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ÉVKÖZI 5.  VASÁRNAP 
Olv.: Iz 58, 7-10 V:  Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.  Sztl.: 1 Kor 2, 1-5 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5, 13-16) 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 
„Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. 
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a 
lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, 
magasztalják mennyei Atyátokat!” 

Elmélkedéshez 
• Ki és mikor gyújtott meg engem, hogy világosság legyek? 
• Kinek világítok? 
• Kinek a jótettei láttán dicsőítem a Mennyei Atyát? 
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-Péntek: 19 óra 
Szombat:    19 óra (előesti) 
Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 

 

VIZIVÁROSI MISEREND 
Vasárnap: ½ 9 óra 

 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra,  
Szombat: ½ 8 és 18 óra (előesti) 

 Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István) 

 

HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK  
 

8. (k)  19.00 † Anna 
 

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

 

+ 1 éve februárban 
 Kereszteltük: Horváth Róbert Sándort, Horváth Alexet, 

Hevesi Évát és Dibáczi Kamillát. 
 Temettük: Kelentér Jánosnét, Szabó Attilát, Sánta 

Kamillnét és Molnár Istvánnét. 
 

 

Társkeresők Hétvégéje 
Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris lelkigyakorlatos házban 2011. 
április 8-10 között a TK Munkacsoport szervezésében. A 
szervezők minden 25-50 év közötti egyházilag szabadállapotú 
hívőt várnak. 
Jelentkezési lap letölthető: www.rktkoldal.fw.hu 
Jelentkezési határidő: 2011. február 15. 

 

 

Ifjúsági Találkozó 
Ifjúsági találkozót tartanak 2011. március 5-én, szombaton a 
Kerektemplomban. A találkozóra 16-36 év közötti családalapítás 
előtt álló fiatalokat várnak a szervezők. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
 

+ Az első napsütéses hétvégét kihasználva, rövid kirándulást 
szervezünk, ma délutánra. Akinek kedve lenne közösen sétálni 
egyet, kérem, jelezze kézfogáskor. 

+ Képviselő testületi ülés lesz február 7-én, hétfőn 18 órától. 
+ Szentségimádást tartunk február 12-én 13 órától a Belvárosi 

Templomban. 
+ Az Ökumenikus Farsangi Bál idén február 12-én lesz. Jegyet a 

plébánián és a sekrestyében is lehet vásárolni. Részletek a 
hirdetőtáblán és a Harangszóban. 

+ Plébániai gyermek- és kamaszfarsangot tartunk március 6-án, 
vasárnap 15 órától. 

+ A két plébánia képviselőtestületének a megkérdezése után 
hirdetjük, hogy hittantáborok helyett idén nyáron közös családi 
tábort szervezünk mindkét plébánia részére július 7. csütörtök 
és július 10 vasárnap között. Szabadságok tervezése 
szempontjából lényeges, hogy erre a csütörtök-péntekre kell 
kivenni a szabadságot, szerdára még nem. 

 

 

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

 

Szentatya februári általános imaszándéka: 
Hogy a családot a maga egyediségében tisztelje mindenki, és 
ismerjék fel, hogy az egész társadalom számára pótolhatatlan érték. 

 

Missziós imaszándéka: 
Hogy a missziós területeken, ahol a betegségek elleni küzdelem 
a legsürgetőbb, a keresztény közösségek tanúságot tegyenek a 
szenvedőknek Krisztus jelenlétéről. 

