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Olvasmány: Jer 31, 7-9 Évközi 30. vasárnap Szentlecke: Zsid 5, 1-6 

Zsoltár válasza: Hatalmas dolgot művelt az Úr velünk,* azért szivből ujjongunk. 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 10, 46-52) 
 
Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, 
egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, 
könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” 
Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és 
odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt Felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt 
hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. 
 
Elmélkedéshez: 
• Mi tesz engem lelkileg vakká? Miért nem látom meg mindennapi életemben Isten országát, annak alakulását? 
• Mit várok Jézustól, mit kérek ma Tőle? 
• Mit kér tőlem Jézus? Mit akar tőlem, amit megtehetek Érte? 
 
 

Gondolatok-rovat: „Nyugtalan a mi szívünk, amíg Benned meg 
nem nyugszik” 
 
A XXI. században élünk, és mára már természetessé vált, milyen 
gyorsan fejlődik, változik a technika, a kommunikációs eszközök, 
különféle luxuscikkek, a divat, és még rengeteg más a mindennapi 
életünkben. Természetesen, ezek bizonyos szempontból nagyon jó 
és hasznos dolgok (is lehetnek, ha helyesen és mértékletesen 
használjuk). Engem mégis komolyan elgondolkoztatott, hogy az 
emberek valójában miért is vágyakoznak arra, hogy folytonosan 
mindent modernizáljanak, továbbfejlesszenek, hogy mindig valami 
újat kapjanak. Tudom sokak válasza az lenne, „hát haladni kell a 
korral”, „elavulnak a dolgok”. Úgy gondolom, az ezen való 
elgondolkozás nem konzervativizmus, és nem is a technikai és 
egyéb fejlődések ellen szeretnék bármi negatívumot felhozni. Ha 
kicsit más szemmel nézzük ezt a modern világot, valójában azt 
tükrözi, hogy az emberek milyen elégedetlenek és telhetetlenek, 
nyugtalanok. Sok ellentétes jelző futott végig gondolataimban, 
amelyek szembeállítása rámutatott Isten nagyságára és változatlan 
szépségére. A tökéletes és a tökéletlen, az örök és a múlandó, a 
folytonosan változó és a változatlan. A tökéletlenekhez sorolnám a 
világi „boldogságokat” – amelyeket tökéletlenségük miatt újítani 
kell, mert idővel az emberek mindig rájönnek arra, hogy ezek a 
dolgok sem felelnek meg elvárásaiknak, nem tudják őket boldoggá 
tenni, ezért folyton újítást követelnek, abban reménykedve, hogy a 
következő megújult formájuk, esetleg jobb lesz, és jobban megfelel 
majd elvárásaiknak, boldogabbak lehetnek tőlük. Viszont az ember 
számára sosem lesz kielégitő az újonnan fejlesztett változatuk sem, 
hiszen Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy igazán csak a 
Tökéletes és Teljes tudjon minket boldoggá tenni. Ezt pedig a 
változó és múlandó világi dolgokban sosem fogjuk megtalálni. Ha 
csak az e világi dolgokra öszpontosítunk, ezekben akarjuk keresni 
a boldogságot, egy idő után nagyon boldogtalanná fogunk válni, 
mert lehet bármilyen modern a világunk, ha Mennyei Atyánknak 
nem adunk helyet a mi nyugtalan szívünkben, semmi más nem 
fogja szívünket megnyugtatni. Úgy gondolom, ezek a változások a 
világban azt bizonyítják, hogy az emberek mennyire vágynak az 
igazi boldogságra, mennyire szomjazzák az igazságot. Ezekkel a 
változó és múlandó dolgokkal szembeállítva mutatkozik meg 
igazán Isten nagysága és változatlan szépsége. Ő sosem változik, 
nincs szüksége a folytonos újulásra, mert teljes és tökéletes, aki 
felé fordul, mind megtalálja Benne igazi boldogságát, és többé nem 
hajszolja a változást. Ahogy Avilai Szent Teréz írta: „Semmi se 

