
 

   
XIII. évf. 5. szám Az  Esz t e rgom-Be lvá ro s i  P l ébán ia  H í r l ev e l e  2009. február 1. 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 
Olv.: MTörv 18, 15-20  V: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.” Sztl.: 1 Kor 7, 32-35 
 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 21-28) 
Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította 
őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. 
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért 
jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” 
Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment 
belőle. 
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek 
is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. 
 

Elmélkedéshez 
• Hogyan jelenik meg az életemben Jézus tanításának a hatalma? 
• Miért nem tehetnek tanúságot a gonoszlelkek Jézusról? Én hogyan teszek, tehetek róla tanúságot? 
• Nekem parancsol-e Jézus tanítása? Miben nehéz engednem neki? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Jób 7, 1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39) 

(beküldhető: szerda délig) 
 

 

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. 
 

SZENTSÉGIMÁDÁSI REND 
Szerda  20.30-21.00  (csendes) 
Csütörtök 19.45-21.00  (vezetett) 

 

+ Február 2-án hétfőn 18 órakor képviselő testületi ülés lesz. 
+ Jó Pásztor Közösség következő szentségimádási alkalma: 
február 3-án kedden 18.00 órakor kezdődik. 

+ Február 5-én, csütörtökön, 17 órakor ismét engesztelő imaórát 
tartanak a Bakócz-kápolnában. 

+ Jegyes kurzus indul február 23-án, az alkalmak hétfőnként 20.00 
órakor kezdődnek. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

1. (v)  10.00 Pro Populo 
   11.30 † Szülők 
   19.00 † Ferenc és † Mária 
7. (szo) 17.30 † József 
   19.00 Hálából 50. házassági évfordulón, 
     Élő családtagokért 
8. (v)  10.00 Ad. Int. Ord. 
 

+ A héten  
 Temettük: Lencsés Bélánét, Lovas Józsefnét, Németh 
Józsefnét és Nagyszöllősi Ottót 

 

 

Meghívó 
Február 5-én, csütörtökön, 17 órakor ismét engesztelő imaórát 
tartanak a Bakócz-kápolnában, amelyre mindenkit szeretettel vár 
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének esztergomi csoportja. 
Homiliát mond és az imaórát vezeti: Lak Gábor káplán 
 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 

 

 

Jegyes kurzus 
Jegyes kurzus indul a Belvárosi Plébánián február 23-án, hétfőn 
20.00 órakor. Kérjük, jelentkezzenek azok a párok, akik ebben 
az évben kívánnak házasságot kötni. Szeretettel hívjuk azokat a 
párokat is, akik még nem döntöttek házasságuk pontos idejéről, 
mert a kurzus talán segíthet a megalapozott döntésükhöz. 
Azoknak, akik nem a mi templomunkban kívánnak házasságot 
kötni a kurzus elvégzéséről igazolást adunk.  
A témakörök a következők:  
- Férfi és Nő szerepek a családban.  
- Önismeret, és emberi játszmák  
- Szürke hétköznapok és konfliktusok  
- Gyermekvállalás és szexualitás  
A házaspárok által tartott kurzushoz kapcsolódóan 3-4 alkalmas 
szentségi felkészítést tart a plébános atya.  
Kérjük a kedves testvéreket, vigyék el környezetükbe ennek a 
jegyes kurzusnak hírét azok számára, akiknél megítélésük szerint 
aktuális lenne a szentségi házasság. Jelentkezni a plébánián lehet. 
 

 

Meghívó 
Jó Pásztor Közösség következő szentségimádási alkalma: 
február 3. kedd 18.00 - 18,45. Belvárosi templom. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

„Halló szívet adj nekem, add szavadat értenem…” 
320 órás keresztény önismereti és önfejlesztő képzés kezdődik 
Esztergomban február közepén. 
Kinek szól? Mindenkinek, aki szeretné saját szívének hangját 
meghallani, és aki mások szívből jövő hangját érteni szeretné. 
Ez a képzési időszak alapos ismeretet adhat ahhoz, hogy 
lehetőség legyen saját élethelyzetek, krízishelyzetek és 
konfliktusok és önmagunk megértésére. Lehetőségeket kínál 
továbblépésre, megoldásra, feloldásra, megélésre. Mindezt 
Istennel és keresztény értékrend alapján tesszük.  
Mire számíthat a jelentkező? Színek, zenék, rajzok, festmények, 
mozgás, beszélgetés, csoportos tevékenység, élmény, 
megtapasztalás… 
Kinek nem ajánlott? házaspároknak – együtt –, pszichés beteg 
számára.  folyt. köv. 



