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Zsoltár válasza: Őrizd meg lelkemet* a te békédben, Uram.  

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 23, 1-12) 

Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz: „Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek 
meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondok nektek, de tetteitekben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik 
azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani 
rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. 
Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a 
főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig 
mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se 
hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, 
azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.” 
 

Elmélkedéshez: 
• Gondolom e őszintén, hogy az ismerőseim, barátaim jobb emberek mint én? 
• Megteszem-e azt, amit másoktól elvárok, hogy megtegyenek? 
• Az emberek megbecsülése számít nekem, vagy az hogy az Isten szerint éljek? 
 
 

Velünk történt-rovat: Üzenetet hoztunk 

Október 22. csípős, ködös reggelén a Szobi révnél – egy szerény 
bemutatkozást követően – csendesen „hajóra szállt’’ egy 14 fős 
zarándokcsapat. Vacogva ácsorogtunk a kompon, de mihelyt 
megpillantottuk a túloldalról integető József atyát és Imre 
diakónust melegség töltötte el szívünket. Bennünket már várnak! 
(Ez egy csodás nap lesz!) ,,Parta szálltunk‘’ tehát és József atya 
szívmelengető üdvözlése és áldása után útnak indultunk. 
Kiindulópontunk a szobi templom volt, ahol elkezdtük a 
rózsafüzért, majd a templomból kijövet Isten kegyelméből 
megszólaltak a harangok és kisütött a napocska is, így indultunk 
tovább. A szokásos útvonal – erdőn-, mezőn-, -hegyen-, völgyön 
át – ellenére újabb és újabb csodákat fedeztünk fel. Isten 
kegyelméből megérkeztünk Márianosztrára, ahol József atya által 
celebrált szentmisén adhattunk hálát Istennek a kegyelmekért és 
égi Édesanyánknak közbenjárásáért. A templomba való 
bevonulásunkkor „Boldogasszony anyánk”-at énekeltük amikor 
megszólalt az orgona hangja, amely csodálatosan visszaadta azt 
az érzést, hogy minket itt már várnak. ,,Gyertek hozzám mind 
akik megfáradtatok...’’lelkülettel foglaltuk el helyünket a 
szentélyben, ahol az Úr üzenetét átvettük és szeretném ezt nektek 
is továbbítani: ,,Menjetek és őrizzétek meg a mosolyotokat, 
áradjon belőletek a szeretet és sugározzon a béke. Lássák 
embertársaitok, hogy hová tartoztok! Tegyetek tanúságot 
hitetekről!’’ A programunk végén a csoport javarésze ebédelni 
ment, míg többen a kálvárián költötték el a magukkal hozott 
elemózsiát. Visszafelé is csodás volt az út, imádkoztunk, 
énekeltünk, csipkebogyót és erdei csokrot gyűjtöttünk. Aki 
nagyon elfáradt az a zarándokkereszt átvételével megpihenhetett. 
Egész úton végigkísért a ragyogó napsugár, az azúrkék égbolt, a 
gyönyörű őszi festői természet, amelyben ismét az Úr gyönyörű 
teremtését láttuk. Köszönjük Istennek és Szűzanyánknak ezt a 
csodás napot. Hitben megerősödve, lelkiekben gazdagodva és 
kegyelmekkel telve térhettünk vissza. Megint többet kaptunk, 
mint amennyit megérdemeltünk. Ezúton szeretnénk még 
köszönetet mondani zarándoktársaink nevében is, Kuti 
Istvánéknak, akik gondosan és példás testvéri szeretettel 
szervezték meg ezt a zarándoklatot. Isten áldja meg őket!  
 Anna és Alexandra 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

