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XVI. évf. 40. szám    A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V íz i v á r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2012. november 11. 

Olvasmány.: 1 Kir 17, 10-16      Évközi 32. vasárnap       Szentlecke.: Zsid  9, 24-28 

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

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 12, 38-44) 
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: 
„Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest 
elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért 
keményebb ítélet vár rájuk.” Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok 
gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így 
szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a 
feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”  Ezek az evangélium igéi. 
Elmélkedéshez: 
• A színlelt imádságért miért jár nagyobb büntetés, mint ha enélkül volnánk gazemberek? 
• Hogyan nézett a többi adakozó az özvegyasszonyra? Miért adta oda az egész vagyonát? Mit remélt? 
• Milyen élethelyzetben tudom elképzelni magamról, hogy egész vagyonomat odaadom Istennek? 
 
 

Ismeret-rovat:  Tours-i Szent Márton 
November 11-én született Sabaria (Szombathely) - Pannónia, 
316/317. Elhunyt:Candes, 397. november 8. Szent Márton, Gallia 
nemzeti szentje nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás 
idejében született. Amikor Pannóniában, Sabariában 
(Szombathelyen) 316/17-ben meglátta a világot, éppen három éve 
múlt annak, hogy a „Milánói ediktum”-mal Nagy Konstantin és 
Licinius teljes szabadságot és elismerést biztosított az Egyháznak, 
és hívei számára megadta a többi polgárokkal való 
egyenjogúságot. Amikor Márton megszületett, mindez még csak a 
kezdeteiben élt. Szülei pogányok voltak, atyja a császári hadsereg 
tribunusa volt. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei 
Sabariából átköltöztek az itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba, 
ahol még a zömében pogány környezetben cseperedett föl. 
Tizenkét évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett 
katechumennek. Ekkor kapta az első nevelést a keresztény életre. 
A keresztséget hat évvel később vette föl, s ez még az akkori 
időkben is hosszúra nyúlott előkészületet jelentett. Tizenöt éves 
volt, amikor Severus és Probus császárok parancsának 
megfelelően, mint veterán apa fiát besorozták a császári seregbe, 
és lovas testőrtiszt lett. Már ebben az időben kitűnt katonatársai 
közül, és általános elismerést váltott ki az egyszerűsége, életének 
tisztasága, önfeledt felebaráti szeretete. 334-ben Amiens-ben 
történt, hogy télvíz idején tiszti köpenyének felét odaadta egy 
ruhátlan koldusnak. Hamarosan megkeresztelkedett, s amint mód 
nyílt rá, elhagyta a hadsereget, és a poitiers-i püspökhöz, Szent 
Hilariushoz csatlakozott, aki exorcistává szentelte. Nem sokkal 
ezután Márton Poitiers-ből hazalátogatott a szüleihez, s 
édesanyját meg tudta téríteni. Otthon megvalósította régi vágyát: 
először Milánó közelében, majd a Genova előtti Gallinaria-
szigeten remetéskedni kezdett. Elhatározásához a körülmények is 
hozzásegítették, mert épp ezekben az években nagyon heves viták 
dúltak az ariánusok és a katolikusok között, s őt magát is 
bántalmazták és kiutasították ariánus püspökök. A városon kívül 
épített magának egy remetelakot, hogy visszavonulhasson a 
magányba. Hamarosan tanítványok gyűltek köréje, s először a 
cella körül bontakozott ki a ligugéi kolostor, majd 375-ben Tours 
közelében megalapította Marmoutier kolostorát. Ezzel 
megindította a gall-frank szerzetesség fejlődését, és megteremtette 
annak központját, amely századokon át elevenítő erőt sugárzott az 
Alpoktól északra fekvő egyházakba azáltal is, hogy sok püspök 
került ki e kolostorokból. 371-ben, amikor a tours-i püspök 
meghalt, a nép, a papság és a többi püspökök mind Mártont 
kívánták püspöknek. Igaz, voltak, akiknek nem tetszett Márton 
aszkéta-szerzetesi alakja és élete, de ez nem tudta a nagy többség 