aggasszon, semmi meg ne félemlítsen. Elmúlik minden. Csak Isten 
marad ugyanaz. Mindent elér a türelmes, és akinek megvan az 
Istene, mindene megvan. Isten egyedül elég.”.Isten egyedül elég, 
mert teljessége beragyogja a mi sivár életünket is. Isten egyedül 
elég, mert tökéletes, örök és változatlan az Ő szeretete irántunk, 
Isten az egyetlen, akiben az ember megtalálhatja teljes 
boldogságát. Akár tagadjuk, akár nem, a világban lévő 
telhetelneség arra vezethető vissza, hogy nyugtalan a mi szívünk, 
mert nem találkoztunk még igazán a mi Atyánkkal. Mert az Ő 
változatlan szépsége az egyetlen, amely megismerése után az 
ember már nem kutakodik tovább a boldogság után, mert 
találkozott azzal a teljességgel, amelyet Isten jelenléte tud nyújtani. 
Mivel Isten úgy alkotott meg minket, hogy amikor ezzel a teljes, 
változatlan szépséggel – vagyis Vele – találkozunk, megnyugodjék 
a mi szívünk, többé nem akarunk megvállni ettől a szépségtől, mert 
megtaláltuk mindazt amit eddig nyugtalanul kerestünk. 

 V. Alexandra 
 
Beszámoló-rovat: Dzsembori az éterben 
Öt kontinens cserkészei minden évben 
október harmadik hétvégéjén „találkoznak”. 
Fiatalok százezrei ülnek le ilyenkor a 
számítógépek képernyője és a 
rádiókészülékek mikrofonjai elé, és 
igyekeznek egymással kapcsolatot létesíteni 
az éter hullámain, e-mailen, IRC-csatornákon chatelve és még 
számtalan módon. Ilyenkor veszi kezdetét a cserkészek virtuális 
világtalálkozója a JOTA-JOTI. (Jamboree On The Air, Jamboree 
On The Internet) A rendezvény nagyon sokszínű: vannak központi 
tevékenységek, játékok és persze ezen túl minden résztvevő 
cserkészcsapat saját ízlése szerint használhatja fel ezt a hétvégét 
távoli világok megismerésétől kezdve a magyar-magyar 
kapcsolatok ápolásáig. A Magyar Cserkészszövetség 
képviseletében az Esztergomi 14-es Hollók szerepeltek már több 
éve. Cserkészeink reggel 9 órakor találkoztak a Bazilika tövében, 
hol a Balassa Bálint Szakközépiskola adott otthont programunk 
első felének. A munka a rövidhullámú adóvevő 42m hosszú 
antennájának telepítésével kezdődött. Amíg a rádiósok 
készülődtek, az internet szerelmesei sem pihentek, hanem 
számítógépeiket élesítették a globális csevegés csatornáira. 
Rádióállomásunkkal elérhető az egész világ és külön érdekesség, 
hogy most a rádióamatőr kezelők mellett cserkészek – 
cserkészcsapatok ülnek és beszélgetnek, (Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás a 1. oldalról) énekelnek egymásnak, sőt az éter 
ilyenkor csatakiáltásoktól is hangos. Sikerült összeköttetést 
létesítenünk német, orosz, svájci, spanyol és ukrán cserkész 
testvérekkel. Ma már számítógépeken át jóval könnyebb 
kapcsolatot találni, így nem csoda hogy cserkészeink több mint 40 
ország fiaival vették fel a kapcsolatot. Az internetes kapcsolat 
játékról is szól, minden csapatnak van egy saját kódja, melyet 
kicserélhet más csapatokéval és ezeket egy bingó lapra jegyezve 
oldhatja meg a feladatot. Idén is sikerült elérnünk a legmagasabb 
7-es fokozatot. Az idei verseny eredményei még nem nyilvánosak, 
de esélyeink igen jók, hiszen tavaly 555 résztvevő országból 
megszereztük a 21-ik helyet. A gyönyörű őszi időben nem csak a 
négy fal között töltöttük az időt. Tizenegy órakor megérkezett 
hozzánk Dudás Levente a februárban felbocsátott első magyar 
műhold kommunikációs mérnöke és Bátorfi Réka a Budapesti 
Műszaki Egyetemről. Levente magával hozott egy hordozható 
műholdas rádióállomást és délben a Bazilika melletti parkban 
élőben követtük a Masat-1 átvonulását. Nemcsak vettük a magyar 
műhold jeleit, de át is programoztuk a Masat-1 üdvözlő üzenetét a 
„Greetings JOTA-JOTI” azaz „Üdvözlet JOTA-JOTI!” mondatra. 
Ezzel az üzenettel járta műholdunk monoton útját a Föld körül két 
napig, eljuttatva azt az egész világ amatőr rádiósaihoz. Réka 
segítségével kiscserkészeink megismerkedtek a rádió-iránymérés 
játékos formájával, az úgynevezett rókavadászattal. Apró 
vevőkészülékeik segítségével kellett felkutatniuk a Bazilika körül 
elrejtett morzézó adóállomásokat. A legjobb időeredményt elérő 
csapat közel másfél óra alatt tudta felkutatni mind az 5 adót. Az 
idő gyorsan elszaladt és a rókavadászat eredményhirdetése és az 
érmek átadása után, délután 4 órakor átköltöztünk a Belvárosi 
plébániára. A tanácsteremben két előadást hallhattunk. Először 
Milleschich János mérnöktanár beszélt a mikroprocesszorok 
működéséről, majd Dudás Levente tartott remek vetített képes 
beszámolót a Masat-1 projekt újdonságairól. Az előadások után 
végre megkóstolhattuk Rehovics János és a Kismedve őrs főztjét, 
azaz a kitűnő babgulyást. Vacsora vendégként megtisztelte 
társaságunkat Bence atya, akinek ezúton is köszönjük a 
felfordulásban tanúsított türelmét és segítőkészségét! Az éjszakai 
programok kötetlenül folytak tovább. Itt is volt lehetőségünk 
rádiózni és internetet használni. Elektronikai készülékeket bontani 
és áramköröket építeni, melyek minden évben nagyon népszerűek. 
Ezen a rendezvényen nincs szigorúan vett takarodó, így a 
legkitartóbb barkácsolóink hajnali 3-ig dolgozhattak. Másnap 
reggel a kialvatlan ám lelkes csapat takarítás után a délelőtti 10 
órás szentmisén köszönte meg az Úrnak az elmúlt élményekben 
gazdag napot. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. 
Köszönjük Gábor atya segítségét, a résztvevők lelkesedését és a 
segítők munkáját! Találkozunk veletek jövőre ugyanitt! 
 A 14-es Hollók vezetősége  

