
 

   
XII. évf. 43. szám Az  Esz t e rgom-Be lvá ro s i  P l ébán ia  H í r l ev e l e  2008. október 26. 

ÉVKÖZI 30.  
Olv.: Kiv 22, 20-26 V: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. Sztl.: 1 Tessz 1, 5c-10 
 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22, 34-40) 
Abban az időben: 
Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó 
alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”  
Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb 
parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a 
próféták.” 

Elmélkedéshez 
• Melyek a legfőbb parancsok számomra? 
• Kik azok, akiknél különbnek tartom magam? Mit jelent őket szeretni? (Szerette-e a kérdező törvénytudó Jézust?) 
• Kik azok, akiket könnyű szeretnem? Miért? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Mal 1, 14b - 2, 2b. 8-10; 1 Tessz 2, 7b-9. 13; Mt 23, 1-12)  

(beküldhető: szerda délig) 
 

 

BELVÁROSI HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra 
Vasárnap:    10, ½ 12 és 19 óra 
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra 

A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek. 
 

+ Október hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt 
fél órával elimádkozzuk a Rózsafűzért. 

+ Kérjük a tartósan beteg testvérek hozzátartozóit, azzal is 
gondoskodjanak betegeikről, hogy az elsőpéntekes 
betegellátást kérik számukra. Mindenkihez készséggel 
kimegyünk áldoztatni, igény esetén gyóntatni. Ne feledjék 
Önök is kerülhetnek ilyen helyzetbe! 

+ Az elmúlt vasárnapi misszós gyűjtés 47.195 Ft volt. Isten 
fizesse meg a testvérek nagylelkű adományát. 

+ Összesítették az újpalotai templomgyűjtés adományait. Az 
Egyházmegye plébániáiról összesen 9.324.475 Ft gyűlt össze. 

+ Október 31-én pénteken 20 órai kezdettel templomunkban 
énekel a Candomino kórus. 

+ A héten: 
 Kereszteltük: Rátkai Roderiket. 
 Esküdtek: Mujdricza Éva és Alexander Maydt. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

26. (v)  10.00 † Dr. Erdős Mátyás (születésének 100. évf.) 
   11.30 † István és † családtagok 
   19.00 † Magyar Hazánkért és az 1956-ban elesettek  
     † lelki üdvéért 
27. (h)  19.00 † Sándor 
1. (szo) 19.00 † Ilona és † János Szülőkért 
2. (v)  10.00 † Ottó 
   11.30 † István és † családtagok 
   19.00 † Az altemplomban eltemetett elhunytakért 
 

 

Felhívás felolvasói szolgálatra 
Szeretnénk a hívő közösséget mind inkább a Szentmise szolgála-
tába bevonni. Számítunk az egyházközségben működő csopor-
tok, a segítőkész felnőttek és gyermekek szolgálatára. 
 

 
Mária Rádió FM 97,4 

 

 

Első péntekes betegellátás 
„Beteg közületek valaki? Hivassa az egyház papjait!” (Jak)Azon 
testvéreket, akik tartós betegségük miatt több hónapon át, vagy 
emberi számítás szerint soha többé nem tudnak templomba 
jönni, minden hónap első péntekén szívesen meglátogatjuk. 
Ezen alkalmakkor elvégezhetik gyónásukat és szentáldozáshoz 
járulhatnak. Kérjük a hozzátartozók azzal is gondoskodjanak 
betegeikről, hogy ezt a szolgálatot kérik számukra. Megjegyzés: 
e szolgálat szempontjából fontosak a plébániahatárok: minden 
beteg esetében a területileg illetékes plébániát kell megkeresni. 
Tájékoztatást mindenkinek készséggel adunk. 
 

 

Baba-Mama Klub 
A Baba-mama klub idén kéthetes gyakorisággal tartja alkalmait. 
Következő alkalom: 2008. 10. 30. csütörtök 10 óra, Belvárosi 
Plébánia Tanácsterme. 

Dörner Andrea 
 

 

Kedves Testvérek, várjuk a cikkeiket. 
 

Szeretettel várjuk cikkeiket a Belvárosi Harangszóba. Heti 
lapzárta szerda este van.  
Kérjük, számoljanak be a közösségeiket érintő eseményekről, a 
plébánia egészét érintő tudnivalókról, érdekes kulturális 
programokról; érezzék, hogy ez az újság közös vállalkozás. 

