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KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA 
Olv.: MTörv 8, 2-3. 14b-16a V:  Jeruzsálem, szentek otthona, dicsérd fölséges Istened! Sztl.: 1 Kor 10, 16-17 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 6, 51-58) 
 

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: ,,Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké 
fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” 
Vita támadt erre a zsidók között: ,,Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus így felelt nekik: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Ha 
nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak 
örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, 
és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem 
eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!” Így 
tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. 

Elmélkedéshez 
• Hogyan táplálkozom? Mi az, ami egészséges az eledeleim közül, és mi az, ami nem? Utóbbit miért fogyasztom? Miért vonzó az, 

ami nem jó nekem? 
• Jézus mivel táplál? Látom-e az életem forrását abban, amit ő ad nekem? 
• Kik táplálkoznak az én életemből? Hogyan gondolok rájuk? Mennyire vagyok jóízű táplálék? 
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: 19 óra 
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)  

 

 

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

 

Szentatya júniusi általános imaszándéka: 
hogy a papok, Jézus Szívével egyesülve, mindig hű tanúi 
legyenek Isten gondoskodó és irgalmas szeretetének. 

 

Missziós imaszándéka: 
hogy a Szentlélek teremtsen közösségeinkből számos missziós 
hivatást, akik magukat teljesen Isten országa terjesztésének 
akarják szentelni. 

Imádságot kérünk: 
- újmisés atyákért 
- Erdő Péter bíboros atyáért (születés- és névnapja alkalmából) 
- beteg édesanyáért 

 
 

Meghívó 
Az Élet Játéka című színdarabot a Mindszenty József általános 
iskola színjátszó szakköre július 1-én, pénteken 20.30 kezdettel 
a Várszínházban adja elő. 
Az előadásra mindenkit szeretettel várnak! 

 
 

Mária Rádió FM 97, 4 

 

HIRDETÉSEK  
+ A Belvárosi Plébánia búcsúünnepére mindenkit szeretettel vá-

runk a Szent Péter és Pál napja utáni vasárnapon, július 3-án, 
amikor délelőtt csak 10:30-kor lesz szentmise. Utána a plébá-
niakertben bográcsos ebéd, közös ünneplés.  

+ Ma az esti szentmise elmarad, kérjük, hogy aki teheti, vegyen 
részt a Bazilikai szentmisén! 

+ Jézus Szentséges Szíve főünnepén, július 1-én az esti szentmise 
után körmenetet tartunk. 

+ Az önkéntesség hete keretében megvalósuló felújítási-festési 
munkák véget értek, köszönjük mindenki segítségét! 

+ Köszönjük szépen a családtáborra adott nagylelkű adományokat! 
+ A Családtábor kapcsán kezdeményezett pályázatunkat sajnos 

visszautasították. Kérjük ezért, hogy mindenki fizesse be azt az 
összeget, amit a jelentkezési lapon vállalt, vagy ha ez túlságo-
san megterhelő, jelezze, megbeszéljük. 

 Kérjük, hogy aki a táborhelyre való eljutásban segítségre szo-
rul, illetve akinek van üres hely az autójában jelezze! 

 

+ Az elmúlt két hétben  
 Kereszteltük: Mikesy Mártont és Holop Gellértet. 
 Temettük: Dr. Mohos Ivánt, Eperjesi Istvánt, Móringer 

Lajosnét és Kosznovszky János Józsefet. 
+ Egy éve júniusban 
 Kereszteltük: Fodor Elza Erzsébet, Horváth Rékát és Szóda 

Balázs Áront. 
 Esküdtek: Bakon Tamás és Farkas Csilla, Kovács Miklós 

István és Kékesi Lívia, Fenyvesi Lajos és Havez Gyöngyi 
Borbála. 

 Temettük: Koller Ferencnét és Koditek Csabánét. 
 

 

VÉRADÁSOK 
Véradásra jelentkezés ideje Helye 
06.28. 08:00 – 12:00 (K) TE Connectivity (TYCO) 
           14:00 – 17:00  VÉRELLÁTÓ 
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza 
magával. Segítségét előre is köszönjük! 

