
 

   
XIII. évf. 19. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2009. május 10. 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAP 
Olv.: ApCsel 9, 26-31  V: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. Sztl.: 1 Jn 3, 18-24 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 15, 1-8) 
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: 
Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt 
pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. 
Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, 
úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. 
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki 
nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim 
is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a 
tanítványaim lesztek. 

 

Elmélkedéshez  
• A szőlővessző folyamatosan kapja a táplálékot a szőlőtőről. A példázat tehát folyamatos kapcsolatról szól. Mit kell tennem azért, 

hogy folyamatos legyen a kapcsolatom Jézussal? 
• Van-e élményem az elszáradásról? Hogyan nézek életemnek ezekre a szakaszaira? 
• Mik a terméseim, amelyeket Jézusban hozok? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17) 

(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. 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 
   Péntek  18.30-18.50 Népzsolozsma 
Májusban minden nap az esti Szentmisék után Lorettói Litánia 

 

+ Diákonusszentelés lesz a Bazilikában május 16-án szombaton 
10.30 órakor. Imádkozzunk a szentelendőkért! 

+ Zenés imaórát tartanak a Szent Anna (kerek) templomban 
május 12-én, kedden, 17.00 órakor, vendégek: Pálmai Árpád, 
Gyurácz N. László és ferences diákjaik. 

+ A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó május 23-án szombaton lesz, 
aki szeretne részt venni, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. 

+ Zarándoklatot szervezünk Petőfiszállás-Pálosszentkútra május 
30-án szombaton, részletek a Harangszóban. 

+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 24-én, vasárnap lesz 
templomunkban. A bérmálkozás május 31-én Pünkösd 
vasárnap lesz a Bazilikában. Imádkozzunk az elsőáldozásra és 
a bérmálkozásra készülőkért!  

+ A hittanos tábor június 16 és 22 között lesz Hódmezővásárhely 
közelében, Mártélyon. A gyermekek mielőbbi jelentkezését 
várjuk a plébánián vagy a sekrestyében. Jelentkezési lap az 
újságos pulton és a sekrestyében is van. 

 

 

Baba-Mama Klub 
A Baba-mama klub idén kéthetes gyakorisággal tartja alkalmait. 
Következő alkalom: 2009. május 14. csütörtök 10 óra, Bel-
városi Plébánia Tanácsterme. 
Téma: környezetbarát takarítás, mosás, mosogatás. 
Reneszánszukat élik a régi hagyományos tisztítószerek.  
Tapasztalatait elmondja: Horváthné Török Adrienn 

 
 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

10. (v)  11.30 Klára 
   19.00 Betegekért (beteglátogatók miséje) 
14. (cs) 19.00 † Ilona és † János 
16. (szo) 17.30 † János 
   19.00 † Szülők és † Nagyszülők 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Rónay Roland Dominikot, Keil Istvánt és 
Kenéz Leventét. 

 Esküdtek: Erős Csaba és Dobson Zsófia. 
 Temettük: Lacza Istvánt és Borbély Pétert. 

 

 

Plébániai Hittantábor 
Hittanos tábort szervezünk idén nyáron is 7-15 éveseknek 2008. 
június 16 és 22 között Hódmezővásárhely-Mártélyra. 
Idei témánk: Szent Pál apostol, plébániánk védőszentje. 
A várható programokból néhány: kirándulás a nagy Alföldön, 
fürdőzés a Tisza-holtágban, Biblia-dráma, kézműves 
foglalkozás, szellemi és ügyességi versenyek, számháború, 
tábortűz és nagyon sok közös játék, beszélgetés, éneklés, mese, s 
persze néhány meglepetés.  
A tábor díja: 10 000 Ft, de az anyagiak senkit ne tartsanak vissza 
a jelentkezéstől! Kérjük, azt azért reálisan mérjék föl, mennyibe 
kerülne a gyermek idehaza. 
Jelentkezési határidő: 2009. május 31. 
Jelentkezni az újságos standon levő jelentkezési lap kitöltésével 
és 5 000 Ft előleg befizetésével lehet. 
Szeretettel várunk mindenkit:  Gábor atyák 
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Memento mori 
Kedves Péter bátyám! 
Idén ünnepeljük csapatunk újjáalakulásának 20 éves jubileumát. 
Erre készültél velünk együtt! 
Most ünnep helyett gyászolunk téged, mert örök parancsnokunk, 
az Úristen úgy akarta, hogy Te BiPi, Teleki Pál, Mattyasóvszky 
Kasszián, Csongrádi Jenő, Gergely Sándor, Bády István és a 
többi jeles és nagyszerű cserkészvezető közt ünnepelj. 
Elfogadnunk nagyon nehéz, de hiszem, hogy az égi táborban 
igazán ünnep az ünnep és kérlek, erősítsd és biztasd 
cserkészeidet mint azt tetted az elmúlt húsz esztendőben még 
akkor is, amikor nem akart vállalni minket senki. 
A köszönet és a hála szavai kevésnek bizonyulnak azért a sok jó 
munkáért, jó cselekedetért amit értünk, cserkészekért tettél; a 
legkisebb portyától a csapattáborig. A beszerzéstől a teafőzésig 
aminek íze legendás marad, mert a szívedet is beleadtad. 
Példa lettél számunkra egy életre, és akik már nem ismernek, 
azoknak reméljük, rajtunk keresztül leszel az! 
Sokat tanultunk, tanulhattunk Tőled alázatosságot, felebaráti 
szeretetet, miként lehet az élet akadályait legyőzni, résen lenni a 
ránk váró nehézségek ellen és a leleményességből miként lehet 
erényt kovácsolni. Ennek számtalan példáját tártad elénk: többek 
közt kötél, sátorrúd és ponyva segítségével biztonságos 
menedéket terveztél részünkre, számtalanszor magyaráztad a 
térkép és a tájolás fortélyait és nem egyszer felhívtad 
figyelmünket az illedelmes viselkedésre. 
Példa volt humorod és az ezzel előadott anekdotáid, melyekkel 
szórakoztattad és mosolyt csaltál cserkészeid arcára. 
Jókedvedet csak a cserkészet és a magyarság ellen ért támadások 
és igazságtalanságok vették el. 
Nem feledkezhetünk meg bölcs előrelátásodról, 
kézügyességedről – ugyan az elmélet embere voltál, de a 
gyakorlat mestere. 
Hiányzol és hiányozni is fogsz, mert nem csak cserkésztestvér 
voltál, hanem ahogy a neved is jelentette: kőszikla és mi erre a 
sziklára alapozhattunk, építhettünk, támaszkodhatunk. 

