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HALOTTAK NAPJA 
Olv.: Jób 19,1.23-27a V: Az igazak segítsége * az Úrtól való. Sztl.: Róm 5,5-11 
 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 6,37-40) 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 
„Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, nem utasítom el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a 
magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Annak, aki küldött engem, az az akarata, hogy el ne veszítsek semmit 
abból, amit nekem adott, hanem föltámasszam azt az utolsó napon. Mert Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és hisz 
benne, örök élete legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon.” 
 

Elmélkedéshez 
• Mikor éreztem meg életemben Jézus megtartó/megőrző szeretetét? 
• Miben remélek életemben? 
• Imádkozom-e rendszeresen elhunyt hozzátartozóimért? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Bölcs 6, 12-16; 1 Tessz 4, 13-18; Mt 25, 1-13)  

(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. 
 

+ Hétfőn 18 órakor képviselő testületi ülés lesz. 
+ Várjuk azon gyermekek jelentkezését, akik a Karácsonyi 
misztériumjátékban szeretnének részt venni. 

+ 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! 

+ A jövő hét végén lesz a görög templom búcsúja. 
+ A héten: 
 Temettük: Kovács Simon Istvánnét, Lublóy Lászlónét és 
Kapcsos Tibort. 

+ 1 éve: 
 Kereszteltük: Gyurasics Martin Józsefet, Szakács Balázst, 
Csenki Kata Zsófiát, Gyöski Viktóriát és Kis-Szölgyémi 
Zsombor Mártont. 

 Temettük: Madarász Bélánét, Takács Tibornét, Somlyó 
Lászlót, Török József Ferencet, Giczi József Lajost, 
Csepreghy Sándort, Vígman László Pált és Tóth 
Ferencnét. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

2. (v)  10.00 † Ottó 
   11.30 † István és † családtagok 
   19.00 † Az altemplomban eltemetett elhunytakért 
3. (h)  19.00 † Endre 
4. (k)  7.30 † Szülők 
   19.00 † Irén és † Gyula 
5. (sze) 7.30 † Imre és † Gizella 
   19.00 † Szülők és † Nagyszülők 
6. (cs) 7.30 † Imre 
7. (p)  7.30 † Szülők 
   19.00 † Szülők 
9. (v)  10.00 † Antal és † Testvére 
   11.30 † Olga és † László 
 

 

Első péntekes betegellátás 
„Beteg közületek valaki? Hivassa az egyház papjait!” (Jak 5, 14) 
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. 
 

 

Meghívó 
Az esztergomi Görög Katolikus Egyházközség november 8-án, 
pénteken, szombaton tartja templombúcsúját, a „görög” Szent 
Mihály napon. Reggel 9 órakor Kocsis Fülöp hajdúdorogi 
megyéspüspök végez főpapi liturgiát. 

 

 

Nősuli 
A Nősuli következő alkalma november 9-én, vasárnap 9 órától 
lesz a Plébánia nagytermében. 
A idei év témája: Isten és a család kapcsolata önmagunkkal. A 
volt hallgatóinkat is szeretettel hívjuk és várjuk.  
Kapcsolat tartó Rehovics Dóra: 20/828-92-66 

 

 

Gyűjtés Böjte Csaba atya árváinak 
Ez évben ismét gyűjtés történik az esztergomi plébániákon 
Csaba testvér gyermekeinek. Felhívjuk a kedves testvéreinket, 
hogy Csaba testvér 1600 árva – félárva gyermeke részére mosó- 
és tisztítószereket valamint tartós élelmiszert helyezhetnek el a 
templomban lévő faládába vagy szükség esetén a plébánián. 
Akinek nincsenek ilyen készletei, az készpénz adományt is 
adhat, a szándék egyértelmű jelzésével. Az elmúlt évben 
testvéreink nagylelkű adományát 6 gépkocsival szállították el 
Csaba testvér 13 intézetébe, költségmentesen, Petróczi István úr 
példás szervezésében. Isten emlékezzen tettünkre a nagy 
elszámoláson. Köszönettel:  Sági József 

e.k. elnök 
 
 

Kedves Testvérek, várjuk a cikkeiket. 
 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 



