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Olvasmány.: Iz 35, 4-7a       Évközi 23. vasárnap        Szentlecke.: Jak 2, 1-5  

Zsoltár válasza: Áldjad, lelkem, az Urat,*dicsőítsed az Istent! 
 

EVANGÉLIUM   Szent Márk könyvéből (Mk 7, 31-37) 
Abban az időben Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva 
beszélő süketet, és kérték, tegye rá, a kezét. Jézus félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával 
megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: ,,Effata, azaz: Nyílj meg!“ Azon nyomban megnyílt a füle, 
megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minnél jobban 
tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: ,,Csupa jót tett: A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig 
beszélőkké!“  
Elmélkedéshez: 
• Miért ennyire bonyolult a csodatétel? Miért nem csak egy szó hangzik el, ahogy más elbeszélésekben? 
• Jézus milyen jótetteit tapasztaltam meg életemben? 
• Tudok-e ezekről beszélni, vagy ezek az én titkaim? Miről tudok Jézussal kapcsolatban nyilvános hitvallást tenni? 
 
 

Beszámoló: Budapesten kirándultunk 
Nagy izgalommal vártuk szeptember 2-át, hiszen ezen a napon 
újból együtt lehetett a Kavics közösség. A 7.40-es busszal 
mentünk fel az Árpád-hídig. Az egy órás út hamar eltelt, hiszen 
jót beszélgettünk és a fiatalok szüleikkel együtt 
megismerkedhettek Koronkay Zoltán atyával. Nagymaroson és 
Máriaremetén is találkoztak már vele és mivel első perctől nagy 
szeretettel és nyitottsággal fordult sérült barátaink felé, ezért 
szerveztük meg, hogy meglátogatjuk őt a Jezsuita Rendházban. 
Némi metrózás után sétálva jutottunk el a Nemzeti Múzeumig, 
ahol Simonek Márti elszavalta a Nemzeti Dalt. Továbbmenve a 
palotanegyedbe értünk. Itt egymás mellett sorakoztak a szebbnél 
szebb épületek. Megcsodálhattukpéldául a Zichy család egykori 
lakhelyét. Elhaladtunk az Olasz Kulturális Intézet mellett is, 
amely arról nevezetes, hogy az Országház megépítése előtt itt 
ülésezett az Országgyűlés. A Magyar Rádió épületegyüttese előtt 
elsétálva visszaemlékeztünk az 1956-ban itt dúló harcokra. 
Felemelő érzés volt hallani, ahogyan Zoli atya a fiataloknak 
mesélt a régmúlt eseményeiről és látássérült barátainknak 
részletesen elmagyarázta, hogy hogyan néz ki amit látunk. Sétánk 
végén elértünk a Jezsuita Rendházhoz. Az atyától megtudtuk, 
hogy a jezsuiták Jézus Társasága és a rendházukat a Párbeszéd 
Házának hívják. A rendet Loyolai Szent Ignác alapította 1540-
ben. Megnézhettük a régi kápolnát, a dísztermet, valamint a 
színházi előadásoknak és filmvetítéseknek otthont adó Pázmány 
Péter Konferenciatermet. Zoltán atya elmondta, hogy a Szív újság 
szerkesztősége is itt található. Végül a Rendház legmélyebb 
pontjába, a kápolnába jutottunk, amit Jézusról neveztek el. A 
kápolna fölé magasodik az egész hatalmas épület úgy, ahogyan az 
egyháznak Jézus az alappillére. A Jézusról nevezett kápolnában 
Szentmisén vettünk részt, amelyben Évicica olvasmányt, Gabica 
pedig szentleckét olvasott. A prédikációban arról hallottunk, hogy 
Mózes a nép vezetője. Ha jók a párkapcsolataink, akkor jól élünk, 
jó kapcsolatban leszünk Istennel és az embertársainkkal. Sorra 
elmondtuk és értelmeztük a Tízparancsolatot. Arról is szó volt, 
hogy a zsidók étkezés előtt mindig kezet mosnak és elmossák 
edényeiket. Úgy tartották, hogy ez által megtisztul a szívük is. 
Mindnyájan imádkozzunk szívből. Hitvallás után ki-ki 
megfogalmazhatta könyörgéseit. Szentmise után átmentünk a 
Loyola Caféba, ahol megebédeltünk és Zoli atya egy-egy üdítőre 
meghívott minket. Ebéd után búcsút vettünk vendéglátónktól és 
apró ajándékkal köszöntük meg neki, hogy itt lehettünk és 
körbevezetett bennünket. Mivel kellemes volt az idő elmentünk a  

 

