
 

   
XIII. évf. 35. 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. október 4. 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 
Olv.: Ter 2, 18-24  V: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje! Sztl.: Zsid 2, 9-11 

 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10, 2-16) 
Abban az időben: 
A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. 
Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.”  
Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az 
ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem 
csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” 
Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést 
követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.”  
Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, 
megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. 
Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” Azután ölébe vette a 
gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket. 

Elmélkedéshez  
• Nálam mitől telne be a pohár? Mit jelent számomra a hűség?  
• Mit jelent az, hogy az ember elhagyja apját és anyját a házasság kedvéért? Miben mutatkozik meg, hogy hozzá ragaszkodik? 
• Hogyan fogadja a gyermek az Isten Országát? Én hogyan fogadom? 

 

 

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 
 

4. (v)  11.30 † Ferenc 
   19.00 † Borbála 
5. (h)  19.00 † hozzátartozók 
6. (k)  19.00 Magyar Hazánkért 
8. (cs) 19.00 † Éva 
10. (szo) 17.30 † hozzátartozók 
    19.00 Hálából 
11. (v)  19.00 betegekért (beteglátogatók miséje) 

 

+ A héten  
 

 Kereszteltük: Jillih Vanesszát. 
 

 Esküdtek: Zágonyi Viktor és Csordás Melinda. 
 

 Temettük: Nagy Alajost és Patakiné Esperger Máriát. 
 

+ 1 éve októberben 
 

 Kereszteltük: Szentgáli Rékát, Rátkai Roderiket és Czibula 
Rebekát. 

 

 Temettük: Skultéti Józsefnét, Lublóy Lászlónét, Kapcsos 
Tibort, Kovács Simon Istvánnét és Széherné dr. Bednárik 
Máriát. 

 

 Házasodtak: Szalma László Balázs és Tóth Nikolett, Maydt 
Alexander Gerhard és Mujdricza Éva. 

 

 
 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 
 
 

 

+ Missziós gyűjtés lesz jövő héten vasárnap. 
+ Plébániánk havi Szentségimádása október 10-én, szombaton 
13.00 órakor kezdődik. 

+ Meszlényi Zoltán boldoggá avatása október 31-én, szombaton 
lesz. 1945-ben papot szentelt itt a Belvárosi Plébánián, akinek 
további emlékei vannak róla, kérjük, ossza meg velünk. 

+ Játszóházat tartunk gyermekek részére október 10-én, 
szombaton 9.00 órai kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ Könyvrendeléshez megrendelő lapokat helyeztünk el, hátul az 
újságos standon, kérjük, ennek kitöltésével jelezzék igényüket. 

 

 

Meghívó 
2009. Október 8-án 17 órakor megemlékezés lesz a vaskapui 
menedékház melletti MAGYAROK NAGYASSZONYA 
szobornál. 
Az ünnepet méltatja Dr. Kiss-Rigó László. Mária énekeket 
énekel a Hegyeshalmi Erkel Ferenc vegyes kórus. Utána 
koszorúzás, mécses gyújtás.  
Mindenkit szeretettel várunk: 
 Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztálya 

 

 

Meghívó szüreti bálba 
A Vízivárosi Plébánia közössége szüreti mulatságot szervez 
2009. október 10-én 19 órai kezdettel az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Középiskola Dísztermében. 
A jó zenéről, táncról, játékról mi gondoskodunk. Ti mindössze a 
jó kedveteket, táncos lábaitokat, valamint némi harapni-, és 
innivalót hozzatok magatokkal! /batyus bál/ 
Kérjük, jelentkezzetek be előzetesen, hogy megfelelő létszámra 
berendezkedve tudjunk fogadni Benneteket!  
Jelentkezés: Deák Ferenc (70) 362 – 2030 

 

 