Így éltem meg-rovat: A XX. Országos Karizmatikus Találkozót 

2011. október 15-én, szombaton került megrendezésre a XX. 
Országos Karizmatikus Találkozó, ahová nagy örömmel – és több 
plébániai társunkkal együtt – én is eljutottam. A rendezvényről 
csak annyit tudtam, hogy lesz dicsőítés, előadás, szentségimádás, 
mise és sok ember. Úgy gondoltam, az „alapanyagok” jók, ebből 
csak jó dolog lehet, no meg „ahol ketten vagy hárman összejöttök 
az én nevemben, én is ott leszek”, tehát feltétlenül számítottam 
Jézus jelenlétére. Ott volt. A rövid bevezető és a „bemelegítő” 
dicsőítés után bemutatkozott Dr. Johannes Hartl ausburgi 
gimnáziumi tanár, akiről néhány személyes és sablonos mondat 
után kiderült, hogy főállásban imádkozik. Hogyan?! Én eddig 
ilyet csak a szerzetesekről hallottam, viszont nekik nincsen 
családjuk, Johannesnek viszont van három gyereke...! És nem 
pap, nem kap fizetést azért, hogy imádkozik. Mint elmondta, 
feleségével egyszerre kapták ezt az elhívást néhány éve, és mertek 
igent mondani erre. Feladták az állásukat, és létrehozták az 
Imádság Házát, ahol folyamatosan főállásban dicsőítenek és 
imádkoznak „részmunkaidős” önkéntesekkel. Hogyan lehet ennyit 
imádkozni, fogalmazódott meg bennem a kérdés? Az előadásban 
válaszokat is kaptunk a tanításaiból a bennünk kavargó 
kérdéseinkre. Isten szeretetre teremtett minket, elsősorban az Ő 
szeretetére, ezért vágyakozunk utána, és ezért nem lehet teljes az 
életünk Nélküle. Amikor keressük Őt, egy új dimenzió nyílik meg 
előttünk, egy csodálatos, új világ, amivel nem lehet betelni, 
mindig újabb és újabb örömöket ad. Megállhatunk a kapuban, és 
nézhetünk sóvárogva befelé, de be is mehetünk dicsőítés és ima 
által. Az elhangzott mondatai kibontották a szentírás egy-egy 
részének tartalmát számunkra, amit a nagyon élményszerű vetített 
képek, ábrák segítettek. További gondolataiból bennem a 
következő szűrődött le. Ha közelítünk Istenhez, Ő is közeledik 
felénk, ha törekszünk arra, hogy mind jobban megismerjük Őt, Ő 
egyre többet mutat meg az Ő végtelen szépségéből, jóságából, 
szeretetéből. Amikor a Szentírást olvassuk, Ő beszél hozzánk. 
Nem mindig értjük, nem mindig hisszük, amit mond, de Ő 
türelmes, hiszen ismer és szeret minket. Újra és újra hív, szól 
hozzánk, a körülményeinken, embereken, a szívünkön keresztül. 
A „másik” oldal meg folyamatosan „beszól”, sokszor sajnos 
sikerrel: „Mit képzelsz te magadról? Ki vagy te? Csak egy vagy a 
sok milliárd között!” Nem! ! ! Egyedi vagyok, fontos vagyok 
Istennek, szeret, nagyon szeret! (folytatás a 2. oldalon) 



Harangszó 
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(folytatás az 1. oldalról) „Elhívás? Ugyan már! Majd pont téged? 
Nézz már magadra!” Igen!!! Ő akarta, hogy legyek, mert feladatot 
bízott rám, és erre a feladatra csak én vagyok alkalmas, erre 
teremtett. Lehet, hogy a feladatom „csak” annyi, hogy 
viszontszeressem Őt. Ha igent mondok a hívására, egyre jobban 
megismerem és megszeretem Őt, és az ima valóban örömteli 
együttlét lesz Atyánkkal. Ria 
 