 

Péter bátyánk! 
Isten áldjon! A teremtő csókolja lelkedre az örök élet kegyelmét 
és boldogságát. 
A Te életed jó munka volt – igyekszünk példáján keresztül – mi 
is jó munkát végezni! 
Isten áldjon, a jó munka után pihenj békében. 
 Szívós Gábor 

 

 

Hittanos akadályverseny 
A Sárisápi Plébánia akadályversenyt szervez a felsős korosztály ré-
szére, június 6-án szombaton. A helyszín Dág és Sárisáp között lesz. 
Jelentkezni lehet a plébániai csapatba a sekrestyében május 29-ig.  

 

 

Tábor ajánlatok 
Gyermek Biblia Tábort szerveznek Zsámbékon, melynek 
időpontja 2009. június 29 – július 4, ahová 7-13 éves gyermekeket 
várnak. 
A verbiták missziós ifjúsági táborokat szerveznek Kőszegen 14-
25 éves fiatalok számára, ezek időpontja: 2009. július 13-18 és 
2009. július 27-augusztus 1. 

 

 

Koncert 
Koncertet ad a Belvárosi Templomban a University of Utah 
Singers május 18-án hétfőn 18.00 órakor. 
Vezényel: Dr. Brady R. Allred 
A belépés díjtalan, de a koncert után adományokat gyűjtünk a 
templom felújításának folytatására. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

 

Rendelkezés az adó 1 + 1 %-áról 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az állampolgárok idén is rendel-
kezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer egy százalékáról, 
legkésőbb május 20-ig. Ennek felajánlása a rendelkezőknek nem 
kerül külön pénzbe, a fel nem ajánlott összeg azonban az állam-
kasszában marad. Ezért felhívjuk minden jó szándékú ember fi-
gyelmét az Egyház számára felajánlható egy százalékra. 
A rendelkezések száma Egyházunk tevékenységének egyfajta 
„értékmérője” is a társadalom szemében. A felajánlások száma 
tehát még úgy is fontos, ha valakinek a konkrétan felajánlott 
összege nulla forint. 
Ez a támogatási mód az állami kiegészítéssel együtt lényeges 
bevételi forrásunk, bár sajnos az Országgyűlés döntése 
értelmében – a felajánlások növekvő száma ellenére – idén igen 
jelentős pénzelvonást szenvedett el Egyházunk. 
Részben ebből a forrásból biztosítjuk oktatási és szociális 
intézményeink működését, a templomok felújítását, segítjük a 
szegényebb plébániákat, valamint fizetjük a papok, szerzetesek, 
szerzetesnők után a TB járulékot. 
Kérjük, támogassák személyi jövedelemadójuk egyházi egy 
százalékával a Katolikus Egyház szolgálatát.  MK 

 

 

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. 
 

 

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET 
 

SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK 
MISEREND 

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

 

+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő HIRDETÉSEKET 
is, hiszen a különféle programokra Önöket is szeretettel várjuk. 
Különösen ajánljuk figyelmükbe a Nagymarosi Találkozót, a 
Pálosszentkútra való zarándoklatot és a hittantábort. 

+ Köszönjük szépen az 4-es csoportnak a takarítását, a jövő 
héten az 1. csoport segítségét kérjük. 

+ Lorettói Litániát imádkozunk májusban minden nap 18.00 
órakor vagy az esti Szentmisék után. 

+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 31-én, Pünkösd 
vasárnap lesz. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért! 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

10. (v)  18.30 † István és † Etelka 
13. (sze) 18.00 † Cserhalmi Zita 
15. (p)  18.00  –– 
16. (szo) 18.00  –– 
17. (v)  10.00  –– 

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

Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 

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