Focikupa 
Keresztény futball bajnokság lesz 2009. október 10-én. 
Szeretettel várjuk a vezérszurkolók jelentkezését is, mert a jó 
közönség mindig plusz egy játékost jelent a csapatnak. 
Érdeklődni lehet Gégény Andrásnál. 
E-mail: andrewforever@citromail.hu   Telefon: (30) 768 – 1910 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Emlékezés az aradi vértanukra. 
1849. október hatodika a magyar történelem leggyalázatosabb 
napja. Azok felett hozott halálos ítéletet Haynau osztrák 
táborszernagy tizennégy tagú ítélőszéke, akik szívvel-lélekkel 
harcoltak a magyar szabadságért és függetlenségért. 
Valamennyien más-más nemzetiségűek voltak: magyar, német, 
osztrák, lengyel, szerb, de valamennyien ugyanazért a célért 
küzdöttek. A császári és királyi sereg tisztjei voltak a 
szabadságharc kezdete előtt, katonai tevékenységük 
elismeréseként kaptak ezredesi, vagy tábornoki rangot. 
Lelkesedésük a közös célért határtalan volt. Ez váltotta ki a 
bresciai hiéna haragját. 
1849. augusztus végén a magyar csapatok vezetői Világosnál 
letették a fegyvert abban a reményben, hogy az orosz csapatok 
megvédik őket Haynautól. Ám szertefoszlott ez a reményük, 
mert a tizenhárom magas rangú katonai vezető a hóhér kezére 
került. Elfogásukat követően volt ugyan egy rövid kihallgatásuk, 
sőt még beadvánnyal is fordulhattak az illetékesekhez, de 
eredménye nem volt, valamennyien halálos ítéletet kaptak.  
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen 
Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, 
Török Ignác, és Vécsey Károly október hatodikán, Aradon 
részben puskagolyó, részben pedig kötél által kerültek 
kivégzésre. Pesten pedig nem sokkal később gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnök. 
Igazi hősök voltak, életüket adták a szabadságért és 
függetlenségért. Tisztelettel őrizzük emléküket. 
Adj, Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik. Holop Géza 

 

 

Hittantábor 2009 
2009. június 16. és 22. között rendezte meg az Esztergomi Szent 
Péter és Pál Plébánia közössége idei hittantáborát, első sorban 
saját hittanosainak. A gyerekek zömmel az első áldozásra és 
bérmálásra felkészülő csoportokból jöttek, de iskolai barátok, 
rokongyerekek is színesítették a csapatot. 
Kedd reggel kisbuszokkal és autókkal indultunk Csongrád 
megyébe, Mártélyra, a Tisza partján fekvő kempingbe. A 
gyerekek szállításában a szülők segítettek. 
Érkezéskor meleg étel várta az éhes csapatot Geri (Speier 
Gergely főszakács!) jóvoltából, aki már hajnalban útnak indult, 
hogy a táborozókat ne üres kondér fogadja. A szálláshely 
elfoglalása és a csapatok kialakítása után a tábor „felfedezésére” 
indultunk. A kemping közvetlenül a Tisza partján található, 
romantikus, vadregényes környezetben, amit a gyerekek nagyon 
élveztek. 
A hely adottságainak megfelelően igyekeztünk izgalmas, 
érdekes, változatos programot összeállítani. Ugyanakkor – egy 
hittantábor lelkiségének megfelelően – a résztvevőknek 
lehetőségük volt lelki életük elmélyítésére, lelki beszélgetésre, 
gyónásra. 
Kirándultunk a Tisza parton, ellátogattunk Ópusztaszerre, 
kompoztunk, kisvonatoztunk, lovas kocsikáztunk, csónakáztunk. 
Voltunk hajnali madár lesen, tanyán állatokat simogatni. Sokat 
fürödtünk a Tiszában. Misén általában este vettünk részt, a 
legtöbbször a Mártélyi templomban, de a legizgalmasabb 
liturgiát a Tisza parton, a szabadban tartottuk. Minden este 
körbeültük a tábortüzet (kivéve, amikor szakadt az eső...), sokat 
énekeltünk és játszottunk. A legnagyobb sikere a 
számháborúnak volt. A vetélkedők, feladatok, énekek – a Szent 
Pál emlékév szellemének megfelelően – az apostol életéhez 
kapcsolódtak, ezáltal is bővítve hittanosaink ismereteit. 
 Mézes Melinda 