 

Imádságot kérünk: 
- házasságra készülőkért 
- egy munkanélküli családért 
- a megbocsátás ajándékáért 

 

 
 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
 

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány 
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Család éve, s ami belőle fakad 
Úgy gondoltam, hogy a család éve kapcsán néhány alkalommal 
írok egy pár valósághoz kapcsolódó cikket a hírlevelünkbe. 
Ebben az első részben az 1. zsoltár 1. versét vettem mottóul 
(tudva, hogy ez a zsoltár nem ehhez a témakörhöz íródott) 
„Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki 
nem jár a bűnösök útján…”.  
Fontosnak érzem ezt a részt, mert a családos állapotban ez egy 
lényeges felszólítás a családi boldogság megteremtésében, 
megtartásában. Családokkal, családos állapotúakkal való 
foglalkozásaim során gyakran kerül elő már első alkalommal az 
a fogalom, hogy BOLDOGSÁG.  
Pasztorál terápiával foglalkozom, ami azt jelenti, hogy az Isten 
jelenlétét, segítségét és útjait a kapcsolatok alapjának tekintjük. 
Sajnos látszik az, hogy mennyire nehezen tudjuk családosként 
ezt az Isteni jelenlét értéket alapértékként megélni. Sokak 
számára - akik családban, családosként élnek - a boldogság 
kifejezést nehéz maguk állapotára kijelenteni, és könnyű 
másokra megállapítani.  
Családok tagjainál észlelhető, hogy beszélgetéseknél 
„tulajdonképpen boldognak nevezhetném” mondattal jellemzik 
helyzetüket, de valóban óriási hiányokat élnek meg. 
Pótcselekvéseket, más egyéb fontosnak mondott dolgokat 
kezdenek kiemelni, fontossá tenni életükben, s ezeket helyezik a 
családi élet alapjának helyére. Olyan, mintha a piramis alapját 
tekintve a csúcsára fordítanák az építményt, mely stabilitás nélkül 
valamilyen irányba megdől, eldől. Szomorú, hogy ez gyakorló 
keresztény családoknál is hétköznapi jelenség, valóság lehet.  
Ha igazán a boldog szót szeretnénk a házasságban megtalálni és 
megélni, akkor a saját értékünket, családunk értékeit kell 
megfelelően rangsorolni. Egy valós helyzetben, az egyik régóta 
házas pár házasságuk, családjuk értékeit nem is igazán tudta 
megnevezni, elnevezni. Fontossági sorrendet összeállítottak, de 
értékeket nem tudtak összeállítani. Sokszor már az is gond, hogy 
az általánosságban hangoztatott családi értékek valójában nem 
értékek a családoknál.  
Itt van az a két út, amiről a cikkem elején szó volt. Két út a 
házasságban, mely döntéseket kíván, dönteni valami mellett 
(valós értékek), és dönteni valami megtévesztő ellenében. 
Döntést magunknak, házas félként kell megtennünk. Értékek és 
fontosságok mellett kell döntésre jutnunk. Ez nem két ellentétes 
irány, hanem az értékek ALAPJÁN, hozzájuk kapcsolódva, 
fontosságok mentén élni. Így a fontosságok is más fénybe 
kerülnek, ha az értékeinket megfelelő helyre tesszük 
házasságunk életében.  
Egy kis gyakorlati megfogalmazás álljon itt zárszóként. Amikor 
a házasságunk alapértéke az Ige, Biblia, Jézus Krisztus és 
fontosságok között az élő imádság fő helyen van, akkor a családi 
tevékenységeink, szórakozásaink, stb., valamint házassági 
kapcsolatunk is más fénybe kerül, élő úton kezdünk járni.  
Ehhez kívánom a családok számára Isten valódi jelenlétének 
megélését a házassági, családi kapcsolatokban. Tóth László 

 

 

VÉRADÁSOK 
Véradásra jelentkezés ideje Helye 
02.08. 08:30 – 12:00 (K) PPKE Vitéz János Kar 
           14:00 – 17:00  VÉRELLÁTÓ 
02.11. 08:00 – 17:00 (P) RENDŐRSÉG 
02.15. 14:00 – 17:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
02.22. 14:00 – 17:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza 
magával. Segítségét előre is köszönjük! 

 

 

Missziós Találkozó 
2011. március 19-én szombaton a Szent István Bazilika emeleti 
termében kerül megrendezésre a következő Missziós találkozó. 
Részletek a plébánián. 

