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Olvasmány: Dán 7, 13-14 Évközi 34. vasárnap Szentlecke: Jel 1,5-8 

Krisztus király vasárnapja 

Zsoltár válasza: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. 

 

EVANGÉLIUM   Szent János könyvéből (Jn 18,33b-37) 
Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól 
mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. 
Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra 
kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így 
felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az 
igazságból való, az hallgat a szavamra!” 
Elmélkedéshez: 
• Milyennek képzelem Krisztust mint királyt? 
• Elismerem-e, hogy Ő az én szívem és életem királya? 
• Akarom-e a szívemben hordozni az igazi Királyt, hogy Ő is a szívében hordozzon engem? 
 
Jövő vasárnap Advent 1. vasárnapja lesz. Szentírási szakaszok: olvasmány: Jer 33, 14-16; szentlecke: 1Tessz 3, 12 – 4, 2; evangélium: 
Lk 21, 25-28.34-36: Jelek lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger 
zúgása és háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, és annak várásától, ami a földkerekséggel történik, mert az egek 
erői megrendülnek. Akkor meglátják az Emberfiát, amint eljön felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Mikor pedig ezek 
elkezdődnek, húzzátok ki magatokat és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok.’ Vigyázzatok hát magatokra, hogy el 
ne nehezedjen szívetek a tobzódásban és részegségben, s az élet gondjai között, és az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen. Mert mint a 
csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik az egész föld színén laknak. Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy 
megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt. 
 
 

VÁLTOZÁS!  Kedves testvérek! A következő számunktól az 
evangéliumi szakasz és elmélkedést segítő kérdések a következő 
hét vasárnapjához kapcsolódik. Ennek oka, hogy az evangélium 
tatalmát előre megismerve, elmélkedő kérdésekre választ keresve, 
lélekben felkészültebben érkezhetünk a vasárnapi szentmisére. 
 

Beszámoló-rovat: Lelkigyakorlat a Hit évében 
„Jó az Úrban bizakodni…” 
Sokan kaptak meghívást a Szent Adalbert Központban 
meghirdetett „Belépni a hit kapuján” című lelkigyakorlatra, 
melyet Székely János és Mazgon Gábor atyák vezetésével élhetett 
át az a közel száz ember november 16-a és 18-a között, akik 
elfogadták az Úr hívását. A csodálatos épületben péntek délután 
kedvesen fogadta a résztvevőket a lelkes segítő csapat. A közösen 
elköltött vacsora után a pompás díszteremben Székely János atyát 
hallgatva lassan-lassan lélekben is megérkezett mindenki, és a 
külvilágot kizárva átadta magát a Szentlélek hívásának. Szombat 
délelőtt Mazgon Gábor atya tanított minket imádkozni, és beszélt 
a hit erejéről. Tolmácsolásában: Mária és Erzsébet találkozásakor 
az örömhír átadását, a hit beteljesedése által átélt örömöt 
tapasztalhattuk meg Lukács evangéliumán keresztül. Ezt tovább 
elmélkedve ki-ki megláthatta, hol tart saját hite útján. Székely 
János atya Ábrahám kalandos és igen rögös útján keresztül 
mutatta meg Isten irgalmát. A kiscsoportos beszélgetéseken 
tanúságot tettünk arról, ki indított el minket a hit útján, és ha 
nehézségeink támadtak, hogyan jutottunk túl rajtuk. A gyónási 
alkalom, a napi szentmise és a szentségimádás lehetőséget adott, 
hogy megtisztulva tovább haladjunk az úton, megtapasztalva az 
Úr irgalmát és azt, hogy az Atya gondjaira bízhatjuk magunkat. 
Hálásak vagyunk Angellának, aki folytatta a hagyományt – amit 
Gál Bernadett elkezdett – és megszervezte ezt a lelkigyakorlatot, 
segítő társaival együtt. Berni lélekben most is velünk volt, 
imáinak erejét mindannyian éreztük. Azt gondolom, mindenki vitt 
magával valamit erről a hétvégéről. Indítást a kezdeti lépésekhez, 

lendületet a folytatáshoz, mankót vagy egy pohár friss vizet. Van, 
aki csak megpihent, hogy kilépve erről a különleges helyről 
folytassa a mindennapi életet – kicsit feltöltődve.  Sz.K. 
 

