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ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP 
Olv.: Préd 1, 2; 2, 21-23 V:  Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. Sztl.: Kol 3, 1-5. 9-11 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 12, 13-21) 
Abban az időben: 
Amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: „Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.” Ő így 
válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségeteket?” Majd a tömeghez fordult: 
„Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” Példabeszédet is 
mondott nekik: „Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a 
termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. 
Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet! Ám az 
Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt 
magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.” 

Elmélkedéshez 
• Vannak-e olyan vitáim, amelyekben már a kérdés is rosszul van föltéve? Tudok-e engedni? 
• Kié lesz mindaz, amit szereztem? Mit nem tudok nekik megadni? 
• Mit kapok Jézustól? Mit nem adott meg nekem? 
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: 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  
 

1. (v)  11.30 † Sándor 
19.00 † Mihály 

2. (h)  19.00 hálaadás 79 év kegyelméért 
3. (k)  19.00 † József 
5. (cs) 17:30 első reggeli szentmise 
8. (v)  11.30 † Anna és † Béla 
9. (h)  19.00 † Imre 
14. (szo) 17.30 † János 

 

+ A héten: 
 Kereszteltük: Lakatos Ádámot és Törzs Tamás Tibort. 
 Házasodtak: Tóth Bence és Császár Kata. 

 

+ Az első 7:30-as szentmise augusztus 5-én, csütörtökön lesz. 
+ Plébániánk következő szentségimádását augusztus 21-én, 

szombaton 13 órától tartjuk. 
+ Az Esztergomi Liszt Hét nyitó koncertje augusztus 22-én, 

vasárnap a templomunkban lesz. 
+ Az Oltárfelújításra az első héten 57 170 Ft, a második héten 

48 930 Ft perselyadomány gyűlt össze, hálásan köszönjük! 
Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy a szükséges kőlapok 
elkészültek, beépítésük – betegség miatt – néhány hetet 
csúszik. 

+ Plébániaudvarunkon igen kiváló termést hozott az almafa. 
Sajnos a termés leszüretelésére és feldolgozására nincs 
módunk, szeretettel biztatjuk a háziasszonyokat, hogy 
szentmisék előtt vigyék el bátran a termést. 

 

 

Esztergomi Liszt Hét 
A Collegium Esztergom, a Liszt Ferenc Társaság és a Szent 
Adalbert Központ közös szervezésében idén már harmadik 
alkalommal lesz Esztergomi Liszt Hét. Az egyhetes fesztivál - 
amely idén augusztus 22-29 között fog lezajlani - főként Liszt 
Ferenc kevéssé ismert egyházzenei műveit kívánja 
megismertetni, népszerűsíteni. 
A Belvárosi Templomban augusztus 22-én, vasárnap kerül 
előadásra Liszt Ferenc Szekszárdi miséje, a Szent Efrém férfikar 
és Fassang László orgonaművész tolmácsolásában. 

 

 

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 

 

 

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 mindazok, akik munka- vagy fedél nélkül élnek, vagy más 
módon súlyos szükséget szenvednek, megértést, elfogadást, 
valamint konkrét segítséget kapjanak gondjaik leküzdéséhez. 

Missziós imaszándéka: 
Hogy az egyház nyújtson „otthont” minden ember számára, 
készen állva arra, hogy megnyissa kapuit azok előtt, akiket faji 
vagy vallási megkülönböztetés, éhezés vagy háború kényszerít 
arra, hogy másik országba meneküljenek. 

