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ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 
Olv.: Hab 1, 2-3; 2, 2-4 V:  Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” Sztl.: 2 Tim 1, 6-8. 13-14 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 17, 5-10) 
Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” 
Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj 
gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.  
Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e 
inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán 
megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? 
Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket 
teljesítettük.” 

 

Elmélkedéshez 
• Mennyiben válasz Jézus szava az apostolok kérésére: növeld bennünk a hitet? 
• C.S. Lewis megfigyelése: Általában nem akkor vagyunk dühösek, ha fáradtak vagyunk, hanem ha fáradt állapotunkban egy új 

váratlan kéréssel találkozunk… 
• Mi az amiért jutalmat várok Istentől? 

 

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. 

 

 

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  
3. (v)  11.30 † Tibor 
   19.00 † Mihály 
4. (h)  19.00 † Borbála 
5. (k)  19.00 Jó Pásztor közösség 
6. (sze) 19.00 † Márta 
7. (cs) 17.30 élő Imre és Julianna 
8. (p)  19.00 † Éva 
10. (v)  19.00 † Kálmán (50. évf.) 

 

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

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Fekete Gábort. 
 Temettük: Bábszki Józsefet, Jávorka Lászlót és Somfai 

Tamásnét. 
+ Egy éve októberben 
 Kereszteltük: Jillich Vanesszát, Hurai István Zsoltot, 

Rákosi Rafael Józsefet és Horváth Lászlót. 
 Esküdtek: Zágonyi Viktor és Csordás Melinda. 
 Temettük: Patakiné Esperger Máriát, Pócs Olgát és Kékesi 

Tibort. 
 

 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ Szentírás vasárnapi gyűjtés eredménye a két plébánián 

összesen 107 720 Ft volt, az összeget kórházi Szentírások 
beszerzésére fordítjuk. Isten fizesse meg! 

+ Szentségimádást tartunk a Belvárosi Templomban szombaton 
13 órai kezdettel. Őrzésre jelentkezni a szokásos módon a 
kitett lapon lehet. 

+ Köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködésével a 
templomot a tegnapi napon szentmise bemutatására alkalmas 
állapotba hoztuk. Isten fizesse meg! 

+ 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.  

+ Újra indul a Nyugdíjas Klub, az első alkalom a héten, 
csütörtökön 15 órakor kezdődik. 

+ Újra indul a Baba-Mama Klub, az első alkalom a héten, hétfőn 
10 órakor kezdődik. 

+ A plébániai oltáregyesületi csoport várja tagok jelentkezését. 
+ Lelkigyakorlatot tart Székely János püspök atya novemberben, 

részletek a Harangszóban és a hirdetőtáblán. 
 

 

Baba-Mama klub 
Kedves kisgyermekes édesanyák!  
Októbertől újra indul a baba-mama klub a Belvárosi Plébánia 
tanácstermében. Az alkalmak új időpontban, kéthetenként 
hétfőn, 10 órától kezdődnek. 
Első alkalom: 2010. október 4. hétfő 10 óra 
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

 

 

Szüreti bál 
Szüreti mulatságra várunk nagy szeretettel minden keresztény 
közösséget az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola 
dísztermében 2010. október 16-án 19 órára.  
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Hitoktatás Rendje 
Belvárosi Plébánia: 
Hétfő 15:30 felsősök Hamza Ágnes 
Kedd 14:30 Középiskolások Rehovics János 
Kedd  16:00 óvodások és 1-2. o. Hamza Ágnes 
Kedd  17:00 Bérmálkozók  Lesták Zoltán és Lak Gábor 
Csütörtök 14:30 Elsőáldozók 1. Hamza Ágnes és Lak Gábor 
Csütörtök 16:00 Elsőáldozók 2. Tóth Györgyi és Lak Gábor 
Péntek 16:00 4. o. elsőáldozás utáni Hamza Ágnes 

 

Hétfő 20:00 Felnőttek katekézise Tóth László és Györgyi 
Kedd 20:00 Alapvető hittan felnőtteknek Dr. Harmai Gábor 
Péntek kb. 19:30 Egyházi aktualitások vagy  
  Bibiliakör  Dr. Harmai Gábor 
Vízivárosi Plébánia: 
Kedd 15:00 Elsőáldozás utáni  Morva Dóri és Fritz Janka 
Péntek  14:00 Elsőáldozók 3-4.  Balogh Edit és Harmai Gábor 
Hétfő 18:00 6-9. o. Tamás Magdi 

 

 

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 a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké 
váljanak, ahol az Evangélium fényében megtapasztalható a hit és 
az értelem között meglévő harmonikus egység. 

Missziós imaszándéka: 
Hogy a Misszió Világnapja nyújtson alkalmat annak 
megértéséhez, hogy Krisztus hirdetése az egyház pótolhatatlanul 
szükséges szolgálata az emberiség javára. 

