindhalálig egy eszme, egy vágy vezérelt minket: 

Hogy győzzön az igazság! 
 

A szép szavak ellenére a háború mérhetetlen sok fájdalma, veszte-

sége, szenvedése, hiábavalósága érintett meg leginkább. 

                                                                             Kardos Tamásné 

 

Nyári beszámoló: Zarándoklat a Fekete Madonnához 

A Szentgyörgymezői Plébánia, Rózsafüzér Társulata szervezése 

által jutottam el erre a zarándokútra, Édesanyám kíséretével. Ő 

segít a beszámoló leírásában, mert én látássérült vagyok. 

Tavaly, Édesanyám Csíksomlyón volt a zarándokvonattal. Én is el 

szerettem volna menni de, nem ismerve az ottani körülményeket, 

nem merte velem együtt vállalni az utat. Így én itthon maradtam. 

Nagy élménnyel tért haza, és beszámolóját meghatódva, könnyez-

ve hallgattuk végig a családdal. Megígérte, legközelebb engem is 

elvisz. Így idén elmentünk a Fekete Madonna zarándoklatra. 

Nagyon sok élményben volt részem! 

Egy külön busszal mentünk fel Budapestre a Keleti pályaudvar-

hoz, onnan indult a zarándokvonat. 

Bádyné Magdika néni, aki a társulat vezetője, megajándékozott, 

első zarándok utam alkalmából egy angyalkával és csoki szívek-

kel. A „Szeretet” szó mindkettőnk részéről elhangzott! Köszö-

nöm, Magdi néni! 

A pályaudvarnál találkoztunk Buday László úrral, a Misszió 

Tours Utazási Iroda vezetőjével. Anyu bemutatott neki, és kedve-

sen mondta, örül, hogy velük tartok! 

A peronon találkoztam sérült társaimmal, akik közül már többet 

ismertek, kísérőjüket, Németné Horváth Beátát és férjét is. Üdvö-

zöltük egymást, majd pár szóváltás után indultunk a "B" kocsihoz. 

A vonaton sokat imádkoztunk, énekeltünk, amit Pálmai Árpád  

karnagy úr tanított nekünk. Őt szintén ismertem már Esztergom-

ból! Nagyon szeretek énekelni, azt mondták, hogy tudok is! Lelki-

leg már itt feltöltődtem. 

Megtudtam, velünk van Székely János Püspök atya, nagyon-

nagyon örültem. Régebbről ismerem, ő szentelte meg a lakóottho-

nunkat Nyergesújfalun. Volt, amikor a sok elfoglaltsága mellett 

bejárt hozzánk. Sérült társaimmal együtt igen megszerettük. Mint 

nem látó embernek, Püspök atya „csilingelő” hangja, közvetlen-

sége sokat jelent számomra! 

A másik élményem meglepetésként ért. Titokban megszervezték a 

Társulat tagjai, hogy egyik nagy álmom teljesüljön. Kezet szeret-

tem volna fogni Erdő Péter Bíboros úrral. Sikerült! A Fekete Ma-

donna  kegykápolnában  tartott  misét  Bíboros  úr,  mikor  szóltak 



Harangszó  

Anyunak, hogy mise után fogad bennünket a sekrestyében. Ripor-
tot készítettek vele, majd én következtem. Bemutatkozásom után, 
boldog születésnapot és névnapot kívántam (ez elhangzott a mi-
sén), és azt kívántam, hogy még nagyon sokáig szolgálja a Ma-
gyar Katolikus Anyaszentegyházat! Ezután Bíborosi Áldásban 
részesültem!  
Természetesen a kézfogás sem maradt el, de többet kaptam mint 
az álmom volt! Köszönet érte a Bíboros úrnak, Bátor Botond Pá-
los atyának, Buday Andrásnak, Bádyné Magdikának, Mátray Ga-
binak az esztergomi Hit és Fény közösség vezetőjének, ahol én is 
tag vagyok, és a Misszió Tours segítőinek! 
A zarándok úton lévő emberek részéről figyelmességet és elfoga-
dást tapasztaltam. Nagyon sokan segítettek nekem több dologban. 
Úgy éreztük Anyuval, mintha mind a 927 ember megismert volna 
minket, persze ebben a fehér bot látványa is segített. Köszönet 
érte mindenkinek! 
Buday úr a sok elfoglaltsága mellett kedvesen integetett nekünk, 
mikor el haladt a menet mellett. Anyu szólt: „Buday úr integet”! 
Jól esett! 
Hosszú utat tettünk meg a Fekete Madonna kegyeiért, egy kézfo-
gásért, mikor Bíboros úr itt van a közelben. Ez így hatásosabb 
volt a Kegykápolnában, a sok szeretetet árasztó emberek társasá-
gában. Boldog vagyok, lelkiekben gazdagabb lettem, van miből 
erőt merítenem. Sérültségem egy állapot, amit az élettől kaptam! 
Istenünk hozzásegít, hogy ezt könnyebben viseljem el, mert szere-
tettel teljes emberekhez segít eljutni! Anyukám azt mondja, neki 
az a fontos, hogy boldog legyek és vidám, mert ha annak lát, ak-
kor teljes az ő élete is! Köszönöm mindenkinek, hogy eljuthattam 
erre az útra! 
Sok szeretettel köszönünk el:  Simonek Márta és Édesanyja  

Lelki olavasmány Nagy Szent Gergely pápának Ezekiel könyvé-
ről mondott szentbeszédeiből 

