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Olvasmány: MTörv 30, 10-14 Evangélium: Lk 10, 25-37 Szentlecke: Kol 1, 15-20 

Évközi 15. vasárnap 

Következő hírlevelünk két hét múlva, július 28-án jelenik meg! 
 

Jövő (évközi 16.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Ter 18, 1-10a; szentlecke: Kol 1, 24-28 

EVANGÉLIUM (Lk 10, 38-42): Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek 
nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram  – 
méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.” Az Úr azonban így 
válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt 
választotta. Nem is veszíti el soha.” 
 

Elmélkedéshez: 

 Mivel törődök, mi az, ami nekem igazán fontos? 

 Inkább mindenfélével foglalkozom, vagy inkább Jézusra figyelek? 

 Merek-e tanácsot kérni azoktól, akik ebben már jártasabbak nálam? 
 

 

Évközi 17. vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Ter 18, 20-32; szentlecke: Kol 2, 12-14 

EVANGÉLIUM (Lk 11, 1-13): Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, 
taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, 
ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd 
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vígy minket kísértésbe.” Azután így folytatta: „Tegyük 
fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! 
Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, 
gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki 
barátságból, erôszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak 
nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót 
nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad 
neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, 
mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” 
 

Elmélkedéshez: 

 Mennyire fontos nekem az imádság? 

 Hogyan imádkozok? 

 Mire, kire figyelek az imádság közben? 
 
 

Beszámoló-rovat: Kavicsok a verbitáknál 

Nagy izgalommal vártuk június 17-e hétfő reggelt, hogy kis 

csapatunk útnak induljon idei nyaralására. A buszút gyorsan eltelt, 

így egy-kettőre az Árpád hídhoz értünk. Onnan metróval, villamossal 

és buszokkal jutottunk el célállomásunkra, a Szent Arnold 

Lelkigyakorlatos Házba a verbitákhoz. Wolovicz Ádám atya 

kedvesen fogadott bennünket. Miután elfoglaltuk szálláshelyünket, 

finom ebédet kaptunk, majd körbevezetett bennünket az atya a 

házban. Megtekintettük a Szentlélek tiszteletére felszentelt kápolnát. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy bármikor betérhettünk imádkozni, 

vagy csak elcsendesedni. Délután a Tropicariumot látogattuk meg. 

Izgalmas volt a hüllők, cápák között sétálgatni, és még trópusi 

viharba is kerültünk. Hazafelé fagyiztunk, és beszélgetéssel töltöttük 

az estét. Kedden reggeli után célba vettük a Szent István Bazilikát. 

Dósáné Imreh Zsuzsanna részletesen bemutatta a Főszékesegyházat, 

megnéztük a Szent Jobb Kápolnát, a Kincstárat, és aki akart a 

kupolába is felmehetett