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ÉVKÖZI 28.  
MISSZIÓS VASÁRNAP 

Olv.: Bölcs 7, 7-11  V: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk. Sztl.: Zsid 4, 12-13 
 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10, 17-30) 
Abban az időben: 
Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök 
életet?” 
Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne 
lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” 
Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” 
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és 
így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona 
volt. 
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek 
szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a 
tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki 
üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.” 
Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” 
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, 
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések 
közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.” 
 

Elmélkedéshez  
• Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Mi hiányzik még belőlem? 
• Megtapasztalom-e Jézuson keresztül Isten jóságát? Jól bánt-e Isten Jézussal? Jól bánik-e velem? 
• Mit hagytam el Jézusért? Mit nyertem eddig? 

 

 

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 
 

11. (v)  19.00 betegekért (beteglátogatók miséje) 
12. (k)  17.30 † Olga 
13. (sze) 17.30 † Kálmán 
18. (v)  10.00 † István 

 

+ A héten kereszteltük: Hurai István Zsoltot. 
 

+ Ma van a Misszós vasárnap. A mai perselypénzt a missziók 
számára továbbítjuk. 

+ Október hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt 
fél órával elimádkozzuk a Rózsafűzért. 

+ Zarándoklatot szervezünk október 23-án, pénteken, részletek a 
Harangszóban. 

+ 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. 

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

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 

 

Imaóra 
Szeretettel vár mindenkit a Szent Anna Plébánia közössége 
imaórájára, amit a Papság Évében a papokért végeznek. 
Az imaóra október 13-án, kedden, 18.00 órakor lesz a Kerek 
templomban. 

 

 

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 plébániahatá-
rok: minden beteg esetében a területileg illetékes plébániát kell 
megkeresni. Tájékoztatást mindenkinek készséggel adunk. 
 
 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Zarándoklat 
Október 23-án (pénteken) ismét zarándoklatot tervezünk. 
Idén a szokásostól eltérően gyalogosan és külön busszal is 
megyünk, hogy az a 7.5 kilométer gyalog ne legyen akadálya 
annak, hogy bárki is részt vehessen ezen a zarándoklaton. 
Idén bővítettünk Márianosztra megközelíthetőségi lehetőségein. 
Megfelelő igény szerint ugyanis külön buszt is rendelünk. 

 

A gyalogos program: 
A program a szokásosan alakul reggel 7:50-kor induló busszal 
megyünk az esztergomi buszvégről. Komppal Szobra, majd 
onnan gyalog Márianosztrára. Idén egy órával több időt 
terveztünk az útra, úgyhogy sokkal kényelmesebb lesz a 
gyaloglás. 
Menet közben - ahogy ez már szokás - rózsafüzért mondunk. 
12.00 óra körül érkezünk meg Márianosztra határába, ahol a 
„buszos csapattal” találkozunk. 

 

A buszos program (idén először!): 
A busz a Belvárosi Plébániától indul 10.00 órakor. Egyelőre úgy 
tervezzük, hogy 10.45-kor érkezik meg Márianosztrára. A 
Márianosztrai Kálvária különlegesen szép helyen fekszik, egy 
kis gyaloglással érdemes ide ellátogatni! 
A „kálvária külön program” után 12.00 órakor találkozó a 
„gyalogos csapattal”. 

 

Innentől a program közös: 
Szentmise 12.30-kor a Márianosztrai templomban. 
Ebéd (13.45-kor) a Hangulat étteremben, ahol csak nekünk 
fognak főzni egy menüt. A menü ára 600 Ft.  

 

Hazafelé 3 csoportban jövünk: 
1. Busszal 
2. Gyalog a „Sietősek” 
3. Gyalog a „Bogyósok” 

 

A „Bogyósokról” néhány szót: A Szobi szörpgyár gyümölcsösét 
az úttól sok helyen kökénnyel és csipkebogyóval kerítették el. 
Az út mentén ebből lehet szedni. A csipkebogyóból lekvár, a 
kökényből igen ízletes szörp (majd a maradékból szintén lekvár) 
készíthető. Az erdőt járva azt látom, hogy a kökény már október 
elején jól beérett, tehát a főzés nélkül készíthető szörphöz már 
biztosan gyűjthető lesz. (receptet mindenkinek helyben 
elmondjuk.) A több éves tapasztalat alapján ilyenkor akár több 
kilóval is könnyebbek lehetnek a bokrok és csak egy órával tart 
tovább az út. 
Szervező: Kuti István   (20) 925 – 9363   etalonet@t-online.hu 

 

 

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! 