Imádság Köszönöm Uram a csendet 
A csend a belső élet ereje, ismeretlen tájak bejárása, a mélység és 
a megszentelődés titka. Felbecsülhetetlen érték. 
Vonzódni a csendhez annyit jelent, mint vonzódni Istenhez. 
A csend Isten hangja bennünk – a beszéd és az örökkévalóság 
fürkészése – a csend által megtalálhatjuk Istent a körülöttünk lévő 
dolgokban. A csendben kapjuk a talentumot. 
Csend szüli a fényt a sötétségben, amely teljesen átvilágítja a 
belső mélységeket. Szent a csend! 
Ne hagyjuk, hogy az élet zaja elnyomja bennünk a csendet. 
Adjunk szállást szívünkben a csendnek – fogadjuk be szívünkbe 
az Urat és hallgassuk a csendben az Ő szavát. V. Anna 

 

 

Imaszándékok: 
- Hogy a keresztények együtt hirdessék Jézus Krisztust, a világ 
Üdvözítőjét 
- Hogy a hontalanok, Isten jóságát a keresztények befogadó 
szeretete által tapasztalják meg 
- Hogy minden családtag olvassa és élje az Evangéliumot 
- Hogy a betegek megkaphassák az emberhez méltó ápolást és 
orvosi kezelést 
 

 

Ünnepnapok, búcsúk, emlékezések a héten: 
- November 1. kedd Mindenszentek ünnepe; 
- November 2. szerda Halottak napja (Teljes búcsút nyerhet a 
tisztítótűzben szenvedőkért az a hivő, aki halottak napján valamely 
templomot vagy nyilvános kápolnát buzgón meglátogat. A 
templomlátogatás alkalmával egy Miatyánkot és Hiszekegyet is el 
kell mondani a Szentatya szándékára. A búcsú elnyerhető az említett 
napon, vagy az Ordinárius engedélyével az előző vagy a következő 
vasárnapon, vagy Mindenszentek ünnepén. Az a hivő, aki a temetőt 
buzgó lélekkel meglátogatja, és legalább gondolatban a halottakért 
imádkozik, búcsút nyerhet kizárólag a tisztítótűzben szenvedőkért, 
mégpedig november elsején déltől november nyolcadikán estig 
minden nap teljes búcsút, az év többi napján részleges búcsút.); 
- November 5. szombat Szent Imre herceg napja. 
 

 

Ismeret és ajámlás: HALLOWEEN ÉS A FÉNY ÉJSZAKÁJA 
Jézus – „Én vagyok a világ világossága” 

 
„Kelj fel és tündökölj, mert eljött világosságod” (Iz 60,1) 

Valójában - Halloween az All Hallows Eve (Minden szentek estéje) 
kifejezésből ered - Mindenszentek előestéje, amely ünnepen a 
katolikusok Isten dicsőségét és minden mennyei szentjét ünneplik, 
és Isten világosságának a győzelmét minden szentjének életében a 
sötétség felett. Jézus a világ világossága. A szentek ebben a 
világosságban éltek. Éppen ezért arra gondoltam, talán érdekelne 
titeket egy kezdeményezés, amely pár éve indult, és amelyhez most 
már szerte a világon sokan csatlakoztak és velünk együtt 
ünnepelnek. Ez pedig a Fény éjszakája elnevezésű esemény. A mi 
víziónk az, hogy Halloween ünnepe legyen újra Krisztusé és az Ő 
Egyházáé. Ez a kezdeményezés nemrégiben hivatalos támogatást 
kapott az Angol és Wales-i Püspöki Konferenciától. Halloween ma 
a legnagyobb fogyasztói ünnep karácsony és húsvét után, itt az idő 
hát, hogy emlékeztessük a keresztényeket ennek az ünnepnek az 
eredetére. Ez az ünnepnap fontos a katolikus kultúrában. Október 
31-e estéjén tegyünk valami olyat, amely tanúságot tesz hitünkről, s 
amely hallható és látható. Aki tud, csatlakozzon a Fény Éjszakája 
kezdeményezéshez, vagyis mindenszentek ünnepe előtt vegyen részt 
a szentmisén, Szentségimádásban. Szervezzenek a gyermekek 
számára is ünnepet, s öltözzenek be szenteknek. Együtt a 
gyerekekkel gyújtsák meg a tüzet. A fényt – gyertyát vagy mécsest – 

