
 

   
XIII. évf. 29. 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. augusztus 16. 

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP 
Olv.: Péld 9, 1-6  V: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! Sztl.: Ef 5, 15-20 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 6, 51-58) 
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: 
„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én 
testem a világ is életéért.'' 
Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?”' Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: 
Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, 
annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én 
testemet, és ti issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, 
aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, 
örökké él!'' Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. 

Elmélkedéshez  
• „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Emberevők-e a keresztények? Mit jelent ez a mondat az egyház számára? 
• Mit jelent ez a mondat az én számomra? Mit ad a Jézussal való kapcsolatomhoz az Oltáriszentség? 
• Sok rendes ember van a világban, aki nem táplálkozik az Oltáriszentséggel. Hogyan mondanám el nekik, hogy mégis szükségük van rá? 
 

 

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 
 

+ A Biblia igazsága című műsor stábjának következő találkozása 
augusztus 19-én szerdán 17.00 órakor lesz, a következő 
hetekben azonban csütörtökön 17:00 órára kerül át a heti 
összejövetel időpontja az Esztergomi TV illetékeseivel való 
egyeztetés alapján. Kérem, akik több-kevesebb 
rendszerességgel szabaddá tudják tenni magukat 
csütörtökönként 17.00 és 18.00 óra között Isten Igéjének 
hallgatására és hirdetésére, azok jöjjenek el. Felhívásommal a 
testvér plébániák papjai, hitoktatói és hívei felé is fordulok. 

+ Augusztus 20-án hétköznapi miserendet tartunk. Fölmegyek a 
Szent Jobb körmenetre, szívesen viszek 4 utast. 

+ A tanévkezdés kapcsán Karitasz gyűjtés lesz a plébánián 
rászoruló gyermekek részére. A jövő vasárnapi perselypénzt 
erre a célra ajánljuk föl. 

+ Taizé Imaóra lesz augusztus 29-én szombaton 16 órától a 
Kolping Házban 

+ A legoptimálisabb miseidőpont megtalálására közvélemény-
kutatást indítottunk, kérem, a Harangszó alján lévő 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

17. (h)  17.30  Károly 
   19:00 † István és † Margit 
18. (k)  17.30 † Tamás 
   19:00 † Julianna 
22. (szo) 19.00 † Anna, † Gábor és † Nándor 
23. (v)  19:00 † Borbála 
25. (k)  17.30 † Lajos 
26. (sze) 19:00  Ágnes 
27. (cs) 19:00 † Kovács család 

 

+ Az elmúlt két hétben 

 Kereszteltük: Nádler Ádámot. 
 Temettük: Mikus Róbertet. 
 Házasodtak: Mandusic Tamás és Csernaj Dorottya, 
Báneszky Csaba és Merényi Krisztina. 

+ Egy éve augusztusban 
 Kereszteltük: Kremp Balászt, Mandák Lizát, Cserép Ákost 
és Nagy László Mátét. 

 Temettük: Károly Józsefnét, Czipfra Zoltánnét, Liszi 
Jenőnét, Szekcsák Sándornét, Sápszky Lászlónét, 
Pétervári Ferencet, Holdampf Lajost és Pándi Istvánnét. 

 Házasodtak: Rottár Gábor és Németh Márta, Varga Tamás 
és Teigler Éva, Kósa János és Táky Éva, Penyigei László és 
Hengán Krisztina, Szabó Bálint és Malisek Rita, Uhljar 
Gergely és Fiam Viktória, Becse Gergely és Karácsony 
Erika, Váczi András és Dr. Schlosser Gitta. 

 

Rómába megy a Harangszó 
Kedves Testvérek! Miként a szent három napban Rómába 
mennek a harangok, és a feltámadásig hallgatnak, így a 
Belvárosi Harangszó is el-elhallgat. 
A nyár folyamán július és augusztus hónapban kéthetente 
tervezünk megjelenni. Szerkesztőség 

 

Kedves Testvérek, valóban 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. 