Plébániánk weboldala: www.belvarosiesztergom.hu 

Hősök terére és rögtönzött történelemóra keretében emlékeztünk 
nagy elődeinkre. Elsétáltunk a Vajdahunyad várba, majd az 
Árpád-híd felé vettük az irányt. Közben megálltunk és ettünk egy 
finom fagyit az egyik Mc Dönciben. Sok szép élménnyel 
gazdagodva indultunk hazafelé. Szeretnénk megköszönni 
elsősorban a Jó Istennek, hogy ilyen fantasztikus napot tölthettünk 
együtt. Másodsorban Koronkay Zoli atyának, hogy idejét és 
türelmét ránk áldozta és sok érdekes dolgot hallhattunk. Külön 
öröm volt megtapasztalni, ahogyan a fiatalokkal bánt. 
Mindenkihez volt néhány kedves szava és látássérült barátainknak 
is "láthatóvá" tette Budapest nevezetességeit. Uram, add, hogy 
még sok ilyen jó programon vehessünk részt és még rengeteg szép 
élményt szerezzünk sérült barátainknak hiszen nagyon fontos, 
hogy megismerkedjenek új emberekkel, számukra idegen 
dolgokkal. Ez mind az ő épülésüket és fejlődésüket segíti. 
Áldd meg Istenünk kis közösségünket. Ámen.    
              Gabica és Orsi 
Új munkatárs a plébániai irodán 
Szeretettel köszöntöm a Belvárosi híveket. Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettnek hívnak, Esztergomban születtem.  
Szeptember 1-én kezdtem meg adminisztrátori munkámat a 
plébánián. Jelenleg Esztergomban élek a családommal. Sok 
szeretettel várom a híveket hétfőn, kedden és pénteken a szokásos 
délutáni időpontokban.    Szakácsné Tarnóczi Bernadett 
Szakrális Művészetek Hete esztergomi programjai 
2012 Szeptember 15. szombat 
• Szent Adalbert Központ, 17 óra 
László Dániel festőművész-kiállitás megnyitója Mária út cimmel 
Megnyitja: Dr. Osvay Viktória, a Mária Út Egyesület önkéntese 
Istvánffy Miklós művészettörténész 
Közreműködik a Gesualdo Kamarakórus 
Szeptember 16 Vasárnap 
• Keresztény Múzeum, 15 óra 
Koncert a Gobelin-teremben-Gesualdo Kamarakórus 
 

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára 17 óra 
A nap megszentelés-Szvorák Katalin koncertje 
Bevezető elmélkedés: Dr. Székely János, esztergom- budapesti 
segédpüspök 
Szeptember 21.péntek 
• Szent Adalbert Központ, 19 óra 
A jámborságnak és a tudománynak 
Barangolás a régi szeminárium falai között- vezeti Kontsek Ildikó 
művészettörténész, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója 
• Primás Pince, 20 óra 
A budapesti Vass Lajos Kamarakórus 
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Szeptember 22. szombat 
• Keresztény Múzeum, 10 óra 
Török motívumok a Keresztény Múzeumban 
10:00-16:00 Műhelymunka 
Csomózott szőnyeg készítése és restaurálása, a szövő és restaurátor 
munka közben 
10:00-17:00 Alkalmi időszakos kiállítás 
Török szőnyegek a múzeum gyűjteményében 
10:00-16:00 Folyamatos múzeumpedagógiai foglalkozások 
-Hogyan kell megkötni egy turbánt? 
-Kép másKépp (jelképes díszítmények) 
-Találd meg a törökök rejtett kincsét!(játékos kincses keresés 
kicsiknek és nagyoknak) 
10:00-16:00 Kézműves foglalkozás: 
agyag amuletteket és arabeszkkel díszített szőnyegmintákat 
festhetnek a résztvevők 
16:00-17:00 hitről, lélekről magyarul és törökül 
Guessous Majda Mária népi ének előadóművész és zenésztársai 
koncertje 
Szent Adalbert Központ 
• Egésznapos Roma Ifjúsági Találkozó 
15:00 a ,,Mindszenty és a cigányok” pályázatra készített alkotások 
megtekintésére nyílik lehetőség 
16:30- Vályi István- díj átadása  
Szeptember havi imaszándékok: 
Szentatya imaszándéka: Általános imaszándék: hogy a politikusok 
mindenkor tisztességgel, becsületességgel és az igazság iránti 
szeretettel cselekedjenek 
Missziós imaszándék: 
A legszegényebb egyházak megsegítéséért, hogy a keresztény 
közösségekben növekedjék a készség arra, hogy misszionáriusokat, 
papokat és laikusokat küldjenek konkrét támogatásokkal a 
legszegényebb egyházakba 
Bíborosi imaszándék: 
Hogy óvodáink és iskoláink a hittel és a szeretettel való találkozás 
helyei legyenek, járuljanak hozzá Egyházunk és társadalmunk 
közösségi életének és értékeinek erősödéséhez. 
Gondolatok: 
Az ember imádsága Jézus által, Jézussal és Jézusban lehetséges, aki 
bennünk imádkozik és közbenjár. Ő az, aki által minden kegyelem 
leszálott az Atyától, és aki által minden hálaadás felszáll az Atyához. 
Minden imádság, a legegyszerűbbtől a legmagasabbig, részvétel, 
közösség és részesülés az élő Krisztus jelenben folyó, és örökké 
megmaradó, egyetlen imájából. Benne a mi imánk az ő imájává, az ő 
hálaadásává, közbenjárásává, imádásává válik.(Michel Hubaut OFM) 
Gondolatok-rovat:   Kalkutai Boldog Teréz Anya  
,,Szentté kell lennünk, nem azért, mert szentnek szeretnénk érezni 
magunkat, hanem azért, mert Krisztusnak el kell érnie, hogy 
teljesen élje bennünk életét. Egészen szeretetté, hitté, tisztasággá 
kell válnunk, a szegényekért, akiket szolgálunk,, 
Lehetetlen elkötelezni magunkat a közvetlen apostolkodásban 
úgy, hogy nem vagyunk imádságos lelkek. Tudatában kell 
lennünk Krisztussal való egységünknek, amint Ő tudatában volt 
Atyjával való egységének. Tevékenységünk csakis abban a 
mértékben igazán apostoli, amennyiben megengedjük, hogy  Ő 
dolgozzék  bennünk és általunk, az Ő hatalmával, az Ő vágyával 
és az Ő szeretetével. 
 