Imádságot kérünk: 
- plébánia közösségéért 
- beteg gyermekért 
- öngyilkosság gondolatával küzdőkért 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
 

2 
 

Korunk szentje: Kalkuttai Boldog Teréz anya 
Zaklatott, háborúságoktól és borzalmaktól sötét korunkban, 
amikor a világ nagyobbik részét, s rajta az embereket maga alá 
teperi a pénz, és utolsó csepp vérét is kisajtolja belőle – a világ 
szenvedőinek oldalára állt egy természetére és testi erejére nézve 
gyenge nő, aki azonban lelki erőben és szeretetben óriási volt. 
Kegyetlen korunkban ő maga volt a jóság. 
1910. augusztus 27-én született Szkopje egyik albán 
parasztcsaládjában. Az Ágnes nevet kapta. 
Kivételesen boldog otthonban élt és nevelkedett. Ám Isten 
Ágnesnek nem ezt a hivatást adta. Úgy döntött, hogy szerzetes 
lesz. Jelentkezett a bengáliai misszióba. Egy kalkuttai iskolában 
tanított, és miután látta Kalkutta szegényeit, úgy érezte, hogy 
nincs joga a békéhez, amit megkap a kolostorban. 
Meghallotta és követte a hívást, pápai engedéllyel elhagyta a 
zárdát. 1948-ban felvette az indiai nők szokásos ruháját, a 
kékszegélyű fehér szárit. Másnap néhány lány csatlakozott hozzá 
abból az iskolából, ahol korábban tanított. 
Egy napon Teréz anya az utcán talált egy haldokló asszonyt. 
Még élő testét patkányok rágcsálták. Kórházba vitte. 
Megállapította a Haldoklók Otthonát, mert ki merné azt állítani, 
hogy értük nem halt meg Krisztus? 
1950. október 7-én megalakult a Szeretet Misszionáriusai 
nevezetű szerzetestársulat. Ekkor vette fel a Teréz anya nevet. A 
társulatnak alapításakor 12 tagja volt, ma a világ tele van az 
általa alapított házakkal. 1989-ben nálunk is megtelepedett a 
rend négy nővérrel.  
1964-ben Bombay-be látogatott VI. Pál pápa, és Teréz anyának 
ajándékozta azt a hófehér luxusautót, amit egy gazdag amerikaitól 
kapott. Teréz anya tombolán kisorsolta a kocsit s a befolyt 
összegből létrehozta a Béke Városának nevezett lepratelepet. 
Élete legszebb napjának mondta Teréz anya 1986. február 3-át, 
amikor II. János Pál pápa indiai útja során meglátogatta a 
kalkuttai Haldoklók Otthonát. A pápa meghatottan imádkozott. 
Teréz anya az Élet örömhírét vitte szerte a világba. Kerülte a 
feltűnést és a szereplést. Amikor beteljesítette küldetését, 1997. 
szeptember 5-én csendben elment. A jó harcot megharcolta, a 
pályát végigfutotta, a hitet megtartotta. 
Szeptember 5-én, vasárnap Teréz anya mennyei 
születésnapjának 13. évfordulóján, az esti szentmise után egy 
filmet vetítünk az életéről, amint a leprásokkal, haldoklókkal, 
gyermekekkel, értelmi sérültekkel szeretettel foglalkozik. A film 
40 perces, szinkronizált. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a nagyterembe! 
 Sinkáné Vera 

 

 

Látogatás a Szent Péter és Pál Plébániára 
Gábor atya július 21-én, szerdán meghívta a Szent Rita Otthon 
három lakóját Kiss Piroskát, Huszár Évát és Varga Ferencet az 
Esztergom-Belvárosi Plébániára. 
Ezen a héten a plébánián táborozott a Hit és Fény mozgalom 
„Szivárvány” nevű közössége, amely rendszeres és szívesen 
látott vendége az ott szolgáló atyáknak. A közösség izgatottan 
várt minket. Rövid bemutatkozással kezdtünk, Fecó nagyon-
nagyon élvezte, hogy annyi nénitől és táborozótól 
megkérdezheti: „hogy hívják?” 
Évikével és Pirikével labdáztunk, később Gábor atya és Fecó is 
bekapcsolódott a játékba. Ili néni nagy szeretettel finom teát 
kínált fel mindenkinek. A teázás után odaültünk a többiekhez, 
akik ajándékokat készítettek (csipeszt festettek és díszítettek). A 

