
 

   
XIV. évf. 21. 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  2010. május 30. 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 
Olv.: Péld 8, 22-31 V:  Áraszd Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. Sztl.: Róm 5, 1-5 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 16, 12-15) 
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: 
„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a 
teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert 
az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.  
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.” 

 

Elmélkedéshez 
 

• Mi a teljes igazság, amit Jézus nem akart elmondani? Fontos az időpont: Pünkösd előtt vagyunk, a Szentlélek még nem jött el az 
apostolokra. 

• Mit jelent a „dicsőség”, mint szó? A dicsőségnek milyen formáit ismerem? Mi az, ami valóban dicsőséges? Gyermekkoromban 
sokat tanultam pl. „az 1919-es Tanácsköztársaság dicsőséges 133 napjáról”, amiről azóta tudok néhány hátborzongató tényt. Aki 
dicsőségesnek mondta, mit értett ezalatt? Miért nem dicsőséges mégsem? Ki a dicsőség forrása, ki az, aki megdicsőít valakit? 

• „Minden, ami Atyámé, enyém is.” – mondja Jézus egy nappal a kereszthalála előtt. Hogyan ismerem az Atyát? Hogyan ismerem 
Jézust? Mit jelent kettőjük egysége? 

 

Hasznos és értékes imaforma fél órát fölajánlani az Istennek. Kezdjük egy Miatyánkkal, majd lassan olvassuk végig az evangélium 
szövegét. Utána a prédikáció, a fönti elmélkedési kérdések, vagy saját kérdéseink alapján gondoljuk át, mit tanít Isten igéje a mi életünkről. 
Ha akarjuk, képzeljük magunk elé az Urat, amint nekünk beszél. Ha letelt a fél óra, fejezzük be az imádságot egy Üdvözléggyel. Ha jól 
megy, egy másik imaórában nézzük meg a jövő heti evangéliumot is, és ha jó kérdéseink támadnak, föltehetjük a Harangszó olvasóinak is. 

 

 

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  
 

30. (v)  11.30 † Ilona 
31. (h)  17.30 † Ilona 
1. (k)  17.30 † Erzsébet 
    19.00 Jó Pásztor közösség 
3. (cs) 17.30 † Véghelyi Lajosné és Aliz és családja 
    19.00 † Ilona 
4. (p)  19.00 † István és † Márton 
6. (v)  10.00 Te Deum 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Acél Noémi Krisztinát. 
 Temettük: Krember Juliannát és Gerendás Gyulánét. 

 

+ „Mit hozott a II. Vatikáni Zsinat? Állandóság és változás az 
Egyházban” címmel beszélgetést tartok pénteken 20 órától a 
plébánián. 

+ A Te Deum jövő héten június 6-án, vasárnap 10-kor lesz. 
+ Hittantáborra a jelentkezéseket fogadjuk. Jelentkezési lap az 

újságos standon található. 
 

 

Baba-Mama klub 
A nyári szünet előtti utolsó Baba-mama Klub 2010. június 3-án, 
csütörtökön 10 órától lesz! Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 

 

ÉVI PROGRAMOK  
+ Kórusunk próbáját minden pénteken 19 órakor tartjuk a 

hittanteremben. Szeretettel várunk minden énekelni szeretőt 12 
éves kortól, aki a liturgiában szívesen szolgálatot teljesítene. 

+ Templombúcsúnk Szent Péter és Pál apostol ünnepéhez kapcso-
lódóan, az ahhoz legközelebbi vasárnapon, június 27-én lesz. 

+ Hittantáborunk június 28 és július 4 között lesz, idén is 
Mártélyon, ahogy tavaly. Részvételi díj: 12 000 Ft, 
jelentkezéseket 5 000 Ft. előleg befizetése mellett fogadunk. 

 

 

Felhívás 
75 éves beteges nagyszülők kicsi jövedelmükből tartják el és 
gondozzák 28 éves állandó kezelést igénylő, beteg unokájukat. 
Nem tudnak hűtőszekrényt venni. Az irgalmas Isten nevében 
kérik segítségünket. 
Tisztelettel kérem Testvéreimet, hogy akinek van, feleslegessé 
vált hűtőszekrénye esetleges korszerűsítési cseréből az 
szíveskedjék értesíteni a plébánián vagy a 06-70-582-8343-as 
telefonszámon. Istenünk fizessen meg segítőkészségükért! 
Hálás köszönettel: Sági József 

 

 

Felvételi 2010 
Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 
2010/2011-es tanévre katekéta-lelkipásztori munkatárs 
alapszakokra, levelező rendszerű képzésben. Jelentkezési 
határidő: 2010. június 15. Tanulmányi idő: 6 félév, félévenként 
9 szombat 

 

 

Imaóra 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Esztergomi csoportja 
szervezésében június 3-án, csütörtökön 18 órakor kerül sor a 
következő engesztelő imaórára (hazánkért és a magyarság lelki 
megújulásáért), a Bakócz-kápolnában. 
Az imaórát vezeti: Horváth Zoltán esperes, Bp.-Terézvárosi 
plébános. 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Meghívó 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját Vigh Kristóf 
Balassi kantáta ősbemutatójára 2010. május 30-án, vasárnap 16 
órakor az Esztergomi Bazilikában. 
Balassi legszebb verseit, a korabeli magyar reneszánsz világot és 
török elleni küzdelmet új harmonikus stílusban, nagyszabású 
zenekari hangszerelésben megjelenítő mű Balassi hősi halálának 
napján kerül bemutatásra az Esztergomi Balassa Bálint Társaság 
megemlékezésével karöltve. A belépés díjtalan! 