Beszámoló –rovat:  Öröm-ünnep a Belvárosban 
2012. október 7-én, 9 óra előtt izgatott 13 kisfiú és 8 kisleány 
gyülekezett a téli kápolnában, hogy felvegye az elsőáldozási 
ruhát, melyet előzőleg már felpróbáltak. A szentmisén nagyon 
fegyelmezetten viselkedtek, a felolvasók érthetően, szépen 
mondták a szöveget, a hitvallás is zökkenőmentesen történt az égő 
gyertyával. Megható volt a szülők közreműködése is. A szentmise 
végén az oltár előtt fényképezkedtek a tisztelendő atyával és Ági 
néni hitoktatóval. Ezután átvonultak a tanácsterembe és 
elfogyasztották a finom tízórait, és átvették az emléklapot. 
Köszönet Harmai Gábor plébános atyának, Bence káplán atyának, 
Hamza Ágnes hitoktatónőnek, Aranka néninek, a kórusnak, és a 
szülőknek, hogy ezt a napot felejthetetlenné tették! Megható volt 
Kovács Fanni keresztelése, így Ő is az elsőáldozók között 
lehetett. Elsőáldozóink névsora: 
Banai Csenge Zsófia, Barna Csanád, Bukó Patrik, Cserép 
Dániel, Cserni Zsófia, Cserni Márton, Farkas Virág, Juhász 
Anna, Kovács Andor János, Kovács Erik, Kovács Fanni, 
Neves Dorottya, Palkó Péter, Révész Marcell, Steiwender 
Gerda, Szabó Ádám, Tánczos Dániel, Tüske Csanád, Tüske 
Dávid, Vigmann Ágnes, Vollár László Mara néni 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 - 9998 