 

A Család éve 
Országos Lelkipásztori Napok – Eger 

A MKPK a Család évének nyilvánította a 2011. évet. Célja, 
hogy tanúságot tegyünk hitünkről és felkeltsük az emberek 
szívében a szeretetet és a felelősség érzését a társadalom 
legfontosabb intézménye a család iránt. A konferencia keretében 
a fenti gondolatokról tartottak kitűnő előadásokat neves egyházi 
és civil szakemberek, elhangzottak építő tanúságtételek és együtt 
imádkozott 250 testvérünk, hogy Istenünk támogassa 
kegyelmével emberi igyekezetünket. Önmagában nagy 
kegyelem, hogy hárman részt vehettünk a teológiai napokon, 
ahol érezhettük, hogy ott dobogott a magyar egyház szíve.  
Egyházunk célja megmenteni a családot, amelyet ma rossz 
közhangulat övez. A liberális, szabadelvű társadalomszemlélet 
és az individualizmus, amely az egyéni érdeket túlértékeli, a 
közösséget, a partnert semmibe vevő túlhajtott önzés a család a 
házasság intézményét kikezdte. 
Ahol Jézus igazán jelen van a családban, a házasságban, ott nem 
bomlik meg a szövetség, mert a szeretet hűsége kibírja a 
támadásokat. Megdöbbentő szembesülni, hogy a házasságok 50%-a 
felbomlik. A párkapcsolatok 70%-a különköltözik az összetartozás 
hiánya miatt. A mai fiataloknak csak 1/3-a köt házasságot annak 
ellenére, hogy a kutatások szerint az emberek 87%-ban él álom egy 
életfogytig tartó házasságról és szép családról. 
A házasságképet kikezdik az egyneműek együttélésének, 
gyermekvállalásának vitája, a nemi eltévelyedések elfogadása. 
Sajnos a beteg és felelőtlen társadalmuk valamint jogrendünk 
elősegíti a pusztulás folyamatát és félrevezeti a tájékozatlan, a 
jézusi tanítást nem ismerő embertestvéreinket. Egyházunk ezért 
lép fel a megmentés és a segítés szándékával, hogy a jézusi tanítás 
megismertetésével, a pszichológia, szociológia eszközeivel 
megerősítse a családot, amely életünk biztonságát jelenti. 
A világos látás érdekében érdemes szemrevételezni a családokat 
érő azon támadásokat, amelyeket Isten kegyelmével naponta 
vissza tudunk utasítani, ha felismerjük veszélyét. Ilyen támadás a 
fogyasztói társadalom csapdája – annak hite, hogy a birtoklás 
boldogít – a szexualitás korlátlanságát akarja élni az ember – a 
hatalom mámoráért küzd – leértékeli a hűséget – a relativizmust 
hirdeti, amely mindent megenged. 
Valójában mindent megtehetek, de ha boldog életet akarok élni, 
akkor összeszedetten a jézusi tanítás szerint élek és így nem élek 
hiába, mert a hit értelmet, a szeretett tartalmat ad életemnek. 
Beszámolóm árnyékos bevezetője után a jövő héten a házasság 
szövetségéről, a családegyházról igyekszem beszámolni 
Testvéreimnek. Köszönöm a figyelmet. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sági József 

 

 

Farsang 
Február 12-én, szombaton 19 órától lesz a hagyományos 
ökumenikus farsangi bál a Dobóban. A tombola teljes bevételét 
a Szent Rita Otthon számára ajánlják fel. Élő zenéről és a jó 
hangulatról a PUMPA együttes gondoskodik. 
Jegyek kaphatók a plébánia irodájában. 

 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jótékonysági bált rendez 
az esztergomi Vaszary Kolos Kórház gyermek sürgősségi 
betegellátásának segítésére 2011. február 26-án, szombaton 19 
órai kezdettel a Prímás Pincében (Esztergom, Szent István tér 4.) 
Részletesebb információ a hirdetőtáblán olvasható. 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi 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 Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet. hu 