Belvárosi Harangszó 
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Üdvösségtörténet kurzus volt a plébánián 
Hosszú hétvégén lelkigyakorlatot tartani kockázatos vállalkozás, 
hiszen az emberek szívesebben pihennek otthon kevéske 
szabadidejükben. Mégis megéri, mert Isten bőségesen megáldja 
azokat, akik erre vállalkoznak, akik Mária módjára a lábaihoz ülnek 
és hallgatják.  
Az üdvösségtörténet kurzus arra hívta az embereket, hogy ismerjék 
meg Isten üdvözítő tervét, hiszen annak mindannyian részesei 
vagyunk. Isten mindenkit megajándékozott valamivel a hétvégén, a 
résztvevők tanúságot is tettek erről: 
„Isten akkor is velem van és segít, ha teljesen kétségbeesek, és 
elveszítem a reményt, hogy lesz jobb. Most már tudom, hogy nem 
veszíthetem el azt, amit ingyen kaptam.”  
„Végre átlátom Isten tervének teljességét és tökéletességét mind az 
egyházra, mind a saját életemre vonatkozóan! Volt néhány tanítás 
és dinamika, ami nagyon mélyen megérintett és előbbre vitt a lelki 
gyógyulás útján.” 
„Megdöbbentő az Ige mélysége: Isten folyamatosan ámulatba ejt, ez 
nem lehet csak egy könyv, ez Isten szeretetének a jele. Hálás 
vagyok ezért a kurzusért, olyan volt, mint egy korty víz a nyári 
délutánon.” 
„Szívesen ajánlom a kurzust azoknak, akik nem látják az 
összefüggést a Bibliában és életükben, és kíváncsiak rá. Biztos 
kapnak választ rá!” 
Hálásan köszönjük az atyáknak a segítséget, a miséket, és hogy 
befogadták kis csapatunkat. Lestákné Győrffi Diána 

 

 

Lelkigyakorlatunk a Manrézában 
Mint a kórházban és egyéb helyeken beteglátogató szolgálatot ellátó 
plébániai csoportunk tagja október 24-től 26-ig lelkigyakorlaton 
vettem részt a jezsuita atyák által működtetett Manréza Hotelben, 
Dobogókőn. Dr. Felföldi Éva főorvosnő által vezetett csoportunk 
minden év őszén részt vesz a Kamilliánus Családok Egyesülete által 
szervezett háromnapos lelkigyakorlaton, ahol a szolgálatban 
megfáradt testvérek egyrészt erőt gyűjtenek, másrészt ez a 
továbbképzés alkalma is. Plébániai csoportunk a Kamilliánus 
szerzetesrend családjaként is működik, ugyanis e betegszolgáló 
rendtől megkapjuk azt a szakmai és lelki segítséget, amit ők tudnak 
a legjobban. A lelkigyakorlatot is e kamilliánus szerzetesek tartják. 
Lelkigyakorlat vezetője P. György Alfréd atya volt. Egy előadást 
Dr. Varjú Imre atya tartott, aki a Kamilliánus Családok Egyesüle-
tének elnöke, Esztergom-Budapesti egyházmegyés pap. – Miután 
tudatosan ismertettem a plébániai csoportunkról a szükségesnek 
látott információkat, szeretnék nagyon röviden beszámolni olyan 
fontos jézusi üzenetekről, amelyek minden jó testvérem számára 
hasznos, építő, felelősséget felkeltő lehet. A lelkigyakorlaton a 
találkozások és a szolgálat gondolatköre húzódott végig. 
1. Mindenek előtt magunkba néztünk: létrejön-e gyógyító, 
szabadító találkozásunk Istennel? Egyénileg is vizsgálódtunk: 
milyen a kapcsolatunk Istennel? Létrejön-e valódi lelki találkozás 
imádságainkban? Valódi találkozás – gyengeségeinkben 
találkozunk a gyógyító, szabadító Istennel, aki lelki sebeinkből 
meggyógyít. Aki felszabadít fogságunkból, abból a fogságból, 
amely az üres világhoz köt, ahol az anyagiak és a szenvedélyek 
megkötöznek, ahol az emberi tekintetek és vélemények bénítanak. 
Ő az, aki felszabadít magunk teremtette magányunkból és 
testvéreink felé indít. Találkozás, amelyben az Úr kegyelmével 
betöltekezünk és megőrizzük az Ő békéjét és késztetést érzünk, 
hogy azt tovább adjuk. Istenünk maga akar velünk találkozni. Ne 
féljünk a találkozástól, Isten szerető érintésétől. Lehet, hogy fájni 
fog ez az érintés, de gyógyítani is fog. Higgyük, hogy az érintés 
gyógyítani fog, miként Jézussal való találkozásban meggyógyult a 
vak koldus, a vérfolyásos asszony… „Hited meggyógyított”.  
Az igaz, hogy Istennel való találkozásunk kockázatos – mert, ha 
tényleges, jó, akkor felfordíthatja az életünket, akkor változást 
jelent számunkra. Ezen az Isten által annyira óhajtott találkozáson 
múlik életünk értelme és tartalma. – Tovább vizsgálódtunk. Vajon a 
templomban a szentségi találkozás, az Úr testének vétele valódi 
találkozás? AZ egész templomi „közönség” áldozik. Hatására vál-
tozunk? Jézus akarja adni magát, mi jól fogadjuk érkezését? Csak a 