 

Karitasz gyűjtés 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretnénk segítséget 
nyújtani az arra rászoruló, gyerekeket nevelők tanévkezdési 
költségeihez. Kérjük a híveket, akik tehetik a 2009. augusztus 
23-i szentmisén adományaikkal is támogassák ezt a már ól 
bevált segítséget. Adományaikat előre is köszönjük. 
 Karitasz csoport 
 

 
Mária Rádió FM 97,4 

Taizé imaóra 
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Szeretettel várunk mindenkit a nyárzáró -  tanév nyitó Taizé 
imaórára augusztus 29-én szombaton 16 órától a Kolping Házba. 
Az imaóra tervezett gondolatköre a teremtésvédelem. 
-gyülekező, beszélgetés, agapé előkészület 16 órától, 
- imaóra kezdete 18 óra 
- imaóra után közös agapé 
A helyszín megközelítése: elsősorban gyalogosan, biciklivel. 
Aranyhegyről, Irinyi utcáról lekanyarodva a Petőfi iskola felé 
haladva, majd a tornateremnél jobbra és már meg is érkeztél! Ha 
mégis eltévedtél: 20/775-26-21  
Az agapéhoz enni-innivalót szívesen veszünk, köszönet érte! 

 

 

Segíteni egymáson! 
Április óta halogatom, hogy a közösséghez forduljak. A 
gondolatok, feladataink végzése mellett Erdő Péter bíboros úr 
hamvazó szerdai szentbeszéde alatt fogalmazódtak meg bennem. 
Mivel eddig is igyekeztünk becsülettel végezni a Karitasz 
vállalásainkat a rászorulókra való odafigyelést, úgy gondoltam 
beszámolóimból úgy is tudják milyen munkát végzünk és ha kell 
támogatnak. 
Azonban a mindennapi élet kegyetlen dolgokat produkál, elég 
csak szét nézni szűkebb környezetünkben, hogy lássuk, emberek 
küzdenek mindennapi megélhetésükért. Így jutottam arra az 
elhatározásra, hogy mégis tollat fogok. Mivel említettem, hogy 
bíboros úr beszédében elhangzottak munkáltak bennem, aki 
beszédében kiemelte a rászorulókon való segítést, ebben az 
odafigyelésben a Karitasz feladatát. Az elmúlt évben elkezdett 
gyógyszertámogatás nagyon sikeres volt, amivel több 
rászorulónak tudott a Központ segíteni csoportunkon keresztül. 
Bíboros úr azonban kiemelte, hogy a közeljövőben érdemes 
lenne meggondolni az 1940-es években már működő 
megajánlások újraindítását. A korábbi gyakorlat szerint a 
plébánia karitasz munkatársai összeírták, hogy kik szorulnak rá 
legjobban a támogatásra (élelem, ruha, orvosi ellátás, közüzemi 
díjak) valamint azt is, hogy ki tud felajánlani havonta, vagy 
lehetőségeinek megfelelően egy bizonyos összeget segítésre. 
Ezzel lehetne támogatni az arra rászorulókat, felelevenítve a régi 
gyakorlatot. 
Persze ezt nem egy állandó segélyezésnek kell elképzelni, de a 
megszorult helyzetben az azonnali segély akár életmentő is 
lehet. 
Hitünk gyakorlásában az egyik legkényesebb pont, hogy mi 
keresztények tényleg komolyan vesszük-e, hogy segíteni kell 
egymáson. A templomból kijőve, vagy mindennapjainkban 
tudjunk odafigyelni egymásra, hogy össze tudjunk kapaszkodni. 
Nézzünk körül és lássuk meg, hol tudunk segíteni. Ha 
megtapasztaljuk ezt az érzést már nem is tudunk másként élni. 
Tudjuk észrevenni a rászorulót és segítő kezet nyújtani! 
Az idén megjelent pápai enciklika is erre hívja fel a 
figyelmünket. Az állam ellehetetleníti nagyobb támogatóinkat, 
hiszen adózni kell az adományok után. A most meghirdetett 
állami támogatásgyűjtés az állami szociális ellátások 
elmaradását nem pótolhatja. Tehát azzal a kéréssel szeretnék 
hívő és segíteni tudókhoz fordulni, hogy kisebb-nagyobb 
adományaikkal támogassák elképzelésünket. Talán még a 
gyerekek is segíthetnek, hiszen ha egy héten egy szelet csokiról 
vagy egy fagyiról lemondanak lehet, hogy egy család napi 
kenyerét tudják biztosítani. 