Belvárosi Harangszó 
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A Csodák Palotájában 
Korábban már sokat hallottam erről az érdekes helyről. 
Elnevezése Öveges Józseftől, a fizika ismert professzorától 
származik. Már 1993 óta működik a Csodák Palotája Interaktív 
Tudományos Játszóház az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat 
szervezésében. 
Izgalommal vártuk a szombat reggelt, amikor kis csapatunk 
útnak indult Budapestre. Dr. Harmai Gábor és Lak Gábor atyák 
vittek bennünket a Millenáris Park D épületében lévő Csodák 
Palotájába.  
A bőség zavarával küszködtünk a sok érdekes, színes „játék” 
között. Mindjárt az elején egy csodálatos fizikai kísérletbe 
csöppentünk a mágneses indukcióról. Legjobban az tetszett, 
hogy mindent ki lehetett próbálni. Mókás volt például a hosszú 
hajú lányok mágneses tértől égnek álló haja.  
Nekem leginkább az „okos játékok” nyerték el tetszésemet. Itt 
meg lehetett ismerkedni az óriás kaleidoszkóppal, a labirintusba 
zárt mágneses kukaccal, az óriás jojóval, a kaotikus (bolondos) 
ingával és még sok más érdekességgel. Az Öveges-teremben 
rendszeresen tartanak fizika órákat, amelyen bárki részt vehet.  
A Csodák Palotájában a kicsik is találtak szórakozást, de 
leginkább a nagyobb gyerekek tudták értékelni azt a terjedelmes 
ismeretanyagot, amelyet össze lehet itt szedni. Mert minden 
játékban van egy kis tudomány is. És így érti meg az ember 
teljesen a természeti jelenségeket és a fizikát. Elsorolni sem 
tudnám, hogy mennyi tapasztalattal lettünk gazdagabbak a 
természettudományok és a technika területén. Később látogatást 
tettünk a Jövő Házában, ahol megismerkedhettünk az egészséges 
életmóddal kapcsolatos tevékenységekkel. 
Hálát adunk a Jó Istennek és az Atyáknak, hogy részt vehettünk 
ezen a programon. 
Köszönettel a ministránsok nevében: Tapuska Richárd 

 

 

A jótündérek köztünk élnek 
Akinek van gyermeke vagy ismer a környezetében gyerekes 
családot az megtapasztalhatta, hogy a mindennapi örömök 
mellett a mindennapi nehézségek is kísérik a gyermeknevelést és 
azt is hogy bizony vannak olyan időszakok, amikor nem könnyű 
szülőként helytállni. Néha hiányzik még két kéz a kicsik 
ellátásához, vagy még két figyelő szempár a játszótéren vagy 
csak még egy kis türelem. Vannak olyan családok, akik mellett 
ott állnak ilyenkor a nagyszülők, nagynénik, nagybácsik vagy a 
barátok, de akadnak olyanok is, akik nem számíthatnak ilyen 
segítségre. 2001-ben az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 
Tamásné Kollár Magdolna vezetésével azért jött létre, hogy ők 
se maradjanak egyedül a problémáikkal.  
Önkénteseinket egy ingyenes tanfolyamon készítjük fel és 
hetente 2-3 órában nagy-nagy szeretettel, megértéssel segítenek 
egy-egy családban. Olyanok, mint a jótündérek, derűsek, 
türelmesek, szívesen mesélnek, játszanak a gyerekekkel, 
beszélgetnek az anyukával vagy éppen segítenek a napi 
teendőkben. Az idejüket és a figyelmüket ajándékozzák oda, 
mindkettő nagy kincs ma. 
Alapítványunk másfél éve vezet kreatív foglalkozást 
Szöszmötölő néven a Máltai Játszótéren. Kéthetente 
összegyűlünk és amíg a gyerekek az udvaron vagy a 
játszószobában az önkénteseinkkel játszanak, addig a másik 
szobában az anyukákkal játékokat, dekorációkat készítünk és 
közben jut idő egy kis beszélgetésre, nevetésre is. Szebbnél 
szebb alkotásokkal örvendeztetik meg a kicsiket, akik nem csak 
örülnek neki, de büszkék is a mamájukra. 
Márciusban indítjuk az új önkéntes tanfolyamunkat, amelyre 
szeretettel várjuk azokat, akik szívesen kapcsolódnának be 
munkánkba.  
Jelentkezni lehet:  
Lukács Anikó Tel: 30/ 412-5212 e-mail: luna@esszencia.hu 