Kedves Testvérek! Az egyházi év utolsó vasárnapjára tekintettel 
megkértük a plébános atyánkat, hogy egy kis visszatekintést adjon 
a saját szemszögéből az elmúlt egyházi évünkről. Így, saját 
közössége számára összeállított beszámolójának plébániáinkra 
vonatkozó, szerkesztett beszámolóját adjuk az alábbiakban közzé. 

Szerk. 
Beszámoló: Egyházi év vége – visszatekintés 
Plébánosként egyszerűen nyilvánvaló, hogy az emberek azért 
keresnek, mert Krisztust adom nekik. Ha a fejem tetejére állok, és 
körbetáncolom Esztergomot, hétről-hétre akkor sem lennék 
érdekes. Emiatt az egyszerű szertartás miatt viszont hétről hétre 
emberek százai keresnek. Tudom, mert nyilvánvaló, hogy a 
legfontosabb feladatom a szentmisét erőmhöz mérten odafigyelve, 
áhítattal végezni, a prédikációkat hittel elmondani. Ha ez nincs, 
szétszéled a népem. Ha megvan, minden más csak kiegészítő 
tevékenység. Lipp László atyának volt egy jó megfigyelése. 
Amikor megjelent Gazdagréten, a lakótelepen, egy közösségi 
hirdetőtáblán helyezett el egy fekete-fehér fénymásolt lapot, hogy 
szentmise itt és itt, ebben és ebben a bérelt lakótelepi lakásban. A 
hirdetés mellett 3 night club és disco színes plakátja volt kint. A 
szentmisét azóta is hirdeti ott egy – azóta fejlettebb tipográfiájú – 
plakát. A night club és a disco plakátjai eltűntek. 
Hosszútávfutásban még 2012-ben sem áll rosszul az egyház. A 
vasárnapi szentmise és a prédikálás mellé különféle korosztályok 
hittanórái sorakoznak föl. Tavaly nagy sikere volt a bérmálkozó-
hittannak: akkori diakónusommal, Kulcsár Sándorral két 
csoportban ötven kamaszt készítettünk föl. Plébános szomszédaim 
jogos észrevétele persze, hogy a csapat felét tőlük „oroztuk el”, 
mivel a bérmálkozóink náluk laknak, ha járnak, akkor ott járnak 
szentmisére, viszont az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium 
növendékeként tulajdonképpen lustaságból lettek a mi ügyfeleink. 
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Ebben is van igazság, de azt gondolom, hogy aki gimnazistaként 
legalább így heti rendszerességű időt tud szánni a bérmálási 
fölkészülésre, az tegye meg, ahol teheti, mert később, család 
mellett sokkal nehezebb lesz. Bérmálásra való „érettség” 
kérdésében is egyháztörténészi különvéleményem van a papi- és 
hívői közvélekedéssel szemben. Azt gondolom, hogy bérmálásra 
érett az, aki érett a rendszeres szentáldozásra. Vagy fordítva: aki 
felnőttként nem érett a bérmálkozásra, az hogyan meri érettnek 
gondolni magát a szentáldozásra? Azért mondom, hogy ez 
egyháztörténészi különvélemény, mert egyháztörténészként 
tudom, hogy a szentáldozás csak a XX. században került a 
kisgyermekkorra, a bérmálkozás elé – az elmúlt századokban 
kamaszok lettek elsőáldozók a bérmálás kapcsán. Jó, 
kisgyermekek esetében ez tényleg vitatható megközelítés, mert 
őket igazából a szüleik hozzák a szentmisére, így Isten oldaláról 
nézve a szüleikben működő Szentlélek (is) vezeti őket, de aki 
maga tartja fontosnak, hogy vasárnaponként találkozzék Krisztus 
