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EVANGÉLIUM  Szent János könyvéből (Jn 15,9-17) 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én 
szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartom Atyám parancsait, és megmaradok 
az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én 
parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja 
barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem 
tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti 
választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó 
gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az 
evangélium igéi. 

Elmélkedéshez: 
• Hogyan szeret engem Jézus? 
• Mi hiányzik Jézus nélkül az örömömből, amit ő teljessé tesz? 
• Mi az a tudás, ami miatt Jézus barátja és nem szolgája vagyok? 
 
 

Beszámoló-rovat 1.:  „Beteg voltam és meglátogattatok” 
A Belvárosi Plébánia Kórházi Beteglátogató Csoportja – melynek 
vezetője Dr. Felföldi Éva főorvosnő – havonta tartja 
megbeszéléseit. A találkozókon megbeszéljük a beteglátogatáskor 
szerzett tapasztalatainkat, nehézségeinket, örömteli élményeinket 
és erőt merítünk az odaadó testvérek példájából. A testvéri szerető 
közösséget szinte családunknak tekintjük. Minden találkozás 
fontos élmény, mivel a csoport erőtere lelkileg felemelő, érezteti 
Istenünk jelenlétét, akinek akaratából végezzük önkéntes 
szeretetszolgálatunkat. Tudjuk azt, hogy milyen fontosak vagyunk 
a betegek számára és életünk értelmet és tartalmat nyer segítői 
munkánkból. Sokszor tapasztaljuk meg, hogy a lélekben 
megnyíló, a szenvedéssel küzdő betegeinktől szinte többet kapunk 
mint adunk. Istenünk kegyelme a fájdalomban, a szükségben 
látható meg leginkább. Mindenki, aki szeretettel közelít a 
rászorulóhoz a kegyelem bőségében részesül, sokat tanul, hiszen 
Atyánk akaratából cselekszik. Valóságosan Istenünk 
munkatársaként működik, aki az Ő követségében jár, hordozva a 
Szeretet üzenetét. A csoportunk több mint 10 éve végzi munkáját 
és lelkiségi szempontból a Kamilliánusi Rendhez is csatlakozott, 
így a Rend ’’szakmai’’segítségét és célirányos lelkigyakorlatait is 
élvezi, ami által is biztosított a szakmai és lelki fejlődése. A 20 
fős csoport alakulásakor a tagok zöme a 60-65 éves korcsoportból 
került ki, akik az idő múltával nemcsak tapasztaltabbak lettek. A 
csoport hét tagja már 75-80 év között időzik. Sajnos a betegség és 
az Úrhoz való megtérés nem kerülte el közösségünket sem. Az így 
éveiben meggazdagodott és létszámában megfogyatkozott tagság 
szeretné továbbra is ellátni a szinte növekvő szükséget, de a fenti 
objektív okok miatt csak foghíjas szolgálatra képes. Ennek ténye 
fogalmazódott meg legutóbbi csoporttalálkozónkon. Szeretnénk 
az igényeket kielégíteni, ehhez azonban további áldozatkész 
Testvéreket várunk, akik vállalják, hogy Jézus irgalmas szeretetét 
közvetítik a betegek felé. Várjuk Testvéreinket, akik meghallják 
és komolyan veszik Jézusunknak a cikk címében idézett szavait, 
amely a legkomolyabb felhívás számunkra, akik szeretnénk 
bizakodva megállni előtte egykor az elszámolás idején. Kérjük 
halló Testvéreinket, csatlakozási szándékukat jelezzék Dr. 
Felföldi Éva főorvosnő, vezetőnknek személyesen vagy a plébánia  
elérhetőségén 33/898-124 telefonon. Hajlandóságot mutató jó 
Testvéreinket segítse döntésükben az Isten Szent Lelke. 
Köszönöm figyelmüket. Szeretettel várjuk. Sági József 

 