 

„Halló szívet adj nekem, add szavadat értenem…” 
Alkalmak: havi egy péntek este (2óra) és szombat egész napi 
elfoglaltság (9-19h). 
Első alkalom 2009. február 13. (18óra)-14.(9-19h) 
Jelentkezés 2009. február 10-ig 
Jelentkezni és a részletekről érdeklődni lehet a program 
vezetőjénél:  Tóth László mentálhigiénés szakember 
Tel.:70/515-5354 e-mail: toth.lasz@invitel.hu 

 

 

Brüsszeli utazás 
A bizalom zarándokútjára igyekeztünk mi is 2008. december hó 
28-án. Öt csodálatos napot készültünk eltölteni Belgium 
fővárosában, Brüsszelben. Délelőtt indultunk Budapestről 11-
órakor és 29-én reggel már ott is voltunk Brüsszelben. Egy helyi 
iskolához érkeztünk, ott kaptuk meg ki melyik kápolnához fog 
tartozni. Az én csapatom egy elég közeli kápolnát kapott, így 
gyalog indultunk el. Megérkezésünkkor forró teával, üdítővel, 
süteménnyel vártak minket. A kápolnában kaptuk meg a címet ki 
hova fog kerülni, hol fog öt napig aludni. Nagy szerencsénkre 
apácákhoz kerültünk mi négyen magyarok. Az egyik apáca, 
Klára nővér beszélt magyarul, így nyelvi nehézségek nem 
voltak. Elfoglaltuk a szállást, kipakoltunk, megágyaztunk és 
visszaindultunk a kápolnához. Onnan együtt indultunk el az 
expóhoz, ahol a vacsorát kaptuk és ott volt az esti ima is. Az ima 
után visszaindultunk a szállásra.  
Másnap reggel nyolcig volt reggeli azután átmentünk a 
templomba a reggeli imára. Az ima után kezdődött a 
kiscsoportos foglakozás. A Taizé-i levélből olvastunk fel és azt 
beszéltük meg. Különböző játékok is voltak, hogy jobban 
összerázódjon a csoport. Délben elindultunk ismét az expóhoz, 
mert ott volt az ebéd és az ebédet követő műhelyfoglalkozások. 
Rengeteg műhelyfoglalkozás közül lehetett választani, ezeket a 
foglalkozásokat fordították magyarra is. Ezután következett a 
vacsora és az esti ima. Az esti imát is fordították magyarra. Így 
nyelvi nehézségek tényleg nem voltak. Feltöltődik az ember egy 
ilyen út alkalmával. Alkalmunk volt megnézni a város híres 
szobrait, épületeit, parkjait. Rengeteg mindent átéltünk és 
megtapasztaltunk.  LZs 
 

 
SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET 

 

SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK 
MISEREND 

Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra 
Vasárnap:  ½ 9 óra 

 

+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő HIRTEDÉSEKet 
is, hiszen a különféle programokra Önöket is szeretettel várjuk. 

+ Február 7-én szombaton 17.30-kor tartja a rózsafüzér társulat a 
titokcserét. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

1. (v)  18.30 † Katalin és † Szülők 
4. (sze) 18.00  –– 
6. (p)  18.00  –– 
7. (szo) 18.00  –– 
8. (v)  18.30  –– 
 

+ A héten temettük: Bábszki Ferencet. 
 
 

BELVÁROSI HARANGSZÓ 
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós - Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor  

Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 
Tel.: (33) 413 – 791, (20) 775 – 2841 
e-mail: harangszo@egomnet.hu 