tegyék az ablakba, jelezve ezzel a járókelőknek, hogy ez egy 
keresztény ház. Krisztus iránti hűség jelképeként fehér ruhadarabot 
kell viselni. Ez erőteljes jele lehet annak, hogy megmutassuk az 
embereknek, hogy mi Krisztusba és nem magunkba vetettük a 
reményünket. A fény kérdéseket fog provokálni, s ezáltal 
lehetőségünk nyílik Krisztusra mutatni. Mindenkit bíztatok a 
részvételre. Vincent Nichols érsek pastoralis körlevelet küldött 
egyházkerületének: A hit láthatóvá tétele egy olyan küldetés, 
amelyet a Mennyei Atya bízott ránk. A Fény éjszakája 
kezdeményezésben való részvétel egyfajta válasz erre a küldetésre.
 Damian Stayne 

Tanúságtétel: Egy zarándoklat margójára Nem hiszem, hogy a 
szobi komp előtt szemünk láttára kétfelé nyíló köd csoda lett 
volna. Ez biztosan egy különleges természeti jelenség volt. De 
hiszem, hogy Szobon azért kísérte zarándok csoportunkat Istent 
dicsőítő harangszó, mert egy egyházhoz tartozunk. Köszönjük a 
szobi templomtakarító asszonyok figyelmességét és a sebtében 
megírt szalagot, amit zarándok-keresztünkre kaptunk. Remélem, 
mindenki úgy érezte, hogy valóban felemelően szép zarándoklat 
volt és egy picivel újra többek lettünk, mire hazaértünk. Tudom, 
hogy legközelebb is útra kelünk. Ezúton köszönöm a nagyszámú 
zarándoktárs összetartását, Imre testvér gyalogos, de főképp lelki 
vezetését, József atya feledhetetlen miséjét. De legfőbb hála a 
Mindenhatónak, aki egyre világosabban mutatja az utat nekünk. 
 K. István 
FONTOS INFORMÁCIÓ: Téli időszámításra való áttérés 
Október 30-án vasárnap, hajnali 3 óráról 2 órára állítják át az 
órákat. Így 1 órával vissza kell állítanunk a saját óráinkat is. 
 

HIRDETÉSEK  
 

+ Mindenkit szeretettel vár a Jó Pásztor Közösség elsőkeddi, 
dicsőítéssel vezetett szentségimádására november 1-én, kedden 
18.00-tól a belvárosi templomban. 

+ Mindenszentek napján, - november 1-én 17órakor - imádságos 
gyertyagyújtást tart Harmai Gábor plébános atya a Belvárosi 
temetőben. 

+ November1-én hétköznapi miserend lesz, 17 órakor imádságot 
tartunk a kőkeresztnél! 

+ November 2-án hétköznapi miserend lesz, a 19 órai szentmisét a 
Kriptában tartjuk. 

+ November 5-én 18 órától taize-i imaórát tartanak a Kórház 
Kápolnában! 

+ A következő Baba-mama klub november 7-én, hétfőn, 10 órától 
lesz a plébánia tanácstermében. Témája: „Hogyan beszéljünk a 
kicsikkel a halálról?” Természetesen lesz játék és más, vidá-
mabb téma is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számá-
ra, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, hogy milyen-
nek képzelik el - evangéliumban szereplő - Mózes tanító székét. 

+ A héten  
 Kereszteltük: Faragó Bálint Gábort és Nádler Emmát. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő- Szombat: 19 óra; Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Vasárnap: ½ 9 óra 
 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 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) 

Mári Rádió Fm 97,4 Mhz 
HARANGSZÓ 

A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele 
megjelenik hetenként 

Alapító: Dr. Beer Miklós 
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport 

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 