 

 

Gyermekmise a Belvárosi Templomban 
Sok szeretettel ajánlom a kedves hívek figyelmébe, hogy 
vasárnap 10 órai felnőtt szentmise idejében a téli kápolnában 
gyermekeknek tart szentmisét Lak Gábor káplán atya. 
Nagy öröm, hogy az elmúlt vasárnap már meg is telt a téli kápolna 
kisebb, nagyobb gyermekekkel. Van aki a szüleivel jön, de 
nagyobbacskák már szívesen ott maradnak anya, apa nélkül is. 
Ez a szentmise picit más, mint a felnőtteknek szóló. A 
legfontosabb, hogy rövidebb, alkalmazkodva a gyermek életkori 
sajátosságaihoz. Időnként elhangzik egy-egy magyarázat a 
szentmise részeiről, mit, miért teszünk. Gábor atya a 
szentbeszédet a gyermekek nyelvén próbálja előadni, hogy minél 
érdekesebb legyen számukra. Amit lehet, el is játszanak a hallott 
evangéliumból. Gitár kísérettel gyermekdalokat énekelünk, 
elmutogatjuk, eltapsoljuk. Az sem nagy baj, ha néha kis 
mocorgás, nyüzsgés vagy gyermeksírás fordul elő. 
Jó lehetőségnek tartom, hogy a gyermekek ilyen formában 
tanulják meg, hogyan kell a szentmisén részt venni. Bizonyára 
az is fontos a család számára, hogy időnként közösen vegyenek 
részt a szentmisén. Minden fiatal családot bíztatok, hogy bátran 
hozzák gyermekeiket minden vasárnap a Jó Isten házába! 

 

Templomunk az Isten háza 
Gyermekeit hívja, várja. 
Öröm nekünk együtt lenni, 
Imádkozni, énekelni! ’’ 

 

 Hengánné Gogola Gabriella 
 

 

Az októberi képviselőtestületi ülésről 
Első helyen említjük és a kedves hívek figyelmébe ajánljuk, 
hogy december 19-én, 20-án és 21-én triduum lesz 
templomunkban az esti (19 h) szentmisében.  
Vezeti: Székely János püspök úr. Előre is köszönjük, sok 
munkája mellett elvállalta, hogy segítségünkre lesz a 
Karácsonyra való felkészülésben. 
Október 23-án Márianosztrára zarándokolunk. A vállalkozó 
szelleműek gyalogosan teszik, de kellő számú jelentkező esetén 
autóbuszt is rendelünk. A szervezés érdekében kérjük, hogy 
jelezzék mielőbb a sekrestyében azok, akik részt kívánnak venni! 
Lesták Zoltán elmondta, hogy idén miért maradt el a szokásos 
szeptemberi missziós hét. A csoport tagjai elfoglaltságuk miatt 
nem tudták időben elkezdeni a szervezést. Úgy tervezik azonban, 
hogy nem mondanak le ennek a szép hagyománynak a folytatásá-
ról. Talán összekapcsolható lesz ebben az évben a missziós prog-
ram a Széchenyi téren megrendezendő adventi gyertyagyújtással. 
Örömmel hallottuk – és előre is köszönjük – Halmai Lajos úr 
nagylelkű ajánlatát, mely szerint szívesen lát vendégül 
vasárnaponként egy – egy nagycsaládot. 
Október a Szűzanya tiszteletére mondott rózsafüzér hónapja. 
Plébános atya jelezte, hogy jó lenne, ha megszerveződne 
plébániánkon is a Rózsafüzér Társulat. 
A „Kulcsosok” családközössége szombaton este (október 10-én) 
ünnepli húsz éves fennállásának évfordulóját. Szombat este 
hálaadó szentmiséjükre szeretettel várnak mindenkit. Mi is 
szeretettel köszöntjük őket. 
Gyakorlati teendőkről is beszélgettünk. Tervezzük a szentély és 
a szembemiséző oltár felújítását és a gyóntatószékek átalakítását. 
Az utóbbiak fűthetővé tételéről is javaslat hangzott el. 
 Dobay Péterné 

 

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 


