
 

   
XIII. évf. 32. 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. szeptember 13. 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
Olv.: Iz 50, 5-9a  V: Boldog Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. Sztl.: Jak 2, 14-18 

 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 8, 27-35) 
Abban az időben: 
Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” 
Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.”  
Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy 
ne szóljanak erről senkinek.  
Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de 
harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett 
tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” Majd 
összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. 
Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt. 

 

Elmélkedéshez  
• Mit jelent számomra, hogy Jézus a Messiás? Mi változik ettől az életemben? 
• Mik a keresztjeim? Mit jelent fölvenni őket? Mit jelentene nem fölvenni őket?  
• Mit veszítettem el eddig Jézusért? Megérte? 

 

 

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 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

13. (v)  10.00 † Johanna és † János (100. éves) 
   11.30 † Édesanya 
    19.00 † Ágnes 
      betegekért (beteglátogatók szentmiséje) 
14. (h)  19.00 † Ilona 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Eck Bálintot, Iváncsics Hangát és Iváncsics 
Kingát. 

 Temettük: özv. Kosztolányi Györgynét. 
 

 

Nyugdíjasok zarándoklata a Sziklatemplomba 
Szeretettel hívjuk a nyugdíjasokat (akik ingyen vagy 
kedvezménnyel utaznak) Budapestre. Szeptember 15-én kedden 
megnézzük a Sziklatemplomot, ahol 11 órakor szentmisén 
veszünk részt. 
A 8.09-kor induló vonattal megyünk. Találkozunk 7.55-kor a 
vonat első kocsijában. Visszaérkezés 16.00 óra körül. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! Sinkáné Vera 

 

 

Baba-Mama klub 
Kedves kisgyermekes édesanyák!  
Szeptembertől újra indult a baba-mama klub a Belvárosi 
Plébánia tanácstermében. Az alkalmak új időpontban 
kéthetenként csütörtökön, 9 órától kezdődnek. 
Következő alkalom: 2009. szeptember 24. csütörtök 9 óra 
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

 

 

TOVÁBBI HIRDETÉSEK 
 

+ Újra indult a Baba-Mama Klub, részletek a harangszóban. 
+ Újra indult a Nyugdíjas Klub, az alkalmak – szokott módon – 
csütörtökönként 15 órakor kezdődnek. 

+ Cserkész Jubileumi Találkozó lesz szeptember 26-án 
szombaton, részletek a Harangszóban. 

+ Nagymarosi Ifjúsági Találkozó lesz október 3-án szombaton. 
+ Játszóházat tartunk október 10-én szombaton. 

 

+ Az optimális miseidőpont megtalálására közvélemény-kutatást 
indítottunk, kérem, hogy a kitöltött íveket még ma a kitett 
gyűjtőládába visszajuttatni szíveskedjenek. Az ívek 
kiértékelésének eredményét a jövő héten hirdetjük. 

+ Ugyancsak a tanévkezdéshez kapcsolódik, hogy a Katolikus 
Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj 
elnyerésére. Részletek a Harangszóban, ill. az ott megadott 
weboldalon. 

+ Most kezdem a Hittudományi Főiskolán az újszövetségi görög 
nyelv oktatását, az alapoktól. Csütörtökön 15.00-16.30 vannak 
az órák, ha valaki a plébániáról bekapcsolódna, szívesen várom. 

+ Pszichés problémákkal illetve függőségekkel (pl. alkohol-
függőséggel) küszködő testvéreink részére beszélgető 
csoportot szervez Inotay György úr, a kertvárosi pszichiátriai 
intézet igazgatója, aki vasárnap este a kántori szolgálatot 
ellátja nálunk. Ennek megfelelően a csoportbeszélgetésekre 
vasárnaponként este fél hatkor kerül sor. 