Emberfia, Izrael házának őrévé rendeltelek (Ez 3, 17). Érdemes 
felfigyelni arra, hogy akit az Úr igehirdetésre küld, azt őrnek 
mondja. Az őr pedig mindig kiemelkedő ponton áll, hogy már 
messziről meglássa, bármi közeledik. És akit a nép őrének tesznek 
meg, annak élete egész folyamán a magasban kell állnia, hogy 
gondoskodása valóban hasznos legyen.  
Mennyire kínoz engem az, amit most önmagamról mondok, hi-
szen szavaimmal magamat ostorozom. Az én nyelvem sem tudja 
úgy hirdetni az igét, amint az méltó lenne, és az én életem sem 
követi nyelvemet, már amennyire az eleget tesz feladatának.  
Bűnösségemet nem tagadom, lanyhaságomat és hanyagságomat 
magam is látom. Bűnöm beismerése talán kiesdi majd az irgalmas 
Bírónál a bocsánatot. Amikor még a monostorban éltem, meg tud-
tam tenni, hogy felesleges dolgot ne beszéljek, és lelkemet szinte 
állandóan imádságos összeszedettségben tartsam. Azóta azonban, 
hogy vállamra vettem, és szívügyemmé tettem a lelkipásztorság 
terhét, nem tudok tartósan összeszedett lenni, mert sok mindennel 
kell foglalkoznom.  
Kénytelen vagyok hol az egyes egyházak vagy monostorok ügyei-
ről tanácskozni, nem ritkán egyesek életmódjával, cselekedeteivel 
foglalkozni; hol pedig a polgárok bizonyos ügyeivel törődni, majd 
a ránk rontó barbárok támadásai miatt szorongani, vagy a rám bí-
zott nyájat a leselkedő farkasoktól félteni. Egyszer kénytelen va-
gyok vállalni a gondoskodást arról, hogy ne hiányozzanak a lét-
szükségletek a regula szent fegyelme alatt álló szerzeteseknek, 
másszor meg éppen egyes rablókat kell türelmesen elviselnem, 
vagy pedig szembeszállnom velük, lehetőleg a szeretet sérelme 
nélkül.  
Hát ennyiféle és ily komoly gond osztja meg és tépi darabokra 
lelkemet. Ugyan mikor van módom elmélyülni, hogy egész lé-
nyemet beleadhassam a szentbeszédbe, és ne lanyhuljak el az ige-
hirdetés szolgálatában? Betöltött állásom kényszerít, hogy kap-
csolatban legyek világi emberekkel, ezért néhanapján bizony en-
gedek beszédem fegyelmezettségéből. Hiszen ha e téren szüntelen 
szigorral őrizném magam, tudom, akkor a gyengébbek elkerülné-
nek, és így nem tudnám őket a jóra buzdítani, pedig szeretném. 
Ennek következtében gyakran nagy türelemmel meghallgatom fe-

lesleges beszédjüket is. Csakhogy magam is gyarló ember vagyok. 
Egyszer csak belekeveredem a könnyed csevegésbe, azután én is 
szívesen kezdek olyasmiről beszélni, amire eleinte csak kelletle-
nül figyeltem; így amibe beleesni irtóztam, abban utána már szí-
vesen elpihenek.  
Ki is vagyok hát én, milyen őr, aki nem állok a hegy fokán, hanem 
időmet fecsérlem a gyöngeség völgyében? Az emberiség teremtő 
és megváltó Istene azonban elég hatalmas ahhoz, hogy megadja 
nekem, méltatlannak a példás életmódot és az igehirdetés haté-
konyságát. Hiszen én Krisztus szeretetéből magamat sem kímé-
lem, csakhogy őt dicsérhessem. Nagy Szent Gergely 
Hogy ki volt ő? Az Egyházi Állam gyakorlati megalapítója: ő 
élelmezte Rómát, és korának rablói egyedül vele álltak szóba, így 
egy sor kifosztástól megvédte a várost. A koraközépkori Európa 
keresztény missziójának elindítója, aki a „legtávolabbi szigetek-
re”, Britanniába küldte szerzeteseit, és így keresztény „harapófo-
góba” zárta a pogánnyá lett kontinest. Szent Benedek életrajzíró-
ja, akinek döntő hatása, hogy a nyugati szerzetesek a bencés ha-
gyomány szerint kezdtek élni. A gregorián zene névadója, aki év-
ezredes, maradandó hatást gyakorolt a szentmise rendjére. Korá-
nak, az VI. századnak legkiválóbb prédikátora, akinek a szövegeit 
mindig örömmel olvasom a papi zsolozsmában. Remélem, sikerült 
ezt az örömöt átadnom. Harmai Gábor 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: 31. hétfő: A prímási bazilika-

főszékesegyház felszentelése; szeptember 3: Nagy Szent Gergely 

pápa és egyháztanító; 5. szombat: Kalkuttai Boldog Teréz szűz 

+ A nyugdíjas klub következő összejövetele csütörtökön 15 óra-

kor lesz a plébánián. Várjuk az idősebb testvéreinket. 

+ Vasárnap, szeptember 5-én tartjuk plébániáinkon a Veni Sancte 

szentmisét. Ehhez kapcsolódóan megáldjuk mindazok iskolatás-

káit, akik elhozzák a szentmisékre. Tankönyvet azért nem kell be-

letenni. 

+ Plébániáink saját hitoktatását két hét múlva, szeptember 11. 

után kezdjük, a részleteket jövő héten hirdetjük. 

 

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 temettük Sipka Sándornét 

A héten esküdtek Cselényi-Nagy Szamolcs és Dr. Méregh Katalin 

 

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 