akaratát megakadályozni. Fölszentelése napjától Márton mint jó 
pásztor látogatta nyáját, prédikált, s a csodatevés ajándékát is 
megkapván, nagy erőt öntött a hívekbe és a papokba egyaránt. A 
nép atyjaként szerette őt, aki úgy élt közöttük, mint a 
legszegényebbek, s csak segíteni és békességet teremteni akart 
mindenütt. Az egész ország gyógyításairól, ördögűzéseiről és 
halott feltámasztásairól beszélt. Élettörténetét számos csoda 
elbeszélése veszi körül, amelyekben ma sem lehet kételkedni. 
Ahol azonban szükség volt rá, Márton tudott nagyon keménykezű 
is lenni: ha a hit tisztasága került veszélybe; ha a hívők babonás 
tisztelettel vettek körül egy helyet vagy egy vélt szentet, illetve ha 
pogány szokások és elképzelések akadályozták az evangélium 
terjedését. Ilyen esetekben nem vonakodott életének 
kockáztatásától sem, teljes elszántsággal és keményen harcolt a 
hitért. Mártont a nép úgy fogadta emlékezetébebe, mint az 
irgalmas szamaritánust, aki a koldusnak utolsó ruhadarabját is 
odaadta, s mint a jó pásztor ragyogó példáját, aki a 
legszorongatóbb helyzetekben is a felebaráti és az Isten iránti 
szeretetet tette életének vezérlő elvévé. Halála után hamarosan 
szentként kezdték tisztelni, elsőként a nem vértanú szentek között. 
Ezrekre rúg azoknak a hegyeknek, templomoknak, váraknak és 
kolostoroknak száma, amelyek Márton nevét viselik. A sírja 
Tours-ban híres zarándokhely volt az egész középkor folyamán.A 
Jeromos-féle Martirológium november 11-re teszi Szent Márton 
temetését. Rómában a 6. század óta ünneplik. (Szerk.) 
 

 

Ismeret-rovat:  Márton – napi népszokások 
Szent Márton ünnepe: november 11. A liba mellcsontjából az 
időjárást jósolták meg. Ha a csont fehér és hosszú volt, havas telet 
jelzett, ha pedig barna és rövid, az sáros telet ígért. A népszokás 
úgy tartotta, minél többet esznek Márton napján, annál erősebbek 
lesznek. Ugyanezen a napon, november 11-én volt az újbor 
kóstolásának az ideje is. 

1. Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik. 
2. Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél 

várható. 
3. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben 

poroszkál. 
4. Ha Márton napján a lúd jégre áll, karácsonykor sárba jár.”  
5. Ha jókedvű Márton, kemény tél lesz, borús Márton borongós 

tél. 
6. A bornak Márton a bírája. 
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A hét ünnepnapjai: 
November 11. vasárnap : Szent Márton (ünnep) 
November 13. kedd: Magyar szentek és boldogok;  
Ismeret-rovat: A magyar katolikus egyház november 13-án tartja 
A MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK EMLÉKNAPJÁT, 
mindazokét, akiknek ereklyéit a magyar templomokban tisztelik, 
magyar földön születtek vagy Magyarországhoz kötődnek: a 
kanonizált szentek és boldogok mellett azokét is, akiknek nincs 
külön ünnepük, a hétköznapok ismeretlen hősei, szentjei, vértanúi. 
Eredetileg november 6-án volt az egyházmegye ereklyéinek 
ünnepe, majd 1984-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
határozott – a II. vatikáni zsinat liturgikus rendelkezései nyomán 
– a november 13-i ünnep bevezetéséről. Ez tulajdonképpen egy 
külön magyar Mindenszentek-ünnep. 
 

 

Meghívók: (1.) Amíg tehát időnk van imádkozzunk együtt 
2012. november 13-án, kedden hat órakor a Kerek templomban! 
Földi létünk időben zajló folyamat. A keresztény ember tudja, 
hogy Istentől indultunk erre a kalandra. Azért kaptuk ezt a pár 
évet, hogy személyesen rátaláljunk, megtapasztaljuk Őt. Ráhango-
lódjunk, keressük akaratát, a ránk vonatkozó tervét, hogy azt mi-
nél jobban megvalósítva majd visszaérkezzünk Őhozzá. Novem-
beri imaóránkon a túlvilági perspektívával rendelkező földi éle-
tünkről, itt töltött időnkről gondolkodunk. Az imaóra hangfelvéte-
le 15-én, csütörtökön 23 órakor hallható a Mária Rádióban. 
 

(2.) Szülőklub kamasz gyerekek szüleinek 
elnevezésű programsorozatunk következő eseménye: 
Kínál Katalin előadása. Van más megoldás-mediáció a családban. 
Konfliktuskezelés másként. Helyszín: Szentgyörgymezei 
Olvasókör November 12. 17 óra. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 
 

(3.) Kiállítás  
A Duna Múzeum szeretettel hívja a testvéreket Szakrális utópiák 
című kiállítására, melyet Szemedám György festőművész zár 
november 23-án, pénteken 17 órakor. A tárlat kedd kivételével 
minden nap 10-16 óráig tekinthető meg. 
 

