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XIX. 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  2015. november 29. 

Olvasmány: Jer 33,14-16 Evangélium: Lk 21,25-28. 34-36 Szentlecke: 1Tessz 3,12-4,2 
ADVENT 1. VASÁRNAPJA 

 
Jövő vasárnapi (Advent 2. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: Bár 5,1-9; Szentlecke: Fil 1,4-6. 8-11; Evangélium: Lk 3,1-6; 
 
Az Oltáriszentségről gyakorlati szempontból 
Rendszeres áldozóknak talán nem szükséges túl sokat írnom a vasárnapi szentmiselátogatás szükségességéről. Jobb kérdés talán, mit 
kezdjünk a hétköznapi szentmisékkel. Az, hogy „nem kötelező”, nem azt jelenti, hogy „tehát soha nem kell jönni”. Jó ritmust ad, ha év 
közben saját halottaink évfordulója kapcsán jövünk el 1-1 szentmisére. 
Ha régen, tehát sok éve nem áldoztunk, akkor mindenekelőtt egy szentgyónásra hív meg minket az egyház. Aki nem is bérmálkozott, vagy 
nincs megkeresztelve, annak e szentségek fölvételére érdemes fölkészülnie, és ugyanazon a szentmisén, ahol megkereszteljük vagy a püspök 
megbérmálja, járulhat az első szentáldozáshoz is. Aki már meg van keresztelve, az elvben persze korábban is áldozhat egy szentgyónás 
alapján, mégis úgy gondolom, jobban kifejeződik a bérmálás és a szentáldozás mély belső kapcsolata, ha valaki fölkészül a bérmálkozásra, 
és ennek kapcsán kezd felnőttként rendszeres szentáldozáshoz járulni. 
Gyermekek esetében jól bejáratott ritmusa van annak, hogy ősszel kezdjük az elsőáldozási fölkészítést, és valamikor májusban van az 
elsőáldozás. Ha valaki nincs megkeresztelve, akkor sincs ebből kizárva, persze akkor az elsőáldozás előtt tavasszal megkereszteljük.  
 Harmai Gábor plébános 
 

meghívó 

Dr. Gaál Endre ünnepe 
Dr. Gaál Endre nagyprépost, teológiai tanár úr az idén tölti be 70. 

életévét. Ebből az alkalomból az Esztergomi Hittudományi Főiskola 

és az Érseki Papnevelő Intézet közös ünnepséget tart. Szeretettel vár-

juk 2015. december 3-án, csütörtökön a Vizivárosi templomban este 

6 órakor kezdődő hálaadó szentmisére. 

 Frankó Tamás 
 prefektus, rektorhelyettes 
Gaál atyának plébánosként is nagy hálával tartozom, akár a vasár-

napi fél 12-es szentmisék miatt, akár a hétköznapi reggeli szentmisék 

miatt, melyeket jelenleg a Szent István Kápolnában mutat be, regge-

lente fél 8-kor. Isten fizesse meg! 

Most mégis elsősorban személyes köszönetet szeretnék mondani, hi-

szen ő szerettette meg velem a Szentírást még azokban az években, 

amikor papnövendékként az óráit hallgattam Esztergomban. Ő hozta 

meg a kedvemet ahhoz, hogy a későbbiekben is a Szentírásra speci-

alizálódjam, Rómában biblikus teológiát tanuljak, és végül ebből is 

doktoráltam. 

 Dr. Harmai Gábor ☺ 
 plébános 
meghívó 

A Felebarát Közösség új tagokat keres 
Már megjelentek korábban hirdetések arról, hogy imakörünk, a 

Felabarát Közösség új tagokat keres. Ám mivel nehéz egy olyan tár-

saságba jelentkezni, amelyikről keveset tudunk, pár szóval bemutat-

koznánk az érdeklődők számára. Nem csak tájékoztatásként, hanem 

bátorításként is. 

Közösségünk múltja szűk egy évtizedre tekint vissza. Ekkor még a 

felnőtt keresztelkedők, bérmálkozók (a katekumenek) képzéseként 

Michels Tóni atya irányítása alatt működött a belvárosi plébánián 

több csoport. Ezekből a szentségek felvétele után is megmaradtak az 

oszlopos tagok, akikhez páran az egyházközségből is csatlakoztak. 