 

 

Meghívó 
Jubileumi Találkozó lesz a 14-es Holló Cserkész csapat 
újraalakulásának 20. évfordulója alkalmából.  
Helyszín: Belvárosi Plébánia.  
Időpont: 2009. szeptember 26. szombat. A Szentmise 11 órakor 
kezdődik.  
Részletes információk: http://www.cserkesz.hu/14 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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A leghatékonyabb misszió = a jótett Isten nevében 
A „Bástya” áruházzal szemben hétfőn délután egy középkorú 
végtaghiányos hölgy motorral felszerelt rokkant kocsija 
üzemképtelenné vált. A kétségbeesett nőnek mindkét lába 
combtőtől hiányzott, semmi esélye sem volt, hogy eljusson 
Esztergom-kertvárosi lakásába. A szerencsétlen rokkant 
embertársunkat nagy csődület vette körül, mindenki sajnálkozott, 
de tanácstalanok voltak az emberek, a speciálisan nehéz 
helyzetben az egyéni, azonnali segítségnyújtásnak nem találták a 
módját. Magam is arra jártam és éreztem, nem mehetek el tétlenül. 
Miután a Kossuth utcában lévő gépjavítóban elutasítottak (lejárt a 
munkaidejük), azért a késői időpont miatt kétségeim támadtak. 
Kínomban megkíséreltem felkeresni a Máltai Szeretetszolgálat 
székhelyét a Kossuth Lajos utcában. Valóban már itt is elmentek a 
munkatársak, de a későig bent maradt Tóth László Úr, a szolgálat 
vezetője türelmesen meghallgatta a segítségkérésemet és 
készségesen biztosított a megoldásról és még hozzátette: „Józsi 
bácsi csak nyugodtan menjen haza.” Nagyon meghatódtam erre az 
„igaz emberi” hozzáállásra és megkönnyebbültem, de azért mégis 
visszamentem a rokkanthoz, hogy biztassam kétségbeesésében és 
megnyugtassam, nem kell a járdán éjszakáznia. Egy segítő 
mentőért telefonált, természetesen elutasították, hisz ők nem 
fuvarozók. Rövidesen megjelent Tóth László Úr egy nagy autóval 
és segítséget is hozott magával: feleségét, a hitoktató Györgyikét, 
és Gergely Edit tanárnőt. Amikor már pénzért sem lehet segítséget 
kapni, akkor az Isten nevében megjelenik egy mosolygós, 
készséges ember, hoz magával segítségként hasonlóan önzetlen, jó 
embereket és megoldja az akkor már lehetetlennek tűnő helyzetet. 
Nagyon örültem, hogy a járókelők és az összeverődött aggódó 
emberek látták a Szeretetszolgálatnak valóban a szeretet jegyében 
végzett mentési munkáját. Tehát a máltai kisbusz beállt a járda 
mellé és a járókelők közül vállalkozó segítőkkel együtt Laci Úr 
felpakolta a hölgyet kocsistul mindannyiunk örömére és 
megnyugvására. Hiszem, hogy Isten dicsőségét hirdeti Tóth László 
Úr és csapata megható és tiszteletreméltó tevékenysége és a sokak 
által látott, Isten nevében végzett szeretetszolgálat 
elgondolkodtatja „kívülálló” embertestvéreinket is. Ezen igaz tett 
beszédesebb és többet ér minden szép szónál. Istenünk áldja meg a 
készséges szeretetszolgálatot végző Testvéreinket. Mindannyian 
tanulunk Tőletek. Köszönjük.  Sági József tanúságtétele 

 

 

Szeretettel: Tóni atya – Munkácsról 
Minap kaptam egy e-mailt. Örültem a megkeresésnek és ez adott 
apropót, hogy tollat ragadjak… Bízom benne, hogy sokan 
örülnek majd a beszámolónak! 

 

„Nagyon nagy csend vesz körül téged” – írja a kedves ismerős. 
És tényleg van benne valami. Egyfajta eszköztelenséget élek 
meg. Van mobil, van internet, melyek valahogy működnek, de 
érzem, hogy a személyes kapcsolatokon múlik minden. Próbálok 
családokat végig látogatni, ahol nagy szeretettel fogadnak. Talán 
többet imádkozom is, és többet elmélkedek. 
Kárpátalján az első benyomásaim mindenképp az elfogadottság, 
és az, hogy a papot nagyon várják. Szolyván történt az első 
vasárnap, fél tízre értem ki, tízkor kezdődött a szentmise. A 
hívek nagy része már a templomban volt, és hangosan közösen 
együtt imádkoztak a papságért. Úgy éreztem, hogy 
hazaérkeztem. A mise kezdetén nagyon megdicsértem őket, mert 
Magyarországon ilyet nem tapasztaltam még. 
Öt helyre járok ki Munkács mellett Váralja-Várpalánka, Szolyva 
– ezek nagyobb létszámú közösségek, Gut, Alsókerepec és 
Barkaszó – ezek kisebbek. Mindig eszembe jut a Szentírásból: 
„Uram, mi van, ha csak 50? Vagy 40? …Vagy csak tíz ember 
lesz a szentmisén? A Jóisten hozzájuk küld, és ne nézzem a 
mennyiséget! Átérzem, hogy ők helytállásban, magyar nyelv és 
kultúra megőrzésében sokat tettek és tesznek. 