Beszámoló-rovat2.: Ismét összegyűltünk Sinka Vera 
„toborzására” 
Május 1-ére ismét zarándok-kirándulást szervezett nekünk drága 
Sinka Veránk. A reggel 6 óra 15 perckor induló autóbuszunk 
teljesen megtelt. Az ilyen kiránduláson mindig résztvevő Dobay-
házaspárt fájdalmasan hiányoltuk, az őket ért döbbenetes 
autóbaleset miatt ők már nem lehettek velünk. Az igen dús 
programú napunk nagyon jól sikerült, drága kis hazánk sok 
kincsét láthattuk, ismerhettük meg. Első utunk Budapesten a 
Gellért hegy volt. A szikrázó reggeli napfényben a kilátóról 
láthattuk az alattunk elterülő páratlan szép fővárosunkat. Majd a 
Pálosok Sziklatemplomát néztük meg, s ott szentmisét 
hallgathattunk. Előtte a buszban J.-né Etelka gazdag elbeszélést 
mondott a Gellért-hegy történetéről, s a pálos rend kialakulásáról 
és magyarországi jelenlétéről is bő ismeretet kaptunk. Majd Vácra 
érkezve a 7 kápolna előtti kegytemplomban szép idegenvezetést 
hallottunk. Sok érdekes olajfestményt, freskót és egy hajszálakból 
hímzett képet is láttunk. Majd a városban meglátogattuk a 
Székesegyházat. A szemben levő Püspöki Palota kertjében 
várakoztunk (hiába!) Miklós atyára (Dr. Beer Miklós Püspök 
Úrra), nem tudott fogadni a sok más elfoglaltsága miatt. Viszont 
körbe mehettünk az egész Palotán, a csodálatos termekben és 
berendezési tárgyakban gyönyörködve. A további állomásunk 
Zebegény volt, ez a kis gyöngyszem-falu a Dunakanyarban. Itt a 
84 éves Kapás plébános úr a Kós Károly tervezte templom 
páratlan magyarországi építészeti stílusáról és a felújítás-
renoválás eseményeiről számolt be igen élvezetesen. A Szőnyi 
István múzeum megtekintése után ismét buszba ültünk, s az üdítő 
kávé után – amit a sofőrünknél lehetett vásárolni – hamarosan 
Nagybörzsönybe érkeztünk. A XII. századi templom, ami 
megmenekült a századok alatt dúló háborúktól, mindegyikünk 
ámulatát – csodálatát váltotta ki. A gyertyákkal megvilágított ősi 
falak között mély meghatottsággal énekeltük el a „Boldogasszony 
anyánk”-at. Aztán láttunk még egy régi-régi, mára már eltűnt 
paraszti életforma hűséges tanúját: még ma is működő 
vízimalmot. Visszafelé a buszban hálát adtunk a sok élményért, a 
sofőrünk jó vezetéséért, s közösen elimádkoztuk az Úrangyalát. 
Adja a Mindenható, hogy Veránk még sok ilyen kirándulást 
szervezhessen, már csak azért is, mert a zömmel időskorú és autó 
nélküli résztvevőknek nincs más lehetőségük „világot látni”. 

Borsodiné Várady Éva 



Harangszó 
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Beszámoló-rovat 3.:  Májusi képviselőtestületi ülésről 
A testületi ülésen megtudtuk az építkezésekkel kapcsolatban, 
hogy a kertkapu felújításának és az urnatemető kialakításának 
munkálataihoz szükséges szerződések készülnek. A nyári 
programokkal kapcsolatban áttekintettük az előttünk álló 
eseményeket. Ministránsaink május 11-12-én a Mátrába 
kirándulnak. Az út szervezője Gyöngyös Antal képviselőtestületi 
tagunk. Bérmálkozóink lelkigyakorlata május 19.-én valószínűleg 
Pilismaróton, vagy Dömösön lesz. A csoport létszáma 
megközelítőleg 25 fő, akik részben a Szent Erzsébet iskola 
tanulói, illetve a két plébániánk hívőinek gyermekei. Pünkösd 
vasárnapján május 27-én ½ 11h-kor lesz a bérmálás a bazilikában. 
Javasoljuk, hogy aki teheti vegyen részt ezen az ünnepi 
szentmisén. Imádkozzunk értük, hogy a Szentlélek segítségével 
hitüket erősítsék, buzgóságukat fokozzák egész életük folyamán. 
Június 2-án lesz a munkatársak éves munkáját megköszönő 
alkalom, amikor plébános atya szóbeli köszönete után agapéra 
hívja a meghívott résztvevőket. Június 3-án Szentháromság 
vasárnapján lesz iskolásaink hálaadó –tedeum- szentmiséje. 
Úrnapján 10-én a bazilika körmenetén veszünk részt a 18 órakor 
kezdődő szentmisén. Szokás szerint az egyik oltár díszítését mi 
fogjuk megtenni. Június 15-én Jézus Szíve ünnepén a 
hagyományainknak megfelelően a plébániánk körmenete az esti 
szentmise keretében lesz. 16-án 10.30h-kor lesz a bazilikában a 
papszentelés. Lehetőleg minél többen vegyünk részt ezen a szép 
ünnepen. Annál is inkább, mert ekkor szenteli pappá Erdő Péter 
bíboros úr Kulcsár Sándor diakónusunkat, akit július 1-én 
búcsúztatunk a plébániánktól. Templomunk búcsúját július 1-én 
ünnepeljük, és ekkor lesz az urnatemető megáldása is. Július 2-án 
fog kezdődni a hittantáborunk, ezúttal Kemencén. Július 10-14 
között 18 fiatalunk az egyházmegyei hittantáborban Bodajkon fog 
táborozni.            Dobay Péterné 
 

