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ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP 
Olv.: Bölcs 12, 13. 16-19 V:  Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk! Sztl.: Róm 8, 26-27 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 13, 24-43) 
Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot 
vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba 
szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: »Uram, te ugye jó magot vetettél a 
földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?” Az így válaszolt: „Ellenséges ember műve ez.” A szolgák erre megkérdezték: „Akarod-e, 
hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?” Ő azonban így felelt: „Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! 
Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek 
kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!” 
Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár 
kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai 
és ágai között fészket raknak.” Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: „A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az 
asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.”  
Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a 
próféta mondott: Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. 
Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a 
konkolyról szóló példabeszédet!” Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag 
az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti -- az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. 
Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze 
országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak 
pedig mint a nap, ragyogni fognak Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!” 

Elmélkedéshez 
• Mikor támadt föl bennem az azonali igazságtétel – a konkoly kitépése – vágya? 
• Mire figyelmeztet ezzel kapcsolatban a Szentírás? 
• Mit ígér ezzel kapcsolatban a Szentírás? 

 

 

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)  

 

+ Az elmúlt három hétben  
 Kereszteltük: Willém Máté Dávidot és Tusser Panka Sárát. 
 Esküdtek: Thier Gergely és Horváth Emese. 
 Temettük: Horváth Istvánnét, Olaszy Gézát, Belánszky 

Lászlót, Dobránszky Bélánét és Verebes Csabát. 
+ Egy éve júliusban 
 Kereszteltük: Németh Dominkiát, Várady Szabó Dávidot, 

Csikós Zsóka Gabriellát, Haller Szenczi Mátét, Rottár 
Ákos Tamást, Kiss Barnabást, Szabó-Melisek Flórát, 
Balassa Pannát, Kis-Szölémi Ákost, Lakatos Ádámot, 
Törzs Tamás Tovadart, Petrás Előd Kristófot, Poliska 
Boróka Ceciliát és Bense Tamás Istvánt. 

 Esküdtek: Szuhi Norbert és Lestár Erika, Tóth Bence és 
Császár Katalin, Bencze Gábor és Ollári Beáta, Csawda 
Gyula és Wéber Zsófia, Herr Ádám és Mitter Barbara, 
Ékesi Gábor és Balázs Violetta, Nyíri Károly és Czahesz 
Anita, Kukucska Péter és Markia Kornélia. 

 Temettük: Nagy Jánosnét, Áron Mihályt és Cseh Sándor Lajost. 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ A Péterfillér gyűjtés eredménye: 
 a Belvárosban: 34 755 Ft, 
 a Vízivárosban: 42 645 Ft volt. Isten fizesse meg! 
+ Köszönjük mindazoknak a hozzájárulását, akik részvételükkel, 

munkájukkal, illetve anyagi hozzájárulásukkal támogatták 
Plébániáink közös családtáborát.  

+ Erdő Péter bíboros úr Lak Gábor atyát augusztus elsejével a 
Kelenföld Szent Gellért plébániára helyezte káplánnak. 
Amikor megköszönjük áldozatos szolgálatát, jelezzük hogy 
július 31-én vasárnap veszünk tőle búcsút, a Belvárosban a 
10.00 órás szentmise keretében, a Vízivárosban a 
plébániabúcsú szentmiséjén 18.00 órakor. 

+ Július 31-én vasárnap lesz a Vízivárosi Templombúcsú. Az 
ünnepi szentmise 18.00 órakor lesz, emiatt a szokásos 8.30-as 
szentmise elmarad, illetve a Belvárosban nem lesz esti 
szentmise. 

 Kulcsár Sándort pedig diákonusi szolgálatra hozzánk kerül. 
+ A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által az EU 

Élelmiszersegély Program keretei között átadott mintegy 6,8 
tonna élelmiszert az elmúlt héten kiosztottuk. Köszönjük 
szépen az osztáshoz kapott mindenféle segítséget! 

+ A Szentgyörgymezői Plébánia zarándoklatot szervez 
Máriavölgy-be szeptember 3-án, szombaton. Részletek a 
hirdetőtáblán. 

