
 

   
XIV. évf. 25. 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. június 27. 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 
Olv.: 1 Kir 19, 16b. 19-21 V:  Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem. Sztl.: Gal 5, 1. 13-18 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 9, 51-62) 
Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött 
maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, 
mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a 
villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az 
Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek.  
Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy.” Jézus így válaszolt: „A rókának van odúja, az ég 
madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!” Az így válaszolt: 
„Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat - mondta neki -, te pedig 
menj, és hirdesd az Isten országát.” Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a 
családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” 

 

Elmélkedéshez 
 

• Az evangélium Jézus és a morális igazságosság viszonyát járja körül. Hányféleképpen? Mi lenne első látásra az igazságos az egyes 
jelenetekben? Jézus miért bírálja fölül azt, amit ösztönösen helyesnek éreznénk? 

• Tudnék-e példákat, hogyan játsszák ki a korrektséget, fairséget, társadalmi igazságosságot Jézus ellenében? A focivilágbajnokságon 
pl. nem szabad keresztet vetni, mert az igazságtalan lenne az ateistákkal szemben. Milyen más ilyen példák jutnak még az eszembe?  

• Miben áll ma Jézus igazsága? 
 

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 

 

+ Az árvízkárosultak megsegítésére tartott gyűjtésünk, múlt 
vasárnapi perselygyűjtés és a plébániára behozott 
pénzadományok mindösszesen 376 325 Ft. Isten fizesse meg! 

+ Vasárnap lesz templomunk búcsú napja, az ünnepi szentmise 
10 órakor kezdődik, utána közös ünneplésre várunk mindenkit 
a kertbe. Kérjük, úgy készüljenek, hogy ebédre, 
bográcsgulyásra is várunk mindenkit. Legyen ez a nap a 
plébánia közösség közös ünnepe! 

 Ezen a napon a 11.30-as szentmise elmarad, az esti szentmisét 
azonban megtartjuk. 

+ A hétköznap reggeli Szentmisék július hónap folyamán 
elmaradnak. 

+ Kórusunk próbáját minden pénteken 19 órakor tartjuk a 
hittanteremben. Szeretettel várunk minden énekelni szeretőt 12 
éves kortól, aki a liturgiában szívesen szolgálatot teljesítene. 

 

 

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 lehetőségeinknek 
megfelelően tervezünk megjelenni. Szerkesztőség 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK  
 

27. (v)  10.00 templombúcsú  
   11.30 ez a szentmise elmarad!!! 
   19.00 † László 
28. (h)  17.30 † László 
2. (p)  19.00 † Tamás 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Szóda Balázs Áront. 
 Temettük: Kordik Csabánét. 

 

 

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

 

Szentatya általános imaszándéka: 
Hogy minden országos és nemzetközi intézmény azon 
fáradozzon, hogy biztosítsa az emberi élet tiszteletét a 
fogantatástól a természetes halálig. 

Missziós imaszándék: 
Hogy az ázsiai egyházak, amelyek a nem keresztény népesség 
között „kis nyájat" alkotnak, tudják, hogyan közvetítsék az 
Evangéliumot és hogyan tegyenek tanúságot örömmel arról, 
hogy Krisztushoz tartoznak. 

 