Program előzetes 1.: Szeifert Ferenc volt a pilisszentléleki 
plébános, amikor elkezdődtek a pálos kolostor-rom feltárási 
munkái. Ő volt az, aki hagyományt teremtett abból, hogy 
Pilisszentléleken pünkösdkor hajnalban szentmisét mondanak. De 
magát a feltárást is nagyban köszönhetjük neki, mert édesapjával, 
kétkezi munkával kezdte el a feltárást. 2 éve 2010. november 5-én 
halt meg. Tavaly született az elhatározás, hogy a pünkösdi 
éjszakai zarándoklatot nevezzük el az ő tiszteletére. Így idén lesz 
az első alkalom, amikor neve előtt tisztelegve I. Szeifert Ferenc 
zarándoklat néven indul útnak a zarándoklat. 
Indulás pünkösd vasárnap hajnalban 1/2 2-kor a Galagonyás 
úti kereszttől. További részletekkel kapcsolatban késöbb 
jelentkezünk.            Kuti István 
 

 

Program előzetes 2.: Koronkai Zoltán jezsuita atyától kaptuk a 
következő nyári programlehetőséget. Nyáron ismét lesznek 
bogártáborok. Ajánlom a 10-16 közti gyerekeknek és fiataloknak.  
Felkerült a honlapra az idei táborok (az ifié még nem) 
jelentkezési lapja az alábbi szöveggel: Az idei táborok a 10-16 
éves korosztály számára 2012. június 24-29. között kerülnek 
megrendezésre párhuzamosan 5 táborhelyszínen. Jelentkezési 
lapot, online ki lehet tölteni a http://szentjanosbogar.hu/tabjel/ 
oldalon. Kinyomtatandó a dokumentum, és aláírva, postán kell 
föladni. Minden további részlet és segítség megtalálható az 
említett http://szentjanosbogar.hu/tabjel/ oldal információinál! 
 

 

Meghívót kaptunk: A kerek templom programjaira hívnak min-
ket. Május a Szűzanya hónapja, ilyenkor napról-napra litániával 
köszöntjük Őt. A loretói litániában anyaként és királynőként 
szólítgatjuk templomainkban, imáinkban. Májusi imaóránkon őrá 
mint égi édesanyánkra tekintünk, értelmezzük anyaságát 
nemzetünk vonatkozásában és személyes életünkben, így dicsér-
jük őt, és kérjük közbenjárását. Szeretettel hívunk és várunk Min-
denkit május 15-én, kedden 18 órakor a Kerek templomba! Az 
imaóra hangfelvétele 17-én 23 órakor hallható a Mária Rádióban.  
Már előre jelzem, hogy az Orbán búcsú nem pünkösd hétfőn, 
hanem a napján, 25-én, pénteken 18 órakor lesz a kápolna előtti 
téren. 

 
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 
 
Meghívót kaptunk 2.: Szeretettel várjuk Helischer József Városi 
könyvtárunkban május 14-én, hétfőn 17 órára – vendégünk: Fejős 
Éva író, újságíró 
 
 

Felhívás 
Tisztelettel felhívjuk kedves Testvéreinket a szemjöv. 
adóbevallásnál jelentkező lehetőségek felhasználására. 2x1 % 
feletti rendelkezés lehetővé teszi, hogy a Magyar Katolikus 
Egyházat a 0011 kódon támogassuk, az Esztergomi Belvárosi 
Plébánia Templomfelujító és Fenntartó Alapítványát a 
18600227-2-11 adószámon támogassuk. Tájékoztató lapocskák 
találhatóak az újságos asztalon. Ezúton köszönettel fogadjuk, 
hogy hitéleti és nevelési tevékenységünket a hitükből eredő 
tudatossággal segítik a fenti intézkedésükkel. Sági József  

 
 
 
 

 

Imaszándékok 
+ hogy ne ítélkezzünk mások felett, hanem szeretettel és 
bölcseséggel nyújtsunk segítséget a bajbajutottaknak 
 

+ a haldoklókért és mindazokért, akik visszatérni készülődnek az 
atyai házba 
 

+ mindazokért, akik nem találnak munkát, és nem tudják fedezni 
életfenntartásukat 
 

+azokért a lányokért és asszonyokért, akiket az abortusz kísért, 
illetve, akik átestek rajta 
 

 
Hirdetések 

+ Nagymarosi Találkozó lesz május 19-én, szombaton. 

+ Május 26-án, szombaton az Oltáriszentség előtti pünkösdi 
virrasztásra hívnak mindenkit a MÉCS-közösségek 21.00 órától 
24.00 óráig a Szent István kápolnába. 

+ Várjuk a jelentkező általános iskolás gyermekeket a kemencei 
Hittantáborba 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások 
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, amikor 
Jézus beszél a tanítványainak. 

 
 

+ A héten temettük: Babits Mihályt. 
 kereszteltük: Szabó-Sóki Áront. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő-Péntek: 19 óra; (utána májusi litánia) 
Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra (utána májusi litánia) 
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 13.00-18.00 Szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István) 

 
Mária 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.; 
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 

Tel./Fax.: (33) 898 – 124, Mobil: (20) 775 – 2841 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

Web: www.belvarosiesztergom.hu;  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 