Urunkkal, az jelentkezzék bérmálkozásra és kész. Felnőttek 
esetén a fölkészítő hittant is csak igény szerint tartom fontosnak: 
aki szükségét érzi némi hittani fölkészítésnek, meg ismétlésnek, 
annak őszinte örömmel, de akinek gyermek mellett pl. nincs erre 
ideje, az jöjjön vasárnapi misére, gyónjon, áldozzon, és amikor 
ideje van, bérmálkozzon meg! Egyik érdekes plébánosi 
megfigyelésem, hogy a „felnőtt megtérők” hatalmas tudatossága 
így, általában, legenda. Isten kegyelméből persze mindig vannak, 
akik felnőttként kezdenek templomba járni, és valóban 
elkötelezett keresztényekké válnak, de ez egyáltalán nem 
szükségszerű. Sokan vannak, akik föllelkesednek, járnak egy 
darabig, akár meg is keresztelkednek, és utána eltűnnek a 
közösségeinkből. Persze közösségeink hibája is: nagyon nehéz 
befogadó közeget találni a hit iránt érdeklődőknek. Legtöbbjük 
számára én maradok a „hivatásos katolikus”. Amikor véget ér a 
fölkészítés, és heti rendszerességű figyelmem már nincs rájuk, 
akkor nincs hová bevezetnem őket. Ritka a nyitott közösség, ritka 
a Krisztusért való rendszeres „ora et labora”. Azért dicséret is 
illeti a híveimet. Isten kegyelme sokféle közösséget 
kibontakoztatott közöttük, és mindegyikben igyekeznek Istent is 
keresni. Jól működik nálunk a cserkészet, és a parancsnokok 
vasárnapi templomba járó híveim. Van nálunk egy karizmatikus 
plébániai közösség, a Jó Pásztorok, és hűségesen járnak össze 
hétről hétre. Egy csapat szentségimádónk is van, családcsoportunk 
is, több is, saját alapításom a Hit és Fény közösségünk, amelybe 
szívbéli örömmel jönnek értelmi sérült barátaink. Van egy lelkes 
kórusunk is. Az Egyházközségi Képviselőtestület is 
közösségszerűen működik a Belvárosban is, a Vízivárosban is. 
Tanévkezdet van, sok új szervezkedésbe vágtunk bele idén is, 
talán a Karitászunk átszervezése érdemli a legtöbb imádságot és 
figyelmet. Az elmúlt években Esztergom-szerte 1500 embernek 
osztottunk Európai uniós eredetű élelmiszereket, a Magyar 
Élelmiszerbank közvetítésével, alkalmanként 4-5 kg-t fejenként. 
Persze nem csak mi, hanem a szomszéd plébániák Karitászai 
együtt, összefogva, de az adminisztrációt meg a kapcsolattartást 
tényleg a Belváros vállalta. Idénre az Európai Unió kihátrált a 
biznicből, merthogy túl gazdagok vagyunk. Komoly célunk helyi 
erővel pótolni a dolgot, saját gyűjtésből megszervezni az osztást – 
Isten kezében vagyunk. Bájos plébánosi szokás, hogy egy 
plébános mindig pénzt kér valamire. Nem tagadhatom meg 
plébánosi önmagamat. Az idei évben nyertem meg 
Pilisszentlelket, ahol a templom erősen halad az összedőlés felé a 
vizesedés és a süllyedés miatt. Aki szereti közületek Kákonyi 
Asztrik ferences atya művészetét, pilisi kirándulásán ne hagyja ki 
a pilisszentléleki templomot, mert a templombelső egészen 
rendkívüli egységben dicséri őt. Már amíg össze nem dől. Hogy 
ne dőljön össze, olyan 5-10 millió Ft-ot kell összekoldulnom, ami 
egy 300 lelkes faluban önmagában nem túl reális vállalkozás. 