 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 



Harangszó 
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Tanuljunk örülni – „ Az élet játéka – Pollyanna” 
Jézusunk az örömre tanított, buzdított bennünket: „Örüljetek és 
ujjongjatok.” Erre az örömre tanít bennünket nézőket a 
Mindszenty József Katolikus Általános Iskola színjátszó 
szakköre, amikor július 1-én 20.30-kor a Várszínházban 
előadják Az élet játéka – Pollyanna című színművet.  
Miután én már láttam az előadásukat, szeretném néhány lelkes 
szóval ajánlani minden kedves Testvéremnek. A ma gondterhelt, 
fáradtlelkű emberének a legnagyobb szüksége van az öröm 
érzésére, hogy győzze az élet nehézségeit. Ez a csodálatosan 
üdítő színdarab arra tanít meg bennünket, hogyan keressük meg 
az élet örömét és meggyőz mindannyiunkat, hogy nekünk kell 
megváltoztatni szemléletünket. Rajtunk múlik életünk 
boldogsága, mivel mindent az dönt el, hogyan dolgozzuk fel 
életünk történéseit. Hiszen tapasztaljuk, - ugyanazon esemény 
hatására az egyik ember kétségbeesik, összeroskad, a másik 
ember pedig erejét megfeszítve többé válik. A drága szereplők 
üdítő játéka maradandó érzelmi hatásaival mély nyomot hagynak 
lelkünkben és átalakítanak, hatnak életünkben. Gazdagabbak és 
többek leszünk a színdarab megtekintésével.  
Én ismét megnézem és szeretteimet is arra bíztatom, hogy 
merítsenek ebből a gyönyörűségből. Minden szülőnek és minden 
korosztályú fiatalnak kincstár lesz e színdarab. Szívből ajánlom, 
és kérem, adják tovább információmat, hogy minél többen 
részesedhessenek ebben az áldásban.  
Isten éltesse a rendező Bégényi Gáborné Juhász Marianna 
tanárnőt lelkes csapatával együtt és mindazokat, akik lehetővé 
tették, hogy a szépre, jóra éhes Esztergom népe ebben az 
életalakító üzenetben részesülhet. 
Buzdító szeretettel.  Sági József 

 

 

Plébánosi köszönetmondás 
Szép hagyománya plébániánknak, hogy a Plébános Úr évente, 
kis ünnepség keretében ünnepélyesen köszönetet mond az elmúlt 
évben a plébánia részére dolgozó iparosoknak, támogatóinknak, 
önkéntes segítőinknek.  
Vezetőnk Pünkösd vasárnapját jelölte meg illő alkalomként. 
Este 6 órakor, a megjelölt időpontban megérkeztek a 
meghívottak. A Plébános Úr imádságos keretek közt előbb 
megáldotta a felújított plébánia épületét.  
Rövid, célirányos beszédében megköszönte a kivitelezők 
lelkiismeretes munkáját, aminek eredményeként – mindannyiunk 
örömére – nagyon szép és méltó külsőt nyert a nagy 
épületegyüttes. Ezután Plébános Úr méltatta és bensőséges 
szavakkal megköszönte az önkéntes segítők áldozatos, Isten 
dicsőségét kereső munkáját. A köszönő beszéd után Vezetőnk a 
kertben előkészített agapéra invitálta a vendégeinket és az 
önkénteseket. Hisszük, hogy a hangulatos találkozó segíti az 
emberi kapcsolatokat épülését is. 
Mi segítők is köszönetet mondunk ezúton is a Plébános és 
Káplán uraknak egész évi áldozatos munkájáért és folyamatos 
igyekezetéért. 
Istenünk áldjon meg mindannyiunkat közös céljaink elérése 
érdekében. Dícsértessék a Jézus Krisztus.  Sági József 
 

 

Családtábor - Program 
Csütörtök -12:00 Érkezés, elhelyezkedés, üdvözlő játékok 
 12:00 Ebéd (a tábor biztosítja), pihenő 
 14:00-16:00 alapvető döntések  

Előadás, csoportbeszélgetés, gyermekeknek altábori 
program korosztályonként. (környék bejárása, sport) 

 16:30-17:30 Apa – fia meccs, pihenő 
 18:00 Szentmise 
 19:00 Vacsora  
 20:00- Esti tábortűz 
Péntek 8:00 Reggeli 
 9:00-12:30 kihívások, amik a családokat érik 
  gyermekeknek altábori program korosztályonként. 
  (Kézműves foglalkozás, sorverseny, sport) 
 13:00 Ebéd, pihenő 
 15:00-16:00 csoportbeszélgetés, Műhelyek 
  gyermekeknek altábori program korosztályonként 

(sport) 
 16:30-17:30 Anya – lánya meccs, pihenő 
 18:00 Szentmise 
 19:00 Vacsora  
 20:00- Esti tábortűz, bátorságpróba 
Szombat 8:00 Reggeli 
 9:00-18:00 A nyugalom napja kirándulás  
  Ebéd valahol a zöldben  
 19:00 Vacsora  
 20:00- Esti tábortűz 
Vasárnap 8:00 Reggeli 
 9:00-11:00 családi ünneplés, Csoportbeszélgetés 
 11:00 Szentmise 
 12:00 Ebéd, hazaindulás 

 

Amit feltétlenül hozz magaddal: 
- misére menő ruha,  
- esőköpeny, fürdőruha, naptej, szúnyogriasztó 
- hálózsák, alvó állat ;-) 
- saját gyógyszer, TAJ kártya,  
- hangszer, amit nem féltesz, de tudsz rajta játszani 
- labda, tollas, szabadtéri játékok 

 

Amit inkább hagyj otthon: 
- MP1-2-3-4 lejátszók és barátaik,  
- Walkman, CD-man, kvarcjáték,  
- laptop, palmtop, netbook… 
- mobil (nincs térerő) 

 

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./Fax.: (33) 999 – 041, Mobil: (20) 775 – 2841 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet. hu 


