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ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 
Olv.: Ez 33, 7-9  V:  Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.” .  Sztl.: Róm  13, 8-10 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 18, 15-20) 
 

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: 
„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem 
hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, 
mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom 
nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony 
mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten 
vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” 

 

Elmélkedéshez 
• Észreveszem-e, ha valaki ellen vétkezem? Visszaemlékszem-e konkrét esetekre? 
• Mi a jellemző reakcióm, ha valaki felelősségre von valamiért? Elfogadom? Visszautasítom? Bocsánatot kérek? Megsértődöm? 

Igazolom magam? Stb. 
• Kivel tudok egyetérteni? 

 

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: 8 óra  
Szombat:  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 héten 
 Kereszteltük: Fekete Patrikot 
 Esküdtek: Buchwald Milán és Kóbor Kinga 
 Temettük: dr. Büttner Józsefet és Gál Andrásnét 

 
 

 

Előre jelezzük, hogy a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 
október 1-én szombaton 9 órától lesz.  

Mottó: „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21) 
Főelőadók: Orosz István görögkatolikus pap és felesége, Rita 

 

 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 
 

 
 

Mária Rádió FM 97, 4 
 

 
HIRDETÉSEK  

+ A hittanórák rendje és időpontjai még nem lettek véglegesítve, 
kivéve a most októberben elsőáldozókét. Aki a Belvárosi 
templomban lesz elsőáldozó, annak pénteken 14 órakor a 
plébánia hittantermében lesz a felkészítés, aki a Vizivárosban 
lesz elsőáldozó, annak ott, ugyanebben az időben. A többi 
hittanóra rendjét később hirdetjük. 

+ A most elsőáldozók szülei részére szülői értekezletet tartunk 
szeptember 16-án, 17 órától a Belvárosi Plébánián. 

+ Az elsőáldozás időpontja október 2-án 10.00-kor lesz a 
Belvárosban, Vizivárosban pedig a rákövetkező héten, október 
9-én 8.30-kor kezdődő szentmisében. 

+ Mindenkit szeretettel vár a Jó Pásztor Közösség elsőkeddi, 
dicsőítéssel vezetett szentségimádására szeptember 6-án, 
kedden 18.00-tól a Belvárosi Templomban. A szentségimádást 
követő 19.00 órai szentmisén a közösség szolgál. 

+ Jövő héttől gyermekistentisztelet lesz 10:00-tól a Téli 
Kápolnában. Az Istentisztelet Kulcsár Sándor diakónus úr 
prédikációjával és áldásával véget ér, ill. utána a résztvevő 
gyermekek és szülők átjönnek a szentmisére. 

+ Ugyancsak jövő vasárnap 10:00-kor lesz az első Vasárnapi 
iskola: szentségi fölkészítés felnőtteknek, részletek a 
Harangszóban. 

+ Templomunk urnatemetőjében, ill. a közös urnaőrzési 
helyünkön sírhelyet lehet váltani. Részletes tájékoztatást, ill. 
szerződési űrlapot a Plébánia irodáján kaphatnak 
hétköznaponként délután 3 és 6 óra között, tel: 33/999-041 

+ Plébániánk kertkapuján életveszélyelhárítási munkát 
végeztünk, alá kellett dúcolni. A valódi fölújításhoz 
Téglajegyek vásárlásával járulhatnak hozzá a kedves hívek. 



Harangszó 
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Belvárosi Plébánia új diakónusának bemutatkozása 
A bemutatkozás szövege a diakónus szentelésén hangzott el. 
„Kulcsár Sándor Attila 1972. július 2-án született 
Székesfehérváron, Kulcsár István és felesége, Csepregi Mária 
második gyermekeként. Szülei mind a ketten reformátusok 
voltak, válásuk után édesanyja egyedül nevelte fel őket 
szegénységben és mélyen hívő légkörben. Először 
segédmunkásként, gyártósori összeszerelőként, majd miután 
elvégezte esti tagozaton a gimnáziumot, informatikusként 
dolgozott a felsőoktatásban, majd az államigazgatásban. 
Legnagyobb álma az volt, hogy festőművész lehessen. Tizenhat 
éves korától érdeklődött az indiai filozófia és a buddhizmus 
iránt, keresve a választ a szenvedés és az élet értelmére. Egy 
ismerősétől megkapta Assisi Szent Ferenc Fioretti című könyvét, 
amely reményt élesztett fel benne az élet egy új dimenziójára. 
1991 húsvétján visszatért a Katolikus Egyházba Pannonhalmán. 
1993-ban elkezdett járni Székesfehérváron a Neokatekumenális 
Út közösségbe, ahol megtalálta azt a lelket, amit Szent Ferenc 
írásaiból kiérzett: az Isten Szava, a Liturgia és a Közösség, mint 
az evangélium kompromisszumok nélküli megélésének a helye, 
ahol a testvérek arra vannak hívva, hogy alázatban, 
egyszerűségben és dicséretben éljenek, és ahol a másik maga 
Krisztus. Itt tapasztalta meg, hogy a feltámadt Krisztus valóban 
él az Egyházban, hogy ő az egyetlen, aki szereti őt, mint bűnös 
embert, és ennek a határtalan szeretetnek a megtapasztalása 
indította arra, hogy bár 2005-ben felvették a Képzőművészeti 
Egyetem Festőművész szakára, mégis a szemináriumba lépést 
tudta választani, hogy Krisztus szeretetére szeretettel feleljen. A 
teológiát a római Redemptoris Mater szemináriumban végezte 
el, majd 2010-ben átkérte magát az Esztergom – Budapesti 
Főegyházmegyébe hogy a Magyar Egyházat tudja szolgálni. 
Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Licencia kurzusát 
végzi.” 