 
* * * 

 

Vida Tivadar régész, az ELTE egyetemi docense előadást tart 
Kereszténység a kora középkori Kárpát-medencében címmel a 
Szent Adalbert Központban június 4-én, pénteken 18 órakor. 
Mindenkit szeretettel vár a KÉSZ Esztergomi csoportja! 

 
* * * 

Kedves testvérek! 
A 2010. június 5-én, szombaton 9.00-17.00 óráig megrendezésre 
kerülő XI. Országos Szeretetláng-imatalálkozóval kapcsolatban 
hirdetném, hogy még négy hely van az automobilomban. 
Aki úgy gondolja, hogy szeretne részt venni és „zarándokolni” 
egyet, az kérem, jelezze a lenti telefonszámon! 
Reggel a Belvárosi 7 órás mise után indulnánk a templom elől. 
A helyszín: a kispesti Jézus Szíve-templomban 
Budapest XIX. kerület, Áchim András utca 78. 
(az Áchim András és a Vas Gereben utca sarkán) 
12 óra: szentmise – főcelebráns: Bosák Nándor püspök 
Aki hallja és érzi a hívó szót, jelentkezzen.... 
Szeretettel,   Ónodi Sándor Alfonz      +36-302-432-132 

 
* * * 

 

Véradóknak és szeretteiknek tisztelettel… 
Önzetlenség Napja 2010 címmel egész napos programot szervez 
az Esztergomi Vérellátó június 12-én, szombaton a Széchenyi 
téren.  

* * * 
 

Szeretettel hívjuk a következő Szent Adalbert estre 2010. június 
11-én, pénteken 18 órára a Szent Adalbert Központba. 

„Esztergom Nagyszombatban – Nagyszombat Esztergomban” 
Az előadás után borkóstolóval és borvásárral egybekötött 
beszélgetés a Fogadóteremben. A belépés díjtalan. 

 
* * * 

 

Cursillo-sokat keresünk és hívunk Esztergom városában és 
környékén! 
Bizonyára sokan hallottak már a Cursillo mozgalomról és annak 
hatékony működéséről! 
2010. Június 27-én, 17.30 órai kezdettel Esztergomi Cursillo-s 
Találkozót tartunk a Szent Adalbert Központban. 
A rendezvényen részt vesz és beszédet mond Székely János 
segédpüspök, a Cursillo Országos Lelki Vezetője is. 
Az Esztergomban és környékén élő Cursillo-t végzett testvéreket 
kérem jelentkezzenek a +36-302-432-132 telefonszámon, illetve 
az onodis@gmail.com elektronikus levélcímen! 
Amennyiben érdekli a Cursillo mozgalom és információkat 
szeretne, kérem, jöjjön el a találkozónkra, vagy vegye fel velünk 
a kapcsolatot! Decolores !!! 

 

 

Imaszándékok 
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy 
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő 
imádságot elmondani szíveskedjenek! 

 

Imádságot kérünk: 
- abortusz bűnét elkövetőkért 
- egy beteg nagymamáért 
- lelki zaklatástól szenvedő családért 

 
 

 

Emlékezés Apor Vilmosra 
A közelmúltban volt 65 éve annak, hogy Apor Vilmos győri 
püspök vértanúhalált szenvedett. 
1892. február 29-én született Temesváron, székely nemesi család 
gyermekeként. Alapvető tanulmányait követően Kalocsán a 
jezsuiták intézetében nevelkedett. Az itteni évek egész életét 
meghatározták. Innen Ausztriába, Innsbruckba került. Itt végezte 
a teológiát, majd ugyanitt doktorált. 1915-ben szentelték pappá 
Nagyváradon. Ezt követően Gyulán teljesített szolgálatot, 
először, mint káplán, később pedig a plébánosi feladatot látta el. 
A II. világháború idején rövid ideig tábori lelkész volt. 1941. 
évben püspökké szentelték és a továbbiak során a győri 
püspökség irányítója. Nem sokkal később Serédi Jusztinián 
esztergomi hercegprímás kinevezte a Magyar Szent Kereszt 
Egyesület elnökévé és így a keresztény hitre térő zsidó 
polgárokkal foglalkozott. Ezzel párhuzamosan bátran kiállt a 
deportálások ellen. Több alkalommal fordult azirányú 
beadvánnyal az akkori kormányhoz, hogy az üldözötteknek 
menedéket nyújthasson, de erőlködése nem vezetett eredményre. 
1945 március végén, amikor a szovjet csapatok már elfoglalták 
Győr városát, a püspöki palota pincéjében mintegy 300, jobbára 
fiatalkorú menekült rejtőzködött. Egy szovjet katonai 
különítmény többeket el akart hurcolni, maga a püspök állt 
eléjük, és védelmet akart biztosítani a pincében levőknek. 
Dulakodás kezdődött a szovjet katonák és a püspök között, s 
ennek során a katonák tüzet nyitottak a püspökre, aki 
életveszélyesen megsérült. A gondos kezelés és ápolás ellenére 
két nap után belehalt sérüléseibe. 
Holttestét először a győri karmeliták templomának kriptájában 
helyezték el, majd 1986-ban átvitték végső nyughelyére, a győri 
székesegyház kriptájába. 
Példamutató életéért II. János Pál pápa 1997 évben boldoggá 
avatta, figyelembe véve mártírhalálát is. 
Iránta való tiszteletből több iskolát, tanintézményt és egyéb 
szervezetet neveztek el róla. 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 
A Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054 - 20004910 

e-mail: harangszo@egomnet.hu 