Taizéi találkozó: A Bizalom Zarándokútja a Földön: Róma 
A Bizalom Zarándokútjának legnagyobb 
találkozóira rendszeresen év végén, Európa 
valamelyik nagyvárosában kerül sor. Ezeken 
a találkozókon több tízezer fiatal vesz részt 
Európa számos országából, de más 

kontinensekről is, hogy közösen imádkozzanak, és megoszthassák 
egymással gondolataikat. A soron következő 2012. december 28. 
(péntek) és 2013. január 2. (szerda) között Róma városában, 
Olaszországban kerül megrendezésre. Magyarországról is indulnak 
buszok a KIM szervezésében a találkozóra. 
További információk: http://taize.kimiroda.hu/2012-Roma/ és 
http://www.taize.fr/hu 
Egyházunk híre: Ebben az évben a személyi jövedelemadó 1%-val 
több mint 600 ezren rendelkeztek. Az egyházaknak szánt 
rendelkezések közel 60%-a a mi Egyházunk javára történt. E 
támogatási lehetőség bevezetésétől, 1998-tól mostanáig mintegy 
duplájára nőtt azok száma, akik adójuk egy százalékát a Magyar 
Katolikus Egyháznak ajánlották fel. Isten fizesse meg! 
 

Hirdetések 
+ Karitász gyűjtésünk szórólapja elkészült, a hívek vihetnek 

belőle és persze adományokat is köszönettel fogadunk. A várost 
november első hetében tervezzük megszólítani. Aki a 
kézbesítésben szívesen segítene, jöjjön be a plébánia irodára, 
ahol megbeszéljük pontosan melyik utcát tudja vállalni, és 
átadjuk a szórólapokat. 

+ Mindenszentek napján, november 1-én, csütörtökön, du. 5 
órakor imádságos gyertyagyújtást tart Harmai Gábor plébános 
atya a Belvárosi temetőben a kőkeresztnél. Ezen a napon 
hétköznapi miserend lesz. 

+ November 2-án, pénteken, halottak napján hétköznapi 
miserend lesz, az este 7 órás szentmisét a Kriptában  tartjuk. 

+ A Neokatekumenális Út közösség missziós alkalmakat tart 
plébániánkon hétfőnként és csütörtökönként este ¾ 8-kor a 
Belvárosi plébánián. A programra Kulcsár Sándor atya és 
plébánosunk ajánlása mellett várjuk a testvéreket. 

+ Taize-i imaóra lesz 2012. november 3-án, szombaton, este 6 
órakor a Kórház Kápolnában. Szeretettel várunk Mindenkit! 

+ Az engesztelő imaóra folytatódik a Bakócz-kápolnában 
november 1-én, csütörtökön. Tekintettel Mindenszentek 
ünnepére, az imaóra előtt szentmise is lesz, amelynek kezdési 
időpontja du. 5 óra. A szentmisét bemutatja, és az imaórát 
vezeti: P. Tóth Vencel ferences atya. 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 
rajzolják le az evangéliumban hallott történet alapján a vak 
meggyógyítását. 

Javítás: Egy korábbi számunkban hibásan tüntettük fel Steindl Balázs és 
felesége Arató Vera nevét, akik október 13-án kötöttek házasságot a 
Ferences templomban. Gratulálunk és bocsánatot kérünk. 
 

+ A héten temettük: Frese Izabella Évát. 
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
hétfő - péntek:19 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra  
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
vasárnap: ½ 9 
Szent István kápolna: hétfő - péntek: ½ 8 óra; szombat: 18 óra (előesti) 
Zárdatemplom: hétfő - vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.00: szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30: szentségimádás (Szt. István) 

Mária Rádió FM 97,4 Mhz; Életjel Rádió: www.eletjel.hu 
Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele /megjelenik hetenként/ 

Alapító: Dr. Beer Miklós 
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Szerkesztőség címe: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 
Szerkesztőségi email: harangszo@egomnet.hu 
Tel.: (33) 898 - 124, Mobil: (20) 775 - 2841 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

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

 