 

 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: harangszo@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
 

2 

 

A vértanúság értelméről 
Október nemzeti vértanúink hónapja: az aradi tizenhármaké és 
1956 októberének vértanúié. 
Krisztus idejében a bírói eljárásokban a tanúk állítása 
lényegében az egyetlen bizonyítási eljárás volt, olyannyira, hogy 
a „bizonyíték” és a „tanúság” szavak a görögben szinonimák: 
martüria. Ebből származik a mindannyiunk számára ismerős 
„mártír” szó.  
A tanúk vagyis mártírok sokszor élet-halál dolgában döntenek, 
éppen ezért kellően fontos ügyekben akárhányszor életveszélybe 
kerülnek. Az ügynek magának a fontosságát jelzi, ha a 
tanúságtétel élet-halál kérdése.  
Krisztus feltámadását igen sok tanú bizonyítja vére ontásával. 
Nem csak a tényt bizonyítják ezzel, hanem azt is hogy a 
föltámadás fontos személyes ügy mindannyiunk számára.  
A haza és a szabadság ügyének fontosságát szintén vérével 
bizonyítja számunkra, magyarok számára sok vértanúnk. Ha 
Krisztusban nézünk rájuk, tudhatjuk, hogy ők győztek, ügyük 
összekapcsolódott a Föltámadott ügyével. Vértanúságuk nem 
személyes tragédia, hanem az élet és a büszkeség forrása 
mindannyiunk számára. 
Ha van egymillió imádkozó magyar, ha nem engedjük el 
Krisztust, akkor minden igaz ügyért bemutatott vértanúságot a 
szívünkbe zárhatunk. Ha elengedjük Krisztust, minden más 
vértanút is megtagadunk, hiszen ügyüket eltemeti az idő. 
Válasszuk Newman bíborossal a gentlemanek, tisztességes 
emberek egyháza helyett a vértanúk és a hitvallók Egyházát! 
Válasszuk magyarságunkban a hazájukat életükkel szolgálók 
példáját! 
 

 

… egy falat perec… 
(Szombaton este Pestre utaztunk, hogy II. János Pál pápa 
megválasztásának 30. évfordulója alkalmából megrendezett 
esten részt vegyünk. Előadás és filmvetítés is szerepelt a 
programban, valamint koncertek, az elsőt egy osztrák együttes a 
Cardiac move adta, akik az igényes rock zene nyelvén 
szólították meg a fiatalokat. Őket pedig, az amerikai ferences 
szerzetes, Stan Fortuna követte, aki megmutatta, hogy rap zené-
vel is lehet hirdetni Isten irántunk való szeretetét és irgalmát.) 
Számomra az egész este nagy élményt jelentett és ezúton is 
szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy elmehettem. 
Ugyanakkor még egy élményemet szeretném megosztani 
mindenkivel, ami akkor történt, amikor már mindenki hazafelé 
igyekezett és kevesebben voltunk a kávéházban, ahol az egész 
rendezvényt tartották. Stan atya is az emberek között sétált, és 
kedvesen megállt pár szót váltani a résztvevőkkel, nagyon 
nyitott volt, koncert alatt is, de utána is. Mosolyán a fáradtság 
jelei alig mutatkoztak, pedig már későre járt. Amikor két 
lányhoz ért, ők megkínálták egy kis pereccel, amit ott vettek, 
csak egy fél volt már, de azt szívesen neki adták. Az atya 
elfogadta, megköszönte, majd letört belőle egy darabkát és a 
többit visszaadta a lányoknak, hiába is akarták volna, hogy az 
egészet megtartsa. …csak egy falatot… egyszerűség, alázat, és 
hála a teremtett javak iránt… aztán továbbment és örömmel 
majszolta azt a falat perecet. Tudta értékelni, és nem vágyott 
többre, mint amennyire valóban szüksége volt. 
Ez az apró jelenet nagyon megragadt bennem, és nagyon hálás 
vagyok azért, hogy Isten látni engedte ezt számomra, hogy ezzel 
is tanít engem, hogy a földi javakat tudjuk értékelni, hálásnak 
lenni értük, de a mennyeiek felé törekedjünk. 