 

Imádságot kérünk: 
- munkanélküliekért 
- megválasztott vezetőkért 
- Assisi Szent Ferenc követőiért 

 

 

„Az Isten szeretet” (1Jn 4, 16) 
Ez a mondat adta az indíttatást 1848-ban Brüsszelben Boone 
atyának az oltáregyesületek alapításához. Isten emberek iránti 
szeretete határozza meg az oltáregyesületek feladatát és célját is. 
A brüsszeli példa hamarosan Európa más tájain is követőkre talált. 
Magyarországon 1859. november 6-án alakult meg az első 
oltáregyesület, az Angolkisasszonyok Váci utcai rendházában. 
Majd szükség volt egy saját templomra. Megépült az Örökimádás-
templom, aminek felszentelése 1908. szeptember 8-án volt. 
(Részlet a 100 éves a budapesti Örökimádás-templom c. 
könyvből) 
A Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia is megalapította az 
oltáregyesületet, amire kérjük a híveket, hogy az újságos 
asztalokra kitett íven jelentkezzenek. 
Tag lehet az, aki vállalja, hogy havonta egy óra, vagy kétszer 
félóra szentségimádást végez, és évente egyszer adakozik egy 
szegény plébánia oltárának a fölszerelése céljára. 
 Harmai Gábor 

 

 

Meghívó 
A Balassa Bálint Társaság, a PPKE-VJK és a Komárom-
Esztergom Megyei Levéltár „Merjünk nagyok lenni” címmel 
Gróf Széchenyi Istvánra emlékezik 2010. október 15-én, 
pénteken 15 órakor a PPKE-VJK dísztermében (Esztergom, 
Majer István u.) 

 

 

Könyvbemutató 
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves családját Herceg 
Windischgraetz Natália – dr. Dobay Miklós: Ők is hősök voltak. 
Két fennmaradt magyar egészségügyi dokumentum a Don-menti 
harcok idejéből. (Közreadja: Dobay Pál.) című könyv 
bemutatójára 2010. október 13. szerdán 18 órára Laskai 
Antikváriumba (Esztergom, IV. Béla király utca 6.) 

 

 

Emlékezzünk a 13 aradi vértanúra 
1849. október 6. olyan dátum, amely nem szorul magyarázatra. 
A 171 évvel ezelőtti események szomorú visszaemlékezésre 
késztetnek, hiszen ez a nap a magyar történelem leggyászosabb 
napja. 
Tisztelettel emlékezünk mindazokra, akik a legdrágábbat, az 
életüket adták azért a szent gondolatért, amely a magyar 
függetlenség és szabadság szent gondolatáért. Hittek igazukban, 
kötelezte őket esküjük, ezért nyílt tekintettel szálltak szembe 
azokkal, akiknek a magyar nép elnyomása volt céljuk. 
1849 augusztusában az ország jelentős része már idegen 
fennhatóság alatt volt. A sokszoros túlerővel szemben céltalan volt 
az ellenállás, a szabadságharc elbukott: a császári hadsereg – orosz 
segítséggel – leverte az elfáradt magyar harcosokat. A császári 
csapatok bekerítették a magyar katonai egységeket, amelyek 
augusztus 13-án Világosnál kénytelenek voltak letenni a fegyvert. 
Az addigi eseményeket ezután megtorlás követte: a Hasburgok 
úgy akartak visszavágni a magyar népnek, hogy az elrettentő 
példa legyen az esetleges újabb forradalmat szervezők részére. 
Ferenc József teljhatalmat adott Haynau tábornoknak a 
megtorlásra. A „bresciai hiéna” sorra írta alá a halálos ítéleteket. 
A „hadbíróság” szeptember 26-án meghozta a döntést: ennek 
értelmében – felségsértés címén – kilenc tábornokot kötél-általi, 
négyet pedig golyó-általi halálra ítélt. Ennek végrehajtását pedig 
október 6-ra tűzte ki Aradon. 
Valójában pedig mit követek el? – Az volt a bűnük, hogy a 
magyar szabadságharc oldalára álltak… pedig nem is voltak 
mindnyájan magyarok. Idegen nemzetiségűek is voltak közöttük 
és mégis magyar függetlenségért és szabadságért szálltak síkra. 
Tizenhárom magas rangú katonatiszt szenvedett vértanúhalált, 
valamint az első szabad magyar kormány miniszterelnöke, gróf 
Batthyány Lajos, akinek végül golyóval oltották ki életét. 
Kiss Ernő, Dessewffy Arisztid, Schweidel József, Lázár Vilmos, 
Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knézich Károly, 
Nagy Sándor József, Leiningen W. Károly, Aulich Lajos, 
Damjanich János és Vécsey Károly börtönbe kerültek. 
Reménykedtek, hogy beadott kegyelmi kérvényük meghallgatás-
ra talál, ám kihallgatás nélkül kísérték őket a kivégzőhelyre. 
Ők voltak az újkori magyar történelem legnagyobb hősei, akikre 
mindenkor tisztelettel kell felnéznünk, hiszen életükkel, 
magatartásukkal, hősiességükkel mindannyiunknak példát 
mutattak. Fényes csillagként ragyognak a magyar történelem 
egén. Emlékük legyen áldott. Holop Géza 

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 