 Isten hozta őt a plébániánkon, reméljük, hogy ittléte alatt 
segít bennünket életszentségünk megerősödésében, mi pedig 

imádkozzunk, hogy teljesüljön be az, amit Isten eltervezett róla! 
 
 

Vasárnapi iskola 
- szentségi fölkészítés felnőtteknek - 

Isten kegyelméből évről évre érdeklődnek Plébániánkon olyan 
felnőttek a Katolikus Egyház iránt, akik nem lettek 
megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, vagy nem 
bérmálkoztak kamaszkorukban.  
Felkészítésük formája idén a Vasárnapi iskola lesz. Arra kérjük 
őket, hogy jöjjenek el a 10:00-s szentmisére, és a Hívek 
könyörgése után, amikor a kisgyermekek bejönnek a gyermek-
Istentiszteletről a szentmisére, ők jöjjenek ki a templomból, 
keressék meg Kulcsár diakónus urat, aki várni fogja őket, és 
onnantól fölkészítő képzést fognak kapni, amelyet a szentmise 
után magam fogok befejezni. A Vasárnapi iskola tehát 
vasárnaponként 10:00-tól kb. 11:30-ig tartó elfoglaltságot fog 
jelenteni az érdeklődő felnőttek számára. 
A Vasárnapi iskolára tekintettel idén el fogom hagyni a szokásos 
kézfogást a szentmise végén – ebben a testvérek megértését 
kérem. 

 
 

Míra nővér Kárpátalján 
Kárpátaljai kirándulásunkon Ungváron, a domonkos nővérek 
által fenntartott kollégiumban volt a szállásunk. Míra nővér 
fogadott minket és 39 fokos lázasan is leste kéréseinket. Sugárzó 
egyénisége valamennyiünket megnyert. Esztergom – talán innen 
indult hivatása...  
Elmesélte, hogy csecsemő korában megkeresztelték, aztán 
semmi... Egyszer diák korában járt városunkban és vett egy 
rózsafűzért, de csak azért, mert tetszett neki.  
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen lett francia-
filozófia szakos tanár. Mire elvégezte az egyetemet, testileg –  

lelkileg teljesen kiégett. Már öngyilkos akart lenni, mikor kezébe 
került a rózsafüzér. Nézegette és kérte Istent, ha még van valami 
szándéka vele, mutassa meg az utat, adjon jelet neki. És akkor 
úgy érezte, hogy Jézus ott van mellette, hívja.  
Így talált rá rendtársaira és került Kárpátaljára. Szeptembertől 
„öreg fejjel” 3 évig Svájcban fog tanulni teológiát. Imáinkkal 
segítsük további életútját! 
 Kardos Tamásné 

 
 

Nyugdíjasok kirándulása 
Egy 20 személyes kisbusszal Budapestre utazunk szept. 17-én, 
szombaton. 
Első utunk az Országház, ahol idegenvezető segítségével 
megtekintjük a Szentkoronát s az épület különböző termeit, majd 
az Örökimádás – templomba megyünk. Itt a helyi plébános atya 
rövid elmélkedést tart a szentségimádásról. Ezután csendes 
szentségimádáson veszünk részt. Utunk további állomása a 
Szent István bazilika. Itt imádkozunk a Szent Jobb kápolnában, 
majd megtekintjük a czestochowai kegykép másolatát. 
Indulás reggel ¼ 7-kor a Belvárosi templom elől. Visszaérkezés 
kb. 14 órakor. Jelentkezni 1200 Ft befizetéssel lehet a Szent 
István kápolnában, a reggel 8 órai szentmisék előtt és után. 

Sinkáné Vera 
 
 

Imaszándékok szeptember hónapban 
 
 

A pápa imaszándéka: 
A Szentatya szeptember hónapban a tanárokért és nevelőkért 
fohászkodik, hogy tevékenységükkel át tudják adni a fiatal 
nemzedékeknek azt a szeretetet, amely az igazságot szolgálja, és 
azért, hogy valódi erkölcsi és lelki értékekre tudják nevelni őket. 

 
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: hogy a katolikus 
iskolák hitelesen adják tovább Krisztus szeretetét és az igazi 
emberi értékeket. 

 
Missziós imaszándék: hogy a keresztény közösségek szerte az 
ázsiai kontinensen, buzgón hirdessék az Evangéliumot, a hit 
örömével téve tanúságot annak szépségéről. 

 
 

Meghívót kaptunk a Rozáli kápolna búcsújára 
A Rozália kápolnában Palermói Szent Rozália tiszteletére 
szeptember 5-én, hétfőn 17 órakor szentmisét tartunk. Búcsúi 
szentmisénkre egyházközségünk tagjait és a városi híveket 
szeretettel hívjuk és várjuk! Szent Anna Plébánia 

 
 

VÉRADÁSOK 
 
Véradásra jelentkezés ideje Helye 
09.06. 08:00 – 12:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
09.13. 18:00 – 12:00 (K) VÉRELLÁTÓ 

 
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza 
magával. Segítségét előre is köszönjük! 

 
 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele  

megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós  

Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 
Szerkesztők: „Harangszós” munkatársak 

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 