Harmai Gábor plébános 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776 - 9998 
 
 

Ismeret-rovat: Krisztus Király vasárnapja  az egyházi év utolsó 
vasárnapja. Krisztus királyi méltóságának a XX. századig nem volt külön 

ünnepe. XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a XX. század 
királyának hirdette ki a Megváltót. Akkor, világszerte mindenütt a 
legmagasabb hegyek ormán, ill. magaslatokon kereszteket és Krisztus-
szobrokat állítottak föl a Megváltó emlékezetére, közöttük a híres Béke-
Krisztus-szobrot az Andok egyik legmagasabb csúcsán. Az I. 
világháború után XI. Pius pápa a niceai zsinat 1600. évfordulóján, 1925-
ben szentévet hirdetett, melynek mottója: „Krisztus békéje uralkodjék 
Krisztus országában!” A szentév végén rendelte el a pápa. a Quas primas 
című enciklikájával Krisztus Király ünnepét. Krisztus királyi 
méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát 
állította a hívek közé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és 
a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére. Az ünnepet 
a pápa október utolsó vasárnapjára tette, 1969 óta az utolsó évközi 
vasárnapon, november végén üljük. Szerk. 
 

Hirdetések 
 

+ A múlt vasárnapi gyűjtés eredményeként a Belvárosi plébániáról 
48 000 Ft-ot, a Vízivárosi plébániáról 69 000 Ft-ot tudtunk 
Böjte Csaba atyának küldeni. Köszönjük! 

+ A Neokatekumenális Út Közösség missziós alkalmakat tart 
hétfőnként és csütörtökönként este ¾ 8-tól a Belvárosi 
plébánián. 

+ A vízivárosi közösség adventi lelkinapja december 16-án 
vasárnap lesz Frankó Tamás atya vezetésével. A ½ 9-es 
szentmisével kezdődik, és ½ 11-kor folytatódik a Szent Adalbert 
központban. Jelentkezni Erős Gyöngyinél lehet mise után, vagy 
az eros@freemail.hu email címen. 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 
rajzolják le, az evangéliumban hallott történet alapján amikor 
Jézus Pilátussal beszél. 

+ A Laskai Osvát Antikvárium szeretettel hív mindenkit 25-én, 
vasárnap, délután 5 órára az Esztergomi Hittudományi Főiskola 
Könyvtárába Szalai Béla és Szalay Katalin által írt, A Feiglerek 
című könyv bemutatójára. A könyvet ismerteti Dr. Horváth 
István a Balassa Múzeum igazgatója, közreműködik Pálmai 
Árpád, a Ferences Gimnázium énektanára 

+ A Jézus Szíve Család tagjai imaórát tartanak 25-én, délután 3 
órakor a Ferences templomban. 

+ December 1-én, szombaton, este 6 órakor Demeter László és 
Ifj. Demeter László fuvolaestje lesz a Belvárosi templomban, 
amin zongorán közreműködik Dobosy Lilla és Málnai József 

+ Adventi programjaink: 
• December 2-án, vasárnap, 3-án, hétfőn és 4-én, kedden az 

este 7 órás szentmisék keretében lesz az adventi triduum 
Szabon Gábor atya vezetésével, aki a misék alatt gyóntatni is 
fog. 

• Rorate szentmisék lesznek a Belvárosi templomban 
hétköznaponként reggel 6 órakor, péntekenként gyónási 
lehetőség is lesz a szentmise alatt. 

• Advent szombatjain, délután 5 órakor közös gyertyagyújtás 
lesz a Főtéren. 

A héten temettük: Magyar Miklósné Szedmer Máriát. 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
hétfő - péntek:este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
vasárnap: ½ 9 
Szent István kápolna: hétfő - péntek: ½ 8; szombat: este 6 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 

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

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

Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 
Szerkesztőségi e-mail: 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 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