Imádságot kérünk: 
- plébánia közösségéért 
- hittantáborért 
- egy édesapáért 

 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 



Belvárosi Harangszó 
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Péter Pál ünnepére 
Június 29.-én ünnepeljük és köszöntjük Jézus két tanítványát. 
Azt a Szent Pétert és Szent Pált, akik a tizenkét tanítvány közül a 
leghűségesebben követték Jézust. Azt a Pétert, aki a keresztény 
egyház feje lett, és azt a Pált, akinek életét, mint a „damaszkuszi 
tanítványnak” az életét az Apostolok cselekedetein keresztül 
ismerhetjük meg. 
Péter halász volt a Genezáreti tó mellett, és testvére, András 
szavára követte Jézust. Az egyik leghűségesebb apostola, 
követője lett a Mesternek. Annak ellenére, hogy három 
alkalommal tagadta meg Jézust, mégis őt jelölte ki arra, hogy 
tovább terjessze tanításait: „Te Péter vagy, és erre a 
kősziklára…” olvashatjuk az idevonatkozó szentírási részt. 
Jézus mennybemenetele után Szíriába ment, és keresztény 
hitközösséget alapított. Hét évig vezette ezt a hitközösséget, 
majd visszatért Jeruzsálembe. Heródes nem fogadta el Krisztus 
tanítását, hiszen üldözte a keresztényeket. Amint Jakab apostolt 
megölette, úgy Pétert is ki akarta végeztetni. Ám a bebörtönözött 
tanítványnak a csodával határos módon sikerült kiszabadulnia. 
Ezt követően Rómába ment 42-benm és ott is alakított egy 
hitközösséget. A keresztényüldözés miatt innen is menekülnie 
kellett, ezért visszatért Jeruzsálembe, ahol az úgynevezett 
apostoli zsinatot vezette. Sajnos azonban a keresztényeket nem 
tűrte Néro császár sem, és keresztre feszíttette Pétert. A 
halálraítéltnek azonban volt egy utolsó kívánsága: nem tartotta 
magát méltónak arra, hogy Jézushoz hasonlóan feszítsék meg, 
kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre. 
Szent Pál Tarzusban született olyan zsidó családban, amelynek 
római polgárjoga volt. Iskolai tanulmányaival egyidejűleg 
kézművességet is tanult: elsajátította a sátorszövés tudományát. 
Fanatikus buzgósággal vett részt a keresztények üldözésében. 
Ám egyik útja alkalmával Damaszkuszba menet Krisztus tanait 
elfogadva, a tanítványok közé állt, és ettől kezdve három éven át 
Jézus mellett volt. Hirdette a keresztény tanítást Szíriában, Kis-
Ázsiában, Görögországban. Az üldözést ő sem tudta elkerülni. 
Cezáriában fogságba került. Kiszabadulva Rómába ment, ahol 
találkozhatott Péterrel. Nem sokáig hirdethette a keresztény 
tanokat, mert rövidesen kivégezték Péterrel együtt. Kb. 67 körül 
Péter a keresztfán, Pál pedig pallos alatt szenvedett mártírhalált. 
Június 29-i emléknapjukat az V. században egész Itáliában és 
Észak-Afrikában megünnepelték. „Dies natalis” ünnep volt, 
amely a halálukkal a mennyei létre való születésnapot 
ünnepelték. 
A pápa ezen a napon két misét mondott: egyet a Szent Péter 
tiszteletére a Szent Péter templomban, a másikat Szent Pál 
sírjánál épült templomban. A XII. századtól már ez a szokás 
megszűnt, és az ünnep kétnapos lett: az első napon Szent Pétert, 
mint Krisztus helytartóját, a másik napon pedig Szent Pált, mint 
a pogányságból megtért nagy apostolt ünnepelték. 
Péter-Pál napjához kapcsolódik az aratás kezdete: ilyenkor 
„megszakad a búza töve”, amint egykor mondták, s elérkezett az 
aratás ideje. Ezt a munkát őseink még sarlóval végezték. Innen 
származik a „Sarlós Boldogasszony” napja, amely a Péter-Pál 
utáni negyedik napon ünnep. Ez a XIV. századtól szerepel a 
naptárban. Holop Géza 

 

 

Gondolataim szentségimádáskor 
Itt térdelek az első padban. Előttem a megfeszített Jézus. Kevés 
olyan Jézus-ábrázolással találkozik az ember, mint ez: Élő 
Krisztus a kereszten. 
Erről a helyről látszik a legjobban, hogy él. Él! Még él… Még 
nincs átszúrva a szíve. Még a feje sem hanyatlott le. Még t’án a 
szeme is nyitva van. Hallgat. Várja, hogy szóljak. 
Talán azt a pillanatot ábrázolja a szobor, amikor éppen a latrok 
beszélnek Hozzá, és egymáshoz? Amikor megbocsát. Először? 
Utoljára? Nem! Mindig. 
 
Kérem Őt, adjon erőt nekem, hogy ezért a megbocsátásért 
mindig ide tudjak térdelni… és tudjak olyan lenni, mint… a jobb 
lator. Egy volt katekumen 

 

 

Építkezések 
A hét egyik ajándéka Istentől, hogy a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal megadta az engedélyt régóta tervezett építkezéseinkre: 
az oltár és a kertkapuk átépítésére.  
A munka volumene kb. 5 millió Ft, így csaknem biztos, hogy két 
évig fog tartani. Első lépés az oltár fölújítása, amelybe heteken 
belül, idén nyáron belevágunk, kb. egy hónapig fog tartani, a 
testvérek türelmét kérjük hozzá.  
Második lépés a kert oldalán lévő kapu fölújítása, és ha még 
idén meg tudjuk oldani, akkor a kert oldalán az utat is 
újraköveznénk a sekrestyéig és a garázsig.  
Minden bizonnyal a jövő évre marad a kripta oldali kertkapu 
átépítése.  
Ezek a munkák föl fogják emészteni a Plébániai Alapítványba 
elmúlt két évben befizetett adományokat, ezért a hívek további 
nagylelkű támogatására is számítok. 
Az Alapítványnál fölújítom a korábbi évek téglajegy-akcióját: 
akik adományaikkal támogatják a Plébánia szépítését, azoknak a 
nevét beleírjuk a Historia Domusunkba. 
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