 

 

„Lehet, hogy nem, de mi ezt érzékeljük a távolból” – folytatja a 
levél szerzője. Visszagondolva Esztergomra, nagyon köszönök 
mindent, és hálás vagyok érte. Az a kilenc év, amit ott éltem, 
mindenképp a papi kibontakozásomnak, plébánossá 
formálódásom helye. Úgy látom, hogy a munkácsi évek az 
„Evezz a mélyre!” időszaka lesz. Látok itt nagyon nagy 
nyomorúságot, de látok nagyon nagy szívbéli tisztaságot is. 
A papság egy örök kaland, melyben sok minden benne van, de 
legfőképpen a kiszámíthatatlanság. Sose szerettem előre tudni a 
jövőt, szeretem rábízni magam a Jóistenre. Mindig kívántam a 
kihívást, mindig szerettem a problémákat, a nehézségeket. Talán 
magát az erőpróbát leginkább. 
A távolság pedig lerövidül, amikor az ember autóba száll. 

 

„Miképpen alakult a kiköltözésed, első időszakod, örömeid, 
nehézségeid!?” Az Opel Corsával jöttem ki, mely tele volt 
pakolva. A határőr meglátta, kérdezte, mi ez?! Saját személyes 
ruháim, könyveim – feleltem. Nem lesz a könyvekből egy kicsit 
sok? – kérdezte. A kocsi kerekei ekkor már elég erősen 
kidudorodtak. 
Hittanórákat a líceumban, a fiú- és a leánykollégiumban tartok, 
és a plébánián az ifjúsági csoportot fogom vezetni. Öröm 
számomra, hogy az elsőévesekkel már találkoztam, és van 
köztük egy három főből álló leány „mag”, akik együtt 
bérmálkoztak, együtt gitároznak, mellette énekkarosok és még 
cserkészek is. 
Nehézség talán maga az ukrán nyelv. Annak idején oroszul 
tanultam, így bizonyos dolgokat megértek, de az ukrán nyelv 
most kezd csak formálódni. Egy kicsi orosz, egy kicsi lengyel és 
egy kis ruszin nyelv összekeverve. A ministránsoktól próbálom 
elsajátítani, amikor együtt imádkozunk a szentmise előtt. 

 

Imátokat továbbra is kérve zárom soraimat! 
 

Szeretettel: Tóni atya - Munkácsról 
 

 

Fülöp kurzus a plébánián 
Szeptember 4-6. között 22 résztvevővel Fülöp kurzust tartottunk 
a plébánián. A hétvégi lelkigyakorlat során a tanítások és 
imádságok által elmélyíthettük kapcsolatunkat a Szentháromság 
Egy Istennel. Ennek sikeréről szóljon néhány résztvevői 
beszámoló: 

 

- „Az Atya szeretetének megtapasztalása, a bűnbocsátó Jézus 
megélése és a Szentlélekkel való találkozás egy földrengés-
sel ért fel lelki életemben.”  László 

- „Újra éreztem, miért vagyok, miért lettem (vagyok) keresz-
tény. A hétvégén éreztem az Atya szeretetét, a Szentlélek 
erejét.”   Móni 

- „Hirdetni fogom, hogy Isten mennyire szeret minket és a 
Szentlélek jelenlétét: Ő létezik, és mindig jelen van, csak 
nekem nyitnom kell felé.”  Zita 

- „Elmélyült a kapcsolatom a Szentháromsággal, közelebb 
kerültem a Szentlélekhez. Isten mindig mellettem van, erőt 
ad mindenhez.” 

 

A szervezők nevében hálával tartozunk mindenkinek, aki 
imájában hordozott minket és ezt a kurzust, és köszönjük a 
segítséget plébános és káplán atyának.  
 Lesták Zoltán 
 

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 