 
 

Imaóra 
Szeretettel hívjuk a testvéreket következő imaóránkra a Kerek 
templomba 19-én, kedden 18 órakor. Templomunk búcsújára 
készülve a nagyszülői hivatásról gondolkodunk, értük 
imádkozunk. 
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Beszámoló az „Önkéntesség heté”-ről a Belvárosban 
A Plébánosunk által meghirdetett Önkéntesség hetében a Belvá-
rosban a közösségi épület javítása és festése volt a kitűzött feladat. 
A festési munkát tulajdonképpen a cserkészek vállalták magukra 
parancsnokuk vezetésével, de bizakodtunk, hogy további 
nagylelkű segítők támadnak majd nyomukban. A feladat olyan 
nagy volumenű, hogy csak több heti komoly erőfeszítés árán 
lehetett azt elvégezni. Maga az előkészítő munka is jelentős 
szervezést és körültekintést igényelt. Mivel nem szakképzett festők 
végezték a munkát, ezért menet közben kellett a követelmények 
teljesítéséhez a szükséges szakmai információkat is megszerezni. 
Ha nem is rekordidőre, de elfogadható időn belül igen jónak 
mondható minőségben elkészült a mű. A nagy közösségi terem, a 
konyha, a nagy vizesblokk és a hittanterem nagyon szép képet 
mutat. A festést követő takarítási munka szintén nagyon nagy 
feladatot jelentett, amihez sok szorgos kézre volt szükség. Hála 
Istennek példaszerűen fejeződött be a hatalmasnak mondható 
munka, annak ellenére, hogy voltak olyan talányok, vajon holnap 
hogyan tovább. És a holnapból ma lett és mindig voltak nagylelkű 
testvérek akik előrevitték a készültséget. Mára a közösségi 
helységek szépek és tiszták, és ez még soha nem volt számunkra 
ilyen értékes és megbecsült, mint most. Ettől a csodától fényes 
lehet sokunk lelke. Fényes lehet azok lelke akik oly 
tiszteletreméltó módon, önzetlen szívvel vállalták az önkéntes 
munkát. Jó Testvéreink legyőzték a kényelemszeretetüket és 
végezték a fárasztó fizikai munkát, viselték a port a festékfoltokat, 
kitartottak a takarítás kényelmetlenségeiben, - azon túl pedig 
példát adtak minden Testvérnek, minden kétkedőnek és példát a 
holnapnak. – Aki valamiért áldozatot hoz – állítja a lélektan – az 
magáénak fogja érezni azt, amit létrehozott. Így igaz – fáradozó 
Testvéreink a saját közösségi helységeit vették birtokba, 
használják a jövőben mint jó gazda. Munkálkodó Testvéreink 
ezzel az áldozatos tevékenységükkel egyben a közösséget is 
szolgálták. Az adás Istene erre tanít bennünket és nem feledi el, 
mit adunk egymásnak, mivel szolgálunk. Ismerjük az igaz bölcs 
mondást: semmit sem viszünk magunkkal, minden elenyészik az 
életünkben, csak az marad meg az embernek, amit 
embertestvérének átad. Így van az, így tudunk kincseket gyűjteni, 
mennyei kincseket. – Sajnos nem tudnám felsorolni, kik milyen 
munkát végeztek, olyan sokan voltak, nem lehet visszapergetni a 
közel egy hónap minden napját. Nem voltam kellően előrelátó. 
Ezért most nevesítés nélkül – nehogy fájdalmat okozzak – az 
egész egyházközség nevében megköszönjük jó Testvéreinknek az 
előkészítő, a javítási és festési munkálatokat, a rengeteg takarítási 
munkát és kérjük Jézusarcú Istenünket, hogy emlékezzék meg az ő 
embertestvéri szolgálatukról, amikor majd be kell számolni 
kincseikről. Hálás szeretettel:  Sági József 

 

Plébánosi kiegészítés 
Plébánosként megemlékeznék e cikkel kapcsolatban még két 
szempontról. Jár a köszönet magának a szerzőnek, Sági 
Józsefnek is, aki a cikkben fölsorolt helységeknek évek óta 
gondos gazdája. De jár a köszönet a Vizivárosi Plébánia 
híveinek is, akik a cikkben bemutatotthoz hasonló makacssággal, 
napról napra megújuló elszántsággal újították föl a Vizivárosi 
Plébánia sekrestyéjét, hogy az egy sokoldalúan használható 
közösségi teremmé válhasson. Harmai Gábor 

 

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 

 

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

 

Szentatya júliusi általános imaszándéka: 
hogy a keresztények járuljanak hozzá az AIDS-betegek testi és 
lelki szenvedéseinek enyhítéséhez, különösen a legszegényebb 
országokban. 

