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Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
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Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
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Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
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A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
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következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
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Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 



Harangszó 

 

 
 

2 

mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 



Harangszó 

 

 
 

2 

mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
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Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 
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XVI. évf. 34. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. szeptember 30. 

Olvasmány: Szám 11, 25–29 Évközi 26. vasárnap Szentlecke: Jak 5, 1-6 

Szentírás vasárnapja 

A zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 
egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – 
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek 
közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Én akarom-e eldönteni, ki tartozik Jézushoz, ki követi Őt? 
• Elegendő-e ehhez valakinek csak a tetteit látni? Hozhatok-e azok alapján döntést, ítéletet valakiről? 
• Tetteim mindig Krisztust követő életemről tanúskodnak? 
 

 

VESZÉLYBEN KÁKONYI ASZTRIK 
FRESKÓI PILISSZENTLÉLEKEN ! 

 
Kedves Testvérek! 
Aki ismeri Kákonyi Asztrik művészetét, annak aligha kell sokat 
írnom a Pilisszentléleki Szentlélek Templomról, amelynek freskói 
Asztrik atya főművei közé sorolhatóak. Pilisszentlélek felelős 
plébánosaként azonban meg kell Önökkel osztanom egy súlyos 
problémánkat. Idén augusztusban vettem át a Pilisszentléleki 
Szentlélek Plébániatemplomot, és azt látom, hogy ijesztően 
vizesedik minden oldalról, továbbá süllyed is, emiatt repedések 
vannak rajta. Asztrik atya egyik freskóján, amely a műhelyében 
ácsmesterként dolgozó Krisztus Urunkat ábrázolja, máris végigfut 
egy hosszú repedés. 
A templom sürgős beavatkozásra: alábetonozásra, 
víztelenítésre szorul. Egy 300 lelkes falu kicsi 
plébániatemplomáról beszélünk. Összefogás nélkül semmi 
remény! 
A Pilis azonban különös hely. Egyik szentje, Boldog Özséb sok 
összefutó lángocskát látott, amelyek a Szentlélek tűzvészévé 
váltak. Ebből a látomásból született a Pálos Rend. 
Azt kérem, hogy most a műértő testvérek adományai váljanak 
ilyen összefutó lángocskákká, amelyek együtt csodára: a templom 
és a freskók megújulására vezethetnek. Névtelen adományaikat a 
Ferences Gimnáziumban lévő galériában fölállított perselybe 
dobhatják, de utalhatnak, vagy az Esztergomi Dunatakarék 
Szövetkezet fiókjában be is fizethetnek erre a számlaszámra: 

Pilisszentlélek Plébánia 
58600575-11170578 

A közleményben nevezzék meg a célt: templomfelújítás 
Isten fizesse meg!  Dr. Harmai Gábor plébános 
(A Kákonyi Asztrik képeiből nyílt kiállítás a Ferences Gimnáziumban lévő 
galériában szeptember 25-től november 4-ig látogatható, hétfő kivételével 
naponta 12 és 18 óra között.) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Ismeret-rovat: Szentírás vasárnapja 
Katolikus Egyházban szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep: 
a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a hívek közössége fokozott 
figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 

hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és 
prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus 
történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését. Ez az ünnep új 
keletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 
főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a 
Bibliát. Ezen a zsinaton a főpapok testülete messzemenően új 
szellemű határozatot fogadott el a Bibliáról (Dei Verbum), ami 
többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen 
olvassák a Szentírást. A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán 
született meg az új ünnep, a Szentírás vasárnapja, aminek 
megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők 
között rendelte el. Kezdetben Nagyböjt egyik vasárnapján 
ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az 
Egyház a nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a 
napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre 
teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a 
kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő 
elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és 
alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész 
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre 
kapott meghívást. 
Szent Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). 
Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya 
(Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a 
Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma 
(1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt. Jómódú keresztény 
családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres 
Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, 
grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga 
magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, 
különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, 
mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A 
legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, 
és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is 
megkeresztelkedett. Betlehemi remeteségében ő fordította az 
akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Legenda 
szerint egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte 
talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a 
szentet oroszlánnal szokták ábrázolni. Mivel hajdan az Egyházban 



Harangszó 
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mindenki azt énekelt, amit akart, Theodosius császár – ahogy 
Johannes Beleth írja – megkérte Damasus pápát, bízzon meg egy 
művelt férfit avval, hogy teremtsen rendet az istentiszteletben. A 
pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen ismeri a görög és a héber 
nyelvet és minden tudományban ő a legbölcsebb, ezért rábízta az 
említett feladatot. Jeromos tehát napok szerint elosztotta a 
zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust (a zsolozsma 
éjszaka imádkozott része) jelölt ki, valamint elrendelte, hogy 
minden egyes zsoltár után el kell mondani a Gloria Patrit 
(Dicsőség az Atyának…), ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a 
leveleket és az evangéliumokat az egész évre, és ésszerűen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve. Ezt elküldte Betlehemből a pápának, aki azt a 
bíborosokkal együtt jóváhagyta, és örök érvényűvé tette. Ezután 
síremléket emeltetett magának, annak a barlangnak a szájánál, 
ahol az Úr feküdt, ide temették el kilencvennyolc éves korában. 
 Összeállította a Szerk. 
 