Teréz anya 1910.-ben született. Albániába, majd 1928-ban, a Loretói 
Apátságba, Dublinba ment, innen pedig Indiába utazott, ahol 
noviciátusát kezdte.1950-ben megalapitotta saját rendjét, a Szeretet 
Misszionáriusai rendet, azért, hogy kizárólag a szegények 
legszegényebbjeit szolgálják. 
Az egész világon otthonok százait alapitotta. 1997-ben szeptember5-
én halt meg.  
 
Kedves Testvérek figyelmét felhívjuk a jól kialakított, működtetett 
honlapunkra. Kérjük, látogassák meg az oldalt és információkkal 
segítsék a naprakész működését. A weboldal és hírlevelünk szá-
mára szóló eseményekről, hírekről, információkról szóló elektro-
nikus leveleiket a harangszo@egomnet.hu címre várjuk. 

 

Programajánló:  
+Három hétvége egyedülálló szülők számára Budapesten a 
katolikus Emmanuel Közösség szervezésében 
2012. szeptember 29-30 ,Október 20-21 ,november 24-25 
Az egyedülálló szülőknek szóló AVE lelkigyakorlatos 
hétvégesorozat célja nem a társkeresés, de annak az előfeltételeit 
megteremti. Minden sikeres kapcsolat azon múlik, hogy 
feldolgoztuk-e a történteket, megtanultunk-e megbocsátani, nem 
cipeljük-e tovább a sérelmeinket, el tudtuk-e engedni a volt 
házastársunkat, megtanultuk-e az „egyedül is boldog lenni” 
képességét, alkalmassá tudtuk-e tenni magunkat az új kapcsolatra. 
Mindebben segít az AVE lelkigyakorlat. Ez a program azonban 
azoknak szól, akik még nem látják az alagút végét, és most az 
életük más feladata a fontosabb, mint a társkeresés.  
Jelentkezés információ:06/30-454-09-39 vagy 
emailben:egyedülallo@emmanuel.hu. Látogassa meg 
weboldalunkat www.avelap.hu 
 

 +A Ferences Szegénygondozó Nővérek Közössége szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját 2012. szeptember 14-én 
(pénteken) 10:00-16:00 óráig Mátraverebély-Szentkútra, hogy 
velünk együtt adjon hálát Rendünk megalakulásának 85. 
évfordulója alkalmából. Az ünnepi Szentmisét 11 órakor Dr. Beer 
Miklós váci megyépüspök celebrálja. 
 Részvételi szándékát kérjük jelezze: Kóródi M.Veronika 
nővérnél: veronika.n@freemail.hu vagy tel:06-20/7700-587 

Hirdetések 

 + Képviselőtestületi gyűlés lesz hétfőn illetve csütörtökön 
 + A képviselőtestületi kirándulás szeptember 29-én  szombaton 
lesz, házastársakat is szeretettel várunk 
 + Vasárnapi iskolát indítunk szeptember 16.-ától vasárnap este 6 
órás kezdettel azoknak akik felnőttként keresztelkedni, elsőáldozni, 
bérmálkozni szeretnének   
 +Baják Zsuzsának ezúton is szeretettel köszönjük sok éves 
áldozatos munkáját. Balesete kapcsán jelezte, hogy tovább sajnos 
nem tudja folytatni az irodai munkát. Isten adjon neki megújult 
egészséget és sok erőt. 
 + Szeretettel köszöntjük új irodai munkatársunkat, Szakácsné 
Tarnóczi Bernadettet 
 + Szombaton a rózsafüzér társulat tagjai megújították egy éves 
elköteleződésüket. Aki szeretne még csatlakozni,forduljon a 
plébános atyához. A csatlakozók napi egy tized rózsafüzér 
elmondását vállaják és havonta egyszer részt vesznek a titokcserén. 
 +A Harangszó újra hetente jelenik meg, köszöntjük eddigi és 
leendő szerzőinket. Fölvetődött, hogy a cikkekhez bátran 
mellékelhetnek digitális fotókat, melyeket plébániánk honlapjára föl 
tudunk tenni. 
 

+ A héten temettük: Csató Béla Andrást és Tóth-Major Józsefnét  
+Esküdtek: Petrik Katalin és Erős Péter 
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő-Péntek: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 13.00-18.00 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 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele /megjelenik 

kéthetenként/ 
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 