 
 
 
 

 

Idézet 
Meszlényi Zoltán szentbeszédeiből egyértelmű, hogy az 
egyházhoz való rendíthetetlen hűsége, kiegyensúlyozott, nyugodt 
szolgálatkészsége mélységes Krisztus-hitéből fakadt. Tudatosan, 
a létező legmagasabb fokon teljesítette Istentől kapott 
küldetését, elutasítva a félmegoldásokat, az emberi 
gyengeségeket. Mindig az egyenes kiállás jellemezte, nem 
lehetett őt megfélemlíteni. Ez pedig természetesen kivívta a 
semmiféle ellentmondást nem tűrő, totális hatalmat megvalósító 
kommunista hatalom haragját, sőt, gyűlöletét. 
Az Esztergomi Bazilikában az 1950-es szentév első napján, 
kommunista diktatúra legsötétebb, legkegyetlenebb időszakában, 
elmondott szentbeszédében figyelmeztetett:  
„A modern világ megpróbálta lerázni magáról Isten édes igáját, s 
ezzel együtt eltaszította magától az Isten részéről számunkra, 
emberek számára előírt rend örök törvényeit s ugyanazzal a 
gőggel, mely fűtötte az első lázadó angyalt a teremtés elején, 
megpróbálta helyettesíteni az Istentől előírt rendet egy másikkal, 
az emberi gőg és önkény rendjével. Csaknem két évszázadnak az 
a világos tanítása, hogy ez az új rend nem vált be, s nem felel 
meg az emberi lélek mélységes igényeinek és örök vágyainak. 
Ezért kell, hogy ez a szentév legalább az első lépés legyen a 
nagy visszatérés útján Isten szándékai felé. Ez a nagy visszatérés 
nem néhány ember műve lesz. Ennek munkálása nem egyedül a 
népek vezetőinek, a hatalmasoknak a feladata. Minden egyes jó 
szándékú embernek meg kell tenni a tőle telhetőt a nagy célok 
elérése érdekében. Elsősorban mindegyiknek tájékozódnotok 
kell Isten szándékai felől a világ örök rendjét illetően. S hol kell 
keresnetek ezt a tájékozódást? Magánál Krisztusnál. El kell 
merülnötök az ő Szentséges Szívének titkaiba, ahol el van rejtve 
minden bölcsesség és tudás összes kincse. De nemcsak a tudás 
és bölcsesség, hanem a kegyelem örvénylő mélységei is.”  

 

 

Hitoktatás Rendje 
2009. szeptember 28-tól 

 

Időpont  Kiknek Hitoktató 
 

Hétfő 20:00 Katekumenátus Tóth László 
 

Kedd 20:00 Katekumenátus Harmai Gábor atya 
 

Kedd  15:00 Elsőáldozók 1.* Tóthné Györgyi és 
Kedd  16:00 Elsőáldozók 2.* Lak Gábor atya 

 

Szerda  16:00 4. o. Hamza Ágnes 
 

Szerda 17:00 Ovisok és 1-2. o Hamza Ágnes 
 

Szerda  18:00 Felsősök Hamza Ágnes 
 

Péntek  17:00 Bérmálkozók Tóthné Györgyi és 
   Lak Gábor atya 

 

Péntek  16:00 Középiskolások Rehovics János és 
 Lak Gábor atya 

 

* A két elsőáldozói hittan tananyaga azonos, a gyermek csak az 
egyikre járjon! 
 
 
 
 
 

 
 

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 