Fürtös Anikó 
 
 
 
 
 

 

Emlékezés 
Hosszú kényszerszünet után, nyolc évvel ezelőtt, 2000. 
szeptember 16-án nyílt meg ismét a hívők előtt a Vaszari Kolos 
kórház területén levő kápolna, ahol diákéveim alatt rendszeresen 
ministráltam a reggel hat órai Szentmiséken. 
De mit is kell tudnunk a kápolna történetéről? 
Az elmúlt évszázad elejétől a Szatmári Irgalmas nővérek látták 
el a kórházi betegek ápolásával kapcsolatos teendőket. A 
nővérek annakidején az Irinyi utca sarkán egy zárdaépületben 
laktak, és naponta jártak át a kórházi munkára. Ám rövidesen 
megépült a jelenlegi kis kápolna, és annak két oldalán az 
úgynevezett „apácalak”. Ideköltöztek az ápolónővérek, a 
zárdaépület pedig az idős, nyugdíjas nővérek otthona lett. Az új 
épületrészben lakó nővérek pedig – a betegápolás mellett – 
gondozták a kápolnát is, részt vehettek a Szentmiséken és 
ájtatosságokon a környék lakóival egyetemben. 
A vasárnaponkénti reggel hat órai Szentmisét éveken keresztül 
László Dániel bencés atya tartotta (aki a későbbi gimnázium 
tanulmányaim során tanárom is volt) majd amikor elhelyezték 
Esztergomból, Dr. Városi István teológia tanár vette át ezt a 
feladatot az 1940-es évek elejétől. 
A II. Világháborút követően az ismert politikai szemlélet folytán 
1954-ben a kápolnát lezárták, a nővéreket az „apácalak”-ból 
kiköltöztették és az épület összes helyisége (a kápolnát is 
beleértve) a kórház raktára lett. 
Az 1956-os eseményeket követően – rövid időre – a kápolna 
visszanyerte eredeti szerepét: vasárnapokon ismét volt 
szentmise. – azonban csupán rövid ideig, mert ismét más célra 
vették igénybe. Kisebb átalakítások után itt nyert elhelyezést a 
Röntgen-osztály.  
A rendszerváltást követően kezdődtek tárgyalások a kápolna 
újjáépítése és felújítása érdekében. A munkák 1992-ben 
kezdődtek különböző adományok támogatásával. 
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy időközben Bozóki 
István ferences atya a kórház tanácstermében vasárnaponként 
mondott Szentmisét a környék híveinek és a betegek legnagyobb 
örömére. 
A felújítási munkák 2000-ben befejeződtek, és így szeptember 
16-án a kápolna ismét megnyílhatott a hívők előtt. Az 
újraszentelést Dr. Paskai László bíboros úr tartotta ünnepi 
Szentmise keretében. 
Stipics Árpád ferences atya vette át a fenntartással kapcsolatos 
feladatokat. A vasárnaponkénti Szentmisét egy ideig még István 
atya tartotta, amíg a Gondviselés magához nem szólította. 
Jutalmazza meg ő lelkes munkásságáért az Egek Ura. 
A továbbiakban Árpád atya vagy valamelyik ferences atya tartja 
a Szentmiséket a Szent Lázár lovagrend égisze alatt. 
Az atyák nyári más irányú elfoglaltsága miatt egy időben 
elmaradtak a vasárnapi Szentmisék, ám Michels Antal plébános 
atya, megoldotta ezt a kérdést is. Vasárnap, helyett szombaton 
este tartotta az áldozatot. 
Itt kell megemlítenünk, hogy az elmúlt években megalakult a 
beteglátogatók szervezete, akik fő feladatuk mellett naponta 16 
és 17 óra között ájtatosságot tartanak a kápolnában, és ezen idő 
alatt bárki előtt nyitva áll az ajtó. 
Nagyon örülnénk, ha még nagyon sok éven át szolgálhatná a 
híveket a kápolna, melyhez kérjük a Gondviselés segítségét és a 
hívek lelkes támogatását. 

Géza bácsi 

BELVÁROSI HARANGSZÓ 
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként 

Alapító: Dr. Beer Miklós - Felelős kiadó: Harmai Gábor  
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 

Tel.: (33) 413 – 791, (20) 775 – 2841 
e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 

Készül: a Ventor 94 KFT Nyomdájában. 