A résztvevők hetente találkoztak, beszélgettek, vitattak meg kérdé-

seket. Kíváncsian és nyitottan, őszintén - ezek a tulajdonságok sze-

rencsére most is jellemzik közösségünket. Mára azonban néhány 

főre csökkent az aktív, hétről-hétre összejáró tagok száma. Körük-

ben jelenleg a beszélgetés és az imádság mellett rövid fejezetek el-

olvasásával ismerkedünk az Apostolok Cselekedetei szövegével. 

(Korábban a János-evangéliumot és például Ferenc pápa buzdítását, 

Az evangélium örömét olvastuk.) Évente visszatérő feladatunk to-

vábbá a belvárosi templomban a betlehem és a szentsír felépítése, 

illetve elbontása, ami mindig vidám hangulatban, közösség-erősítő 

eredménnyel zajlik. Tagjaink bár kevesen vannak, de aktív egyházi 

életet élnek: lelkes közösség- és zarándoklatszervező, Mária Rádiós 

önkéntes és ministráns-vezető egyaránt gazdagítja csoportunkat.  

Ám sem ez a buzgalom, sem összejöveteleink tartalma ne rettentsen 

el senkit! Egy-két próba-alkalom után mindenki szabadon eldönt-

heti, hogy csatlakozik-e hozzánk. Aki úgy érzi, helye van közöttünk, 

azt hetente szeretettel várjuk szerda esti (fél héttől nyolcig tartó) ösz-

szejöveteleinkre a belvárosi plébánián. 

A találkozás reményében: 

 Istvánffy Miklós  
 csoport-vezető 
 

meghívó 

Adolf Kolping ereklyéje Esztergomban 
Az esztergomi Kolping Katolikus Szakiskola dolgozóinak és tanu-

lóinak nevében meghív bennünket a Boldog Adolf Kolping ereklyé-

jének fogadására szervezett szentmisére a Belvárosi Templomba, 

szerdán, december 2-án 11 órára 

 Gengné Valachi Margit 
 igazgató  
 



Harangszó  

köszönet 

Elkészült a füvesítés 
Az elmúlt hetek szívós munkájával elkészült a plébániakertben a fo-

cipálya füvesítése Fritz Ernő vízivárosi hívünk szakmai irányításával 

és munkatársainak a részvételével. 

A plébánia részéről önkéntes munkát végzett Lesták Zoltán, Kuti Ist-

ván és felesége, Speier Gergely, Károly Béla, és jómagam, továbbá 

nagyszámú cserkész:  Bábik Noémi, Barna Csanád, Barna János, 

Bors Eszter, Édes Gábor, Erős Pál, Hertelendy Ágnes, Hertelendy 

András, Hertelendy Barnabás, Hertelendy Gellért, Hertelendy Kata-

lin, Hertelendy Zsolt, Putz Tamás.  

Mindenkinek hálásan köszönjük, Isten fizesse meg! 

Most már a fűmagok is végzik a maguk munkáját, úgyhogy reméljük 

a legjobbakat, jövőre gondosan kialakított pályán lehet  majd focizni. 

 Harmai Gábor 
 plébános 
köszönet 

Bosz-szú 
Hertelendy Katalin és Hertelendy Zsolt már az előző cikkben is sze-

repelt, de Kerekes Jánosra és Dévényi Norbertre is mindig számít-

hatunk, amikor önkéntes munkát kell végezni. Most azt a hatalmas 

munkát végezték el, hogy szúmentesítették a Vízivárosi Templom 

jobboldali padsorait. A baloldali padsorokkal még lesz munka. 

A padjaink alá évek szorgos munkájával fűrészporkupacokat ter-

melő állatkákra így most lecsapott a bosszú, reméljük, ezzel legalább 

10-20 évvel megnyúlt a padok várható élettartama. 