változás hozhatja fejlődésünket, növekedésünket. Fejlődés hiányá-
ban csak visszacsúszunk, értéket veszítünk. Csak Jézus töltheti be 
égő, fájó hiányunkat, nyugtalanító ürességünket. Az irgalmas, 
türelmes Isten vár a találkozásra, hogy adhassa nékünk Önmagát. 
2. Istenünk minden nap találkozásra indít bennünket 
embertestvéreink felé. Ha nem vagyunk nyitottak, elkerüljük a 
találkozást. (Lehet, hogy átmegyünk az utca másik oldalára.) Nem 
értjük Isten szándékát. Istenünk részt vesz a nyitott szívű emberek 
találkozásaiban, Istenünk áldásnak szánt bennünket a másik ember 
számára. Áldás és segítség akarunk lenni. Jézustól tanuljuk el a 
találkozások kegyelmet hordó módját. Milyenek emberi 
találkozásaim? Amilyen az életem olyan a hitem. 
3. Tanuljuk felismerni a valódi emberi szükséget. Tudjunk 
azonosulni a szegénység, a betegség valódiságával. Tanuljuk meg 
tisztelni a beteget, akiben Krisztus is szenved. A beteg lábaihoz 
ülve hallgassuk meg őt, adjunk néki méltóságot és ne mondjuk meg 
néki, hogy mire van szüksége. A szerető figyelmes meghallgatott-
ság, elfogadottság a szerető gyógyítás útja. Jézus a mi tanítónk, aki 
a szükséget szenvedőkhöz, a fájdalmat viselőkhöz jött, - mi is en-
gedjük, hogy a beteg nyomorúsága hasson reánk. Mi azért vagyunk, 
hogy az irgalmas Krisztus szeretetét megtapasztaltassuk a beteggel. 
– Jézus tanít bennünket alázatosnak lenni az Ő képviseletében, 
hogy testvéri gyógyító találkozásunk tanúságtevő találkozássá 
váljék. Tanúként üljünk betegeink lábánál, az örömhír tanújaként.  
Felelős vagyok az Úr előtt minden találkozásért, és ha nem éreznek 
rá a betegek utalás nélkül is az Istenünkre, nem volt jó a találko-
zásunk. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. 

Sági József 

beteglátogató csoport tagja 
 

 

Október 23-i zarándoklat Márianosztrán 
Hagyományos zarándoklat Esztergomból Márianosztrára? Hirdetve 
volt most is hosszú hetek óta, és mint Kuti István szervezőtől 
megtudtuk, már a negyedik alkalommal indultak a belvárosi 
plébánia hívei Szobra, hogy onnan gyalogos zarándoklaton 
jussanak el a népszerű Mária-kegyhelyre. Márianosztra 
kolostorában kezdetben az idén hétszáz éves pálos rend szerzetesei 
éltek, a kegyhely Prohászka Ottokárnak is kedvelt zarándokhelye 
volt, s a börtönépület falán hatalmas tábla állít emléket a hatvan 
esztendeje Esztergomból elhurcolt Mindszenty József 
hercegprímásnak és rabtársainak – több aktualitása is volt tehát a 
templom idei felkeresésének. Az 1956-os forradalom kitörésének 
ünnepén kissé hűvös, szeles, borult időben a korábbi évekhez 
képest sokan indultunk, érkeztünk oda Esztergomból. 
A szervezők figyelmességét dicséri, hogy a későbbi ebédelési le-
hetőségre tekintettel minden résztvevő számára kis túlélő csomagot 
készítettek. A zarándokok száma ettől függetlenül is folyton dagadt: 
volt, aki a szobi révnél csatlakozott hozzánk, a Wild család pedig a 
kegytemplomnál várta türelmesen a zarándokokat. 
Hiány lelki vezetőből sem mutatkozott, mert a plébános és a káplán 
atya együtt kísérte el a híveket. A csapat a szobi 
plébániatemplomnál kezdte a rózsafűzért, az örvendetes és a fájdal-
mas szentolvasót odafelé, a dicsőséges olvasót visszafelé mondtuk 
el. Félúton szomorú szívvel gyertyát gyújtottunk a tavaly óta ismét 
ledöntött Sukola-keresztnél, Márianosztrán pedig a két atya által 
bemutatott szentmisén vettünk részt. Harmai Gábor plébános atya a 
szentbeszédben a rabszabadító Szűz Máriáról megemlékezve 
kiemelte: nekünk is áldássá kell válnunk embertársaink számára. 
Hitünkben megerősödtünk a zarándoklat hatására, és egymást, 
valamint más esztergomi híveket is jobban megismertünk, mert a 
Bazilikából, de még Párkányból is érkeztek résztvevők. A 
kezdeményezés betöltötte küldetését, és hisszük: jövőre még többen 
leszünk. Úgy legyen! Istvánffy Miklós 
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