
 

   

H a r a n g s z ó - m e l l é k l e t
  

XXI. évf. 2.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2017. január 15. 

Heti elmélkedés - rovat 
A betegek kenetéről liturgikus szempontból 
Mivel ezzel a szertartással sokan még nem találkoztak, le is írom. Menetét a Jak 5,14 határozza meg: Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház 
elöljáróit. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. Ennek megfelelően imádkozunk, azon belül kézrátételt végzünk, majd 
megkenjük olajjal a beteg homlokát és két kezét. Fontos, hogy nyilvános liturgia, az ápolást végző hozzátartozók jelenléte kifejezetten kívána-
tos! Általában önállóan nem szolgáltatjuk ki. Előtte meggyóntatjuk a beteget, ha olyan állapotban van és igényli, utána pedig meg is áldoztatjuk, 
szintén, ha állapota ezt lehetővé teszi. A föloldozás szavai mindig megelőzik a betegek kenetét, mivel ha valaki akár nem is tudja meggyónni a 
bűneit, vagy kórházi helyzetben nem biztosítható a négyszemköztiség, a beteg bűnei szavakkal történő fölsorolása nélkül is föloldozható. Ha 
van mód a bűnök fölsorolására, az persze négyszemközti, olyankor a rokonok kimennek, de kívánatos, hogy utána térjenek vissza.  
Az elhangzó imádságok kifejezetten utalnak a fölgyógyulás evilági reményére is, tehát hangsúlyozottan nem ijesztgetni kívánjuk a betegeket. 
Ha valaki rossz diagnózist kap egy súlyos betegségről, de még járóképes, jöjjön be bátran a sekrestyébe, kérje ezt a szentséget, ki fogjuk 
szolgáltatni! Van mód a csoportos kiszolgáltatásra is nagyszámú résztvevő esetén, ezt évente szervezni is szoktuk, utána a 
szentségkiszolgáltatást a szentmise áldozati része követi.  Harmai Gábor plébános 

beszámoló 

Kivonat az év végi Hálaadáson elhangzottakból II. 
(folyt.) A Karitászt a plébánia saját küldetése részének tekintem, 
ezért a Karitász-munkát nem közösség-orientáltan, hanem feladat-
orientáltan igyekszem megszervezni. Sokéves hagyományként idén 
is folytatódott a ruhaosztás, de plébániai Karitász-funkciót tölt be 
nyugdíjas-klub az idősek, a Hit és Fény közösség is az értelmi sérült 
testvérek, és a baba-mama klub a kisgyermekes édesanyák körében, 
a beteglátogatók a korházi betegeknél. Sokan lettek azok is, akik ab-
ban segítenek, hogy lakásukon áldoztassuk a betegeket, vagy laká-
sukról segítséggel elhozva őket. Hála mindezért, és minden munka-
társért. 
Legkomolyabb Karitász-vállalkozásunk, hogy egész évben naponta 
osztottuk a Magyar Élelmiszerbank közvetítésével a TESCO 
lejáratközeli árucikkeit. Több kamionnyi, az egész évben 96 tonna 
élelmiszer kerül szeméttelep helyett a szegények asztalára, amivel – 
úgy vélem – ténylegesen hozzá tudunk járulni a városi szegénység 
mérsékléséhez. Hálát adok Istennek mindenkiért, aki belekapcsoló-
dott ebbe a munkába, amely önkéntes munkaórákat tekintve talán a 
legnagyobb volumenű vállalkozás a városban. Nagy hír volt Kará-
csonykor a budapesti Blaha Lujza téren zajló élelmiszerosztás, fi-
gyeltem a számot, 39 tonna kaja ment ki. Tény, hogy egész évben, 
de Esztergomban jóval több, mint a dupláját juttattuk el szegények-
nek. (folyt.) 
 Harmai Gábor plébános 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
 

HIRDETÉSEK 
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik 
ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot egyez-
tetni. 
+ Az idei Ökumenikus Imahét vasárnap, január 15-én 17 órakor 
kezdődik az Esztergom-Kertvárosi Szent István Templomban. Igét 
hirdet Ágoston Csaba református lelkész. 
Figyelem, a héten este 6 órakor kezdődnek az alkalmak, 
templomunkban az esti szentmisék ezért elmaradnak: 
- Január 16. hétfő 18.00 óra: Evangélikus templom 
 (Igét hirdet Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
titkára) 
- Január 17. kedd 18.00 óra: Református templom (Igét hirdet Dr. 
Harmai Gábor plébános) 
- Január 18. szerda 18.00 óra: Esztergom-Vízivárosi Templom 
(szolgálnak a felekezetek püspökei, elöljárói) 

- Január 19.csütörtök 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom (Igét 
hirdet Révfalviné Budai Julianna református lelkésznő) 
- Január 20.péntek 18.00 óra: Szentgyörgymezői Templom (Igét 
hirdet Ágostonné Apáti Gabriella református lelkésznő) 
- Január 21. szombat 18.00 óra: Görög katolikus templom (Igét 
hirdet Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkésznő) 
- Január 22. vasárnap 18.00 óra: Bazilika (Igét hirdet Fehérvári 
Lajos plébános) 
+ Jövő csütörtökön délután 3 órakor szeretettel várják a Testvé-
reket a Nyugdíjas klubba 
+ 8 gyermekes családnak ruhásszekrényre lenne szüksége, mivel 
jelenleg a 10 ragú család egy szekrényen osztozik. Az édesapa dec. 
15 óta van táppénzen, lecsökkentek a bevételeik. Telefonszám a 
plébánián elkérhető. 
 
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: este 7 óra 
Szerda este 7 órakor vagy zsolozsma áldoztatással, vagy szentmise 
zsolozsmával 
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: 
tanítási időben, hétfőnként: 7:45-8:45: szentségimádás (Víziváros) 
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 
minden péntek: 18-18.50: gyóntatás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás 

 

Az elmúlt héten temettük Dr. Nagy Istvánnét és Valkó Jánosnét. 
 

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: Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia 
Loyolai Szent Ignác Templom Esztergom 


