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XIV. évf. 32. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V i z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2010. szeptember 12. 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
Olv.: Kiv 32, 7-11. 13-14 V:  Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. Sztl.: 1 Tim 1, 12-17 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 15, 1-32) 
Abban az időben: A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: 
„Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.” Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha 
van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, 
örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédjait, és azt mondja nekik: »Örüljetek, mert megtaláltam elveszett 
juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs 
szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem 
keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek 
velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” 
Majd így folytatta: „Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: »Atyám, add ki nekem az örökség rám eső 
részét.« Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott 
léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. 
Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a 
sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, és így szólt: »Atyám házában hány napszámos bővelkedik 
kenyérben, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra 
már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.« Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már 
messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: »Atyám, vétkeztem 
az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.« Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a 
legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és 
vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek. 
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, 
és megkérdezte, mi történt. »Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt« -- felelte a szolga. Erre az 
idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: »Látod, én annyi 
éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a 
barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágtál le neki.« Ő erre azt mondta: 
»Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most 
életre kelt, elveszett és újra megkerült.«„ 

Elmélkedéshez 
• Jézussal, mint Jó Pásztorral való viszonyomban minek érzem magam: az elveszett juhnak vagy a 99 meglevő juh egyikének? 
• A drachmák példázatában több szereplő is van. Ki vagyok én: a meglevő drachmák egyike, az elveszett drachma, a háziasszony 

vagy a szomszédok egyike, aki örül? 
• A tékozló fiú példázata talán közismert. Segíti-e a megelőző két példázat az értelmezést? 

 

 

BELVÁROSI MISEREND 
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra 
Vasárnap:    10, ½ 12 és 19 óra 

A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek. 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK A BELVÁROSBAN 
   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 

 

VIZIVÁROSI MISEREND 
Vasárnap:    ½ 9 óra 

Szent István kápolna: Hétfő-Szombat: 18 óra,  
Szombaton vasárnapi előesti mise van, orgonával 

Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
 

HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK  
12. (v)  11.30 † Jolán 

19.00 Hálából 47 évért 
13. (h)  19.00 † Borbála (1 éves évforduló) 

 

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent 
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges. 

 

+ A héten kereszteltük: Farkas Regina Mirát és Putz Dórát. 
 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 
 

Sürgősségi lelkipásztori szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ Az Oltár felújítási munkálatok hétfőn megkezdődnek, ezért a 

hétköznapi szentmisék a téli kápolnában lesznek. A 
munkálatok ideje alatt gyűjtött perselyadományokat kizárólag 
az oltárfelújítás anyagi fedezetének megteremtésére fordítjuk. 

+ A Belvárosi oltárfelújításhoz, és a további építkezésekhez 
téglajegyek jegyzésére van mód, aki 5 000, 10 000 vagy 
20 000 Ft-os címletben vásárol, azt név szerint fölsoroljuk a 
Historia Domusunkban, mint a Plébánia jótevőjét.  

+ Imaórát tartanak a Kerek templomban 2010. szeptember 14-én, 
kedden 18 órakor melynek témája a misszió. 

+ Hitoktatást a héten megkezdjük, kérjük a jelentkezési lapokat 
kitöltve hozzák vissza.  

+ A pénteki fórum témája az Egyház öt parancsa lesz. 
 

 

Újonnan induló és szentségfelkészítő hittancsoportok 
Belvárosi Plébánia: 
Kedd  17:00 Bérmálkozók     Lesták Zoltán és Lak Gábor 
Kedd 20:00 Alapvető hittan felnőtteknek Dr. Harmai Gábor 
Csütörtök 14:30 Elsőáldozók 1. Hamza Ágnes és Lak Gábor 
Csütörtök 16:00 Elsőáldozók 2. Tóth Györgyi és Lak Gábor 
Péntek kb. 19:30 Egyházi aktualitások vagy  
  Bibiliakör  Dr. Harmai Gábor 
Vízivárosi Plébánia: 
Péntek  14:00 Elsőáldozók 3.    Balogh Edit 



Harangszó 
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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 Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét a 
világ kevésbé fejlett részein, és bátorítsa őket arra, hogy aktívan 
munkálkodjanak egy hiteles társadalmi haladásért. 

 

Missziós imaszándéka: 
Hogy megnyitva szívünket a szeretetnek, véget tudjunk vetni 
annak a sok háborúnak és konfliktusnak, ami újra és újra vérbe 
borítja világunkat. 

Imádságot kérünk: 
- újonnan szerzetesi fogadalmat tett testvéreinkért 
- betegekért 
- gyermekáldásért 

 

 

….virág volt a vers… 
Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 50 és 70 év 
közöttiek nem hivatásos versmondók jelentkezését várja a 
XXXIX. Megyei Könyvhét keretében, 2010. október 9-én 
megrendezendő szavalóversenyre. Jelentkezni lehet az ország 
bármely részéből és a határon túlról is! 
A jelentkezés feltételei: a fent írt életkor betöltése, három 
magyar verscím elküldése (melyekből a helyszínen a zsüri 
választ), név- és lakcím feltüntetése. 
A jelentkezés: Helischer József Városi Könyvtár, 2500 
Esztergom, Bánomi út 8. Telefon/fax: 06 (33) 401-919 e-mail: 
eszi@vkesztergom.hu 
Jelentkezési határidő: 2010. október 4. 