 Harmai Gábor 
 plébános 
lelkiség 

Készüljünk a közeli adventben elkezdődő irgalmasság rendkí-
vüli szentévére!  
Sokszor úgy érzem, hogy én is, mint minden szülő vagy pedagógus, 

felszántott föld vagyok, és az én dolgom irgalmas szeretettel befo-

gadni a kis törékeny magot, csendben dajkálni, segíteni, hogy gyö-

keret eresszen, belém kapaszkodva naggyá nőjön, virágot bontson, 

gyümölcsöt érleljen! Egyetlen vágyam, látni, ahogyan százszoros 

termést hozva ring a szélbe a magból, esőből, jó meleg napfényből, 

s belőlem, a fekete földből kinőtt sarjadó kalász! Az évek alatt több, 

mint 5.000  gyermeket fogadtunk be irgalmas szeretettel! Senki nem 

kényszerített, erőltetett arra, hogy igent mondjunk az életre, hogy te-

remtő Istenem nevében segítséget kérő gyermekeket otthonunkba, 

életünkbe befogadjuk! A kis gyámoltalan gyermekek vagy az ő ro-

konaik, Isten nevében jöttek, segítséget kértek, és mi a kollégáinkkal 

bizalommal befogadtuk őket, megosztottuk velük otthonunkat, ke-

nyerünket, mindazt mit Isten gondviselő jósága nekünk kirendelt!  

Peregnek az évek és az arcok előttem, tudom, hogy nem minden 

szem hozott százszoros termést annak ellenére, hogy oly sokszor 

megmostuk határozottan a fejüket, vagy könnyezve a lábukat, de en-

nek ellenére nem tudnék egyetlen egy gyermeket sem megnevezni 

és határozottan azt mondani, hogy kár volt őt befogadni! Valahogy 

minden pislákoló életben az Élet Ura jött közénk, s büszke örömmel 

tölt el, hogy mi nem eloltottuk a pislákoló mécsbelet, hanem gyarló-

ságaink ellenére szeretettel ápoltuk, élesztettük azt! Visszagondolva 

a sok - sok gyermekre, úgy érzem, hogy az irgalmas szeretettől ve-

zetve jól döntöttem, jól döntöttünk mikor nem elzárkóztunk az aj-

tónkon kopogtató családok elöl, hanem az isteni irgalomtól vezetve 

az életet átkaroltuk, sokszor verejtékes munkával szolgáltuk. 

Végtelen öröm van bennem, amiért Ferenc pápa megajándékozta vi-

lágunkat az Isteni irgalmasság drága évével! Imádkozom, hogy mer-

jük szíveinket nagyra tárni, és az életet szeretettel továbbra is befo-

gadni, hordozni! Fohászkodom, hogy szülessenek szerelmek, élő 

családok, gyönyörű gyermekek, életre szóló jó barátságok, tiszteletre 

épülő, viharokat kiálló kapcsolatok ebben a kegyelmi évben! Ne mé-

ricskéljünk, válogassunk, selejtezzünk, hanem merjünk irgalmas 

szeretettel az élet mellett dönteni, merjünk társaink mellett dönteni, 

egymás kezét bizalommal egy életre határozottan megszorítani!  

Kisebb testvéri szeretettel, Böjte Csaba t. 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: hétfőn Szent András apostol 
ünnepe, csütörtökön Xavéri Szent Ferenc áldozópap emléknapja, 
pénteken Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító em-
léknapja lesz. 
+ Hétfőtől szombatig reggel 6 órakor lesznek roráte-szentmisék 
a Vízivárosi Templomban. Az esti szentmisék a Belvárosban el-
maradnak. Szintúgy elmarad a szerdai zsolozsma is. 
+ Adolf Kolping ereklyéjét szerdán 11 órakor fogadjuk a Belvá-
rosi Templomban. 
+ A Dr. Gaál Endre nagyprépost urat köszöntő szentmise csütör-
tökön 18 órakor lesz a Vízivárosi Templomban. Jöjjünk el minél 
többen! 
+ A második adventi gyertyát szombaton délután 5 órakor gyújtja 
meg Ágoston Csaba parókus úr a Széchenyi téren. 
+ Kérjük, hogy akik a december 11-13. között tiduumon a  gyer-
mekprogram lehetőségét szeretnék igénybe venni (péntek-szombat 
este, fél 7-fél 9-ig), jelezzenek vissza november 30-ig (melyik na-
pon, hány gyermek, hány évesek) szentmisék után a sekrestyében, 
vagy a zozmancs@gmail.com címen. 
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
Vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra 
 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:  
hétfő-szombat: reggel 6 órakor roráte szentmise 
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) 
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 