 

Missziós imaszándéka: 
a missziós területeken szolgáló szerzetesekért, hogy az 
Evangélium örömének tanúi és Krisztus szeretetének élő jelei 
legyenek. 

 

Imádságot kérünk: 
- érkező diákonus atyáért 
- hálából a táborokért 
- plébániai segítőkért 

 

 

Templombúcsúnk – közösségerősítés 
Templomunk védőszentjei Szt. Péter és Pál apostolfejedelmek. 
Egyházunk június 29-én tartotta meg a főünnepet, e nap volt 
templomunk búcsúnapja. Célszerű közösségi szempontokból 
plébániánk vasárnap de. ½ 11 órakor nagymisével indította az 
ünneplést, hogy azután közösségerősítő agapéval is építse a 
Belváros hívő népét.  
Plébánosunk az ünnepi prédikációjában szívből jövően elemezte 
a két apostolfejedelem jelentőségét és egyben kitért a szentírási 
megközelítés fontos szempontjaira, aminek nagyon örültünk.  
Szentmise után kezdetét vette a kerti parti. A gulyáságyú már 
üzemben volt, de a várakozási időt egy nagyon hangulatos 
meglepetés tette édessé. A hívek apraja nagyja az ismert Ettore 
cukrászda példátlanul nagylelkű vendéglátásában részesült. A 
fagylaltozni szeretők kívánságuk szerint választhattak 
bármekkora adagot a 10 féle finomságból. Szerencsés Tiborné 
tanárnő tiszteletreméltó szerénységgel távolmaradt a népszerű 
fagylaltkiméréstől, nem kívánt köszönetet begyűjteni. Meg kell 
jegyeznem, hogy a Szerencsés házaspár évente visszatérő, 
örömkeltő nagylelkűsége – mondhatnám áldozata – minden 
tiszteletet megérdemel. Az egyházközség nevében ezúton is 
köszönetet mondunk az igen komoly anyagi vonzatú 
adományukért. Isten fizesse meg.  
Fagylaltozás közben a testvérek ismerkedtek, a keltett jó 
hangulatban barátkoztak. Így van jól, hiszen azokat tudjuk 
legkönnyebben a szívünkbe fogadni, akiket megismertünk. 
Időközben a vendégek elhelyezkedtek: ki a kertben, ki a 
közösségi teremben.  
Elkezdődött a gulyásosztás. A főszakács: Speier Gergely és 
segítői nagy elismerésben részesültek az ízletes ebédért – 
megköszönjük gáláns fáradozásukat. De megköszönjük azt a 
finom vörösbort is a névtelenséget igénylő, de annál nagylelkűbb 
adományozónak.  
Nagy öröm, hogy vízivárosi testvérplébániánk is képviseltette 
magát ünnepünkön, ami egyben jó alkalom is volt a közös 
családi táborozás még nyitott kérdéseinek megbeszélésére. 
Nagyon fontosnak tartom megköszönni (szégyellem, hogy 
nevüket nem tudom) annak a három hölgynek a munkáját, akik 
önként elmosogatták a rengeteg szennyes edényt és rendet tettek 
a konyhában. Úgyszintén köszönet a stramm fiataloknak, akik az 
első kérésemre készséggel segítettek elrámolni az asztalokat, 
padokat, székeket. Rendet teremtettünk magunk után. Öröm volt 
megtapasztalni a Testvérem készséges hozzáállását. 
Hiszem, hogy Plébánosunk közösségkovácsoló igyekezete nem 
volt hiábavaló. Ismét közelebb kerültünk egymáshoz a templom 
árnyékában. Megtapasztaltam, hogy mind jobban kezdjük 
megtalálni a másik embertársunkban a testvért, de hiszen 
Jézusarcú Istenünk ezt akarja. Örüljünk együtt.  
Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Sági József 