 

 

Albérlet kiadó 
Albérlet kiadó nem dohányzó részére Esztergomban a Bánomi 
lakótelepen, havi 40 ezer Ft + rezsi. Érd.: 20-597-7111 

 

 

Tájékoztató a kórházlelkészségről 
Egyik új feladatom, amit augusztus elsején bízott rám Bíboros 
úr, hogy én lettem a kórházlelkész. Ez azt jelenti, hogy a kórházi 
betegek lelki gondozásának a szervezése Pokriva László 
plébános úrtól átkerült hozzám. Természetesen a továbbiakban 
is számítok a kollegák közreműködésére éppúgy, ahogyan 
Pokriva plébános úr sem egyedül látta el a betegeket. Számos 
egyeztetés után most már néhány konkrétumról szeretném a 
testvéreket tájékoztatni.  
A kórházi katolikus betegellátás alapját a továbbiakban is a 
Kamilliánus Beteglátogató Csoport szolgálata fogja jelenteni, 
amit Dr. Felföldi Éva szervez. Aki a testvérek közül szívesen 
bekapcsolódna, keresse a doktornőt! 
Keddi napokon délután háromkor a kórház betegeinek 
szentmisét mutatok be. Ez nem nyilvános, hanem kifejezetten a 
betegeknek szóló szentmise lesz, ill. ha nincs járóképes beteg, 
aki lejönne, akkor elmarad, és inkább a betegágyakat látogatom 
majd. Szentmise után meglátogatom azokat a betegeket, akik 
valamilyen szentségi ellátást igényelnek (betegek kenete, 
gyónás, áldoztatás, de akár szükségkeresztség is).  
Más napokon az eddigi gyakorlatnak megfelelően csak sürgős 
esetekben, közvetlen halálveszélyben lévő betegekhez megyünk 
ki kollegáimmal.  
A Kórház számos pontján elhelyezzük és a jövőben a 
Harangszóban is mindig megjelentetjük a Kórházlelkészség 
telefonszámát. Ezen a számon bárki bejelenthet olyan beteget, 
aki lelkipásztori ellátást igényel. A telefont egy hívő testvérünk 
fogja fölvenni, aki a beteglátogatási kérést az adatokkal 
továbbítja. 

Harmai Gábor 
plébános, kórházlelkész 

 

Lelkigyakorlat 
Mindennapi küzdelmeink címmel lelkigyakorlatot tart Székely 
János püspök atya 2010. november 12 és 14 között 
Nagybörzsönyben. A lelkigyakorlatra a püspök atya kérdéseket 
szeretettel vár és fogad! 
Jelentkezési határidő: október 31. A hétvége költsége: 4000 Ft. 
További információ és jelentkezés Gál Bernadettnél: 20/828-
9249, galbernadett@freemail.hu 

 

 

Meghívó 
Szeretettel meghívjuk a Szakrális Művészetek Hete 
rendezvénysorozat keretében megtartandó programra! 2010. 
szeptember 19-én, vasárnap 16 órától „Séta a Bazilika kripta-
temetőjében”. A bejárást Horváth György, Istvánffy Miklós és 
Kontsek Ildikó vezeti. 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára és a Kuny Domokos 
Megyei Múzeum tisztelettel meghívja a Szerzetesrendek feloszlatása 
Magyarországon 1950 nyarán című konferenciára, melynek témái: A 
magyarországi szerzetesrendek kálváriája 1950 nyarán; Államosítás, 
elhurcolás, újrakezdés; 1958 nyara a Szalézi Társaságban; a ma-
gyarországi piarista iskolák élete az államosítás előtt (1945-1949). 
Helyszín: MNM Esztergom Vármúzeum – Lovag-terem  
Időpont: 2010. szeptember 24., péntek,  9.30 óra 
A konferencia nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel hívnak 
és várnak a szervezők! 

 

 

Olaszországban jártunk a nyáron 
Idén nyaram legnagyobb élménye volt, amikor Rómában és 
Olaszország más helyein jártunk a plébánia atyáival és néhány 
ministránstársammal. Szeretnék ezúttal is köszönetet mondani az 
egyházmegyének, a plébániának, és legjobban Harmai és Lak 
Gábor atyáknak, hogy eljuthattam oda. Augusztus utolsó napján 
indultunk Rómába. A hosszú út után másnap hajnalban 
érkeztünk meg. Egy hetet töltöttünk Olaszország fővárosában. 
Ekkor zajlott Rómában a ministráns találkozó. Magyarországról 
kb. 1300-an jöttünk. Összesen kb. 50 ezren voltunk Európa sok 
országából. A ministráns találkozó keretében találkoztunk a 
pápával is. Ez mindenkinek óriási élmény volt. Nekem személy 
szerint Rómában a hatalmas Szent Pál bazilika tetszett 
legjobban. Az ezt követő héten már csak 6-an maradtunk. Láttuk 
Pompei romjait, a Vezúv kráterét, megjártuk Sorrento 
kacskaringós útjait. Elzarándokoltunk Pio atya sírjához és csak 
utána indultunk haza. Útközben még megnéztük San Marino-t 
(ahol jól eláztunk), Ravennát. Ezek után tértünk haza. Otthon 
lelkesen meséltem életre szóló élményeimet. Tamás Ambrus 

 

 

Családi hétvége a Prímás Pincében 
Sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket a Prímás Pince első, 
hagyományt teremtő „Még több élményt…” című családi 
hétvégéjére 2010. Szeptember 18-19. szombat és vasárnap, 10-18 
óráig. A program Bóbita zenekar koncertje, bábszínházi előadás és 
mesemondás, valamint egész napos, kézműves foglalkozások, 
szőlőpréselés, lopózás, borosüveg dugózás, óránkénti gyermek 
illetve felnőtt idegenvezetés, borkóstolás, svédasztalos ebéd, hogyan 
készül a pogácsa - süssünk együtt pogácsát és kóstoljuk meg.  
Jegyárak és további részletek a hirdetőtáblán. 

HARANGSZÓ 
Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia közös 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 Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vizivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet.hu 