lakók nem kapcsolódtak1bele ezekbe a munkafolyamatokba, 
hiszen nekik készültek ezek az ajándékok. Ők inkább színeztek 
és rajzoltak. Az ajándékok elkészítése után Gábor atya 
irányításával a templom mögötti kertbe mentünk a „pusztába”, 
ahol felolvasta a Bibliából Mózes halálának történetét. A 
történet megbeszélése után, kiosztotta a szerepeket: Mózest Jozi, 
Józsuét Fecó, az angyalt Panni játszotta, a Nép pedig mindenki 
más volt. Fecó nagyon komolyan játszotta el a szerepét, az ő 
feladata volt bevezetni a Népet az „ígéret földjére”, a 
táborhelyre. Utána ebédelni mentünk a Hévíz Étterembe. Ebéd 
után folyatódott a játék, Pirike nagy örömére kártyázással. 
Közben vendégek érkeztek Jobbágyiból, a „Vidám Szívek” 
közösség tagjai. Velük közösen elmentünk a Duna partra, a 
Palkovics padhoz, ahol kövekkel kacsáztunk, beszélgettünk és 
közösen énekeltünk. Itt készült a csoportkép is a Nap 
résztvevőiről. Élményekkel gazdagon és jókedvűen érkeztünk a 
Széchenyi téri cukrászdába, ahol mindenki üdítő itallal és 
fagyival lett megvendégelve. Innen indultunk vissza a Plébániára 
és a Szent Rita Otthonba. Horváth Teréz 

 

 

Felhívás 
„Ne hagyjátok a templomot és az iskolát” 

Kedves Testvérek még emlékeznek, hogy előző években a 
templomsisak, a homlokzat, harang és óraszerkezet 
rekonstrukcióját a helyi önkormányzat, a főegyházmegye és a 
hívek adományai, kiemelkedően a Téglajegyet jegyzők 
támogatásai segítségével hajtottuk végre. Amint már a Plébános 
Úr ismertette a kedves Testvérekkel az oltár felújítása, a szinte 
már használhatatlan kapu rekonstrukciója halaszthatatlan. 
Párhuzamosan a plébániaépület korhadt tetőzetét és pala fedését 
is fel kell újítani, amit több évi ütemezésben hajtunk végre. A 
helyi önkormányzattól is kaptunk ígéretet a lehetőségek 
függvényében történő segítségnyújtásra. Az egyházunkat 
magukénak érző tudatos és nagylelkű Testvéreinket ezúton is 
felkérjük, hogy korábbi évekhez hasonlóan Téglajegy 
igénylésével támogassák templomépítő igyekezetünket, hogy 
méltó körülmények között folytathassuk oktatói nevelői 
feladatainkat és fejleszthessük hitéleti tevékenységeinket.  

Sági József világi elnök 
 

A Téglajegyeket 5000-10000-20000 Ft-os címletekben hozzuk 
forgalomba az alábbi tartalommal: 
A téglajegy tulajdonosának hálás szívvel megköszönjük 
áldozatvállalását, amellyel templomunk megújulását biztosítja és 
ezzel hathatósan részt vállal közösségi tevékenységünkben. 
Esztergom hívő népe, közössége nevében Isten áldását kérjük 
Önre és szeretett családjára! 
A Téglajegyet váltó Testvéreink adományát megörökítjük a 
Historia Domus – Templomtörténet – eddigi sok évszázados 
eseményeket is rögzítő lapjain, hogy késő utódaink tisztelettel 
emlékezhessenek meg nemes templomépítő munkásságukról.  
Szeretettel várjuk támogató Testvéreinket. Az időpont esetleges 
összehangolása érdekében mindig rendelkezésre áll Sági József 
az alábbi telefonszámon: 06-70-582-8343 

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 