 

Imaszándékok: 
 

+ vezesd, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat 
tévútra vezetni. 

 

+ add, hogy a Szeretet Lelke a Te Lelked ékesítsen minket, hogy 
egymáshoz tiszta szeretetben közeledhessünk. 

 

+ ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk Tőled, 
megfeledkezzünk gondviselésedről, és a lelki értétekről. 

 

+segíts minket a szeretet gyakorlására, mindenki felé.    

 

 

Gondolatok 
Minden előrehaladás a szeretetben egyúttal haladás Isten felé is. 
Életünkben a szeretet fontos szakaszai a mindig kínálkozó 
alkalmak arra, hogy Isten Fiával mindinkább egyesüljünk: ilyen a 
fiatalok szeretet keresése, a másokért hozott áldozat felfedezése, a 
barátság, az eljegyzés, a házasság, az anyaság és az apaság, ... 
Továbbá ezeken az útszakaszokon belül számos felhívás van, 
amelyek minden időben a Szeretet szüntelenül adott felhívásai 
arra, hogy a Szeretet által és a Szeretetből éljünk. Isten egykor 
aszerint fog megítélni, hogy a mindennapi szeretetben milyen  
hűséges  voltál. (Michel Quist) 
 

 

Beszámoló A belvárosi képviselőtestületi ülésről 
Először a karitatív munkával kapcsolatos feladatokkal 
foglalkoztunk. Reményeink szerint a város polgárainak 
megszólítása – a szórólapok segítségével – hozzájárul majd 
segíteni – tudásunkhoz. A felhívások célba juttatását sokan 
vállalták, mindenkinek szívből köszönjük, Isten fizesse meg! 
Mindannyian tisztában vagyunk a gazdasági nehézségekkel, 
amelyek családjainkat és plébániánkat is érintik. Mégis fontos – 

hogy erőnkhöz mérten – segítsük azokat, akik nálunk is 
szegényebbek.  
Gyűjtést szervezünk a szokott módon Böjte Csaba atya erdélyi 
árváinak, akiket áldozatos fiatalok és idősebbek – Petróczy István 
vezetésével – ismét fölkeresnek majd, hogy elvigyék oda 
ajándékainkat és a Mikulás örömét a kicsinyeknek. 
Idén is lesz Erzsébet napi cipóosztás. 
A roráték idén reggel 6 órakor kezdődnek a belvárosi templom 
téli kápolnájában. A pénteki napokon a roráték alatt lehetőség lesz 
szentgyónásra.  
Advent szombatjain du. 5 órakor a gyertyagyújtás a Főtéren lesz a 
Szentháromság-szobornál. 
December 2. és 4. között (vasárnap-hétfő-kedd) adventi triduumot 
tart Szabon Gábor atya, Budapest-Bakáts téri plébános az esti 7 
órás szentmiséken a Belvárosban. 
December 22-én Plébános atya bűnbánati napot tervez a 
Vízivárosban. 
A pásztorjátékokról a hitoktatókkal egyeztetünk. 
Dobay Péterné 
 

 

Könyvújdonság 
A Szent István Társulatnál megjelent Leo Scheffczyk bíboros úr 
(1920-2005) A katolikus hit világa. Igazság és alak című 
művének magyar nyelvű kiadása. 
XVI. Benedek pápa a Hit Évével az Egyház figyelmének 
középpontjába kívánja állítani a Jézus Krisztussal való találkozást 
és a hit szépségét. Scheffczyk bíboros jelen műve hitünk 
gazdagságát és szépségét tárja elénk. Reméljük, hogy segíti az 
Olvasót abban is, hogy a felismert igazságok alakot öltsenek a 
szív rejtekében és életté váljanak az Egyház megújulására. A kötet 
megvásárolható a Kiadó boltjaiban, vagy megrendelhető 
interneten a http://www.stephanus.hu honlapon 2.682 Ft-ért. 
 

 

Hirdetések 
 

+ Megkezdődött a Hit Éve. Ehhez kapcsolódóan minden 
szentmisében a szentáldozás után imádkozzuk: „Krisztus lelke, 
szentelj meg engem…” imádságot 

+ A Neokatekumenális Út közösség missziós alkalmakat tart 
plébániánkon hétfőn és csütörtökön 19.45 órától a Belvárosi 
plébánián. A programra Kulcsár Sándor atya és plébánosunk 
ajánlása mellett várjuk a testvéreket. 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 
rajzolják le, hogy az evangéliumban hallott története alapján. 

 

 

+ A héten temettük: Szászi Miklósnét, Bugyi Jánost és Lauber 
Mártonnét. 

 
 

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 óras 
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 
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