Remélem írásom halló fülekre és érző szívekre talál. Kérem, 
hogy ha környezetükben van esetleg olyan vállalkozó vagy 
segíteni hajlandó ember tájékoztassák, hirdessék a szeretet 
segítő erejét. 
A porszemnyi ember az Isten tökéletességétől végtelen 
messzeségben ma is kapaszkodókat keres. Próbáljuk meg ezeket 
a kapaszkodókat megtalálni és biztosítani. 
Köszönettel: Galambosi Lajosné 
 Karitasz csop.vez. 

 

 

Légy áldott Szent István király! 
Ezekkel a szavakkal köszöntünk Téged, első szent királyunk 
ünnepeden. Tisztelettel hajtunk fejet előtted, aki népünknek 
példaképe voltál. Példát mutattál egész életeddel és 
intézkedéseiddel. Megvetetted a magyar állam alapjait, hiszen 
szigorú intézkedéseiddel, törvényeiddel, megvédted a munkával 
szerzett magántulajdont becsületet adtál a munkának. 
Megkövetelted, hogy egész néped hagyja el a pogány isteneket. 
Követeket küldtél II. Szilveszter pápához segítséget kérve a 
keresztény hit elterjesztéséhez. Térdre kényszerítetted a pogány 
főurakat, törzsfőket, akik nem akarták elfogadni a 
kereszténységet. Kolostorokat építtettél az Itáliából idehívott 
szerzetesek részére, hogy segítséget nyújtsanak a keresztény 
kultúra elterjesztésében. Sorra alapítottad a püspökségeket és 
érsekségeket Veszprémben, Győrben, Esztergomban, a 
Tiszántúlon, Erdélyben. Megszervezted a pannonhalmi 
apátságot, ahol a bencések a latin írásbeliséget terjesztették. 
Gizellával, Henrik bajor herceg leányával a keresztény hit 
szerint esküdtetek egymásnak örök hűséget a scheierni 
apátságban. Imre fiadnak példás keresztény nevelést 
biztosítottál. Gellért püspököt állítottad mellé, hogy a magyar 
ifjúságnak példaképe legyen. 
Intézkedéseid nyomán baráti, békés kapcsolat alakult ki a 
magyar nép és a környező országok között. Békepolitikád nem 
csupán Nyugat felé irányult, hanem Bizánc felé is. 
Vendégházakat építtettél Rómában, Konstantinápolyban, 
Jeruzsálemben, hogy a zarándokok otthont találjanak. 
A gazdasági élet megerősödésével párhuzamosan pénzverdét 
alapítottál, és így őseink kezébe adtad a biztos fizetőeszközt, az 
ezüst dénárt. Ezzel nagy tekintélyt vívtál ki a környező 
országokban. 
Bölcs előrelátásod azt sugallta, hogy idős korodban olyan 
kezekbe kerüljön az ország vezetése, amely méltó lesz az előző-
höz, és folytatódjon a keresztény, törvényes szellemiség: Imre 
fiadban volt a reményed, ám az ő korai halála után a Szűzanyá-
nak, a Magyarok Nagyasszonyának ajánlottad föl a koronát. 
Ellenségeid öreg korodat is megkeserítették, hiszen gyilkos 
merényletet terveztek ellened, ám sikertelenül. 1038-ban 
bekövetkezett halálod után is megmaradtál a magyar nép 
szemében példaképnek. A Szent jobbodat pedig az egész magyar 
nép tisztelete övezi. 

Holop Géza 

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 

 
 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 
Az alábbi misére járunk:…………óra; ….. fő; Időpontjával elégedettek vagyunk: igen/nem (kérem, aláhúzni) 

Ha nem, az alábbi időpontot kérjük: ………..óra; Indoklás (nem kötelező): ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………...……………….. 