 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 - Az Újszövetség Könyve elé – 

 

 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 

Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 
Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb 
templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 
 

 

 

Beszámoló: Képviselőtestületünk szeptemberi üléséről 
Megismerkedtünk új irodai munkatársunkkal Szakácsné Tarnóczi 
Bernadettel, és megtudtuk, hogy hamarosan újabb segítőnk is 
megkezdi tevékenységét. Ő apróbb javításokat, kisebb munkákat 
fog végezni a három plébánia területén (Belváros, Viziváros, 
Pilisszentlélek). A hittan órák rendjéről és a testületi kirándulásról 
volt még szó. A vasárnapi iskola a plébániánkon este 6 órakor 
kezdődik, és az esti (7 órai) szentmisével fejeződik be. A hónap 
névnaposainak köszöntésével fejeztük be összejövetelünket.
 Dobainé Marika 
 

 

Közösségi hírek: A Plébániánk területén működő Esztergomi 
Kolping Család Egyesület Ivanov Mihály elnökünk vezetésével a 
Bódeni tó partjára, Lindauba utazik okt. 4.-én. Az ottani 
kolpingosok közös ünneplésre hívnak minket: alapításuk 125., a 
hitleri betiltás utáni újra alapítás 65. és testvérkapcsolatunk 20. 
évfordulójára. E szép alkalomra meghívtuk Dr. Beer Miklós 
püspök urat, aki itteni plébánossága idején egyházi elnökünk, 
igazi lelki vezetőnk volt. Hogy elfoglaltsága miatt nem jöhet 
velünk, a lindaui kolpingos testvérek is sajnálják, mert ők is 
nagyon megszerették! Kardos Tamás titkár 
Gondolatok: Egy korábbi vasárnap evangélium részlete: „Uram, 
kihez menjünk…” – így szólalt meg nekem: Gondolnak-e az 
imáikban Jézuskázó, Jézusomozó hívek arra, hogy Péter apostol 
miért szólítja Őt URAMnak, mikor személyes ismerőse, évek óta 
éjjel nappal együtt vannak, esznek, isznak, sőt, lelki közösségben 
vannak? Vagy lehet, hogy pont ezért? Kardos Tamás 
 

 

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
− október 1., hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ  
− október 2., kedd: SZENT ÖRZŐANGYALOK  

Az ünnep hódolat Isten előtt, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgáltunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és 
elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet. Növelnie kell 
bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, 
hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizi azt. 

− október 3., szerda: BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD  
Bogdánffy Szilárd 1911 februárjában született az akkor a 
Torontál vármegyéhez, ma a szerbiai Vajdasághoz tartozó 
Feketetón. 1934-ben, Nagyváradon, megyéspüspöke, Fiedler 
István június 29-én pappá szentelte. Lelkivezető, tanár, 
teológiai doktor, püpöki titkár, titkos püspök. 1949. április 5-
én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, 
ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, 
Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére 1953-ban 
került sor, 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek 
sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per 
újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett 
kínzások és súlyos tüdőgyulladása következtében – amelyre 
nem kapott gyógyszert – a nagyenyedi börtönben 1953. 
október 2-án elhunyt. 2010. október 30-án avatták boldoggá a 
nagyváradi székesegyházban. 

− október 4., csütörtök: ASSISI SZENT FERENC 
Hirdetések 

+ Jövő héten vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisében lesz 
az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az idei tanévi 
fölkészítés ezután, október 12-én, pénteken du. 14:00-kor indul. 

+ Taize-i imaóra lesz október 6-án, szombaton, este 6 órától a 
Kórház kápolnájában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ A Belvárosi Templomban az esti szentmisék előtt, ½ 7-től 
közösen imádkozzuk a rózsafűzért. 

+ A Karitász év kezdeteként szeretnénk Esztergom városában 
adománykérő felhívást eljuttatni minden háztartásba. Aki 
vállalná, hogy saját utcájában postázza levelünket, kérjük, 
iratkozzon föl a sekrestyében található jelentkezési lapon! 

+ Szüreti szentmise lesz a Rozália kápolnában október 2-án, 
kedden, délután 5 órakor. 

+ Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy a Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele okt. 4-én, csütörtökön, délután 15 
órakor lesz. Szeretettel várjuk megjelenésüket. 

+ Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány Kommunikáció a 
családban. Hogyan értsünk szót a kamaszunkkal? – címmel 
előadást szervez. Hegedűs Zsuzsa pszichológus fogja tartani a 
Szentgyörgymezei Olvasókörben, október 1-én 17 órakor. 

 
 

A héten temettük: Szabó Bélánét és Vörös Istvánt. 
  kereszteltük: Sikolai-Magyarszéky Johannát. 
  esküdtek: Schilling Tamás és Bethlen Júlia. 
 

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) 
 

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 

Telefon: (33) 898 - 124, (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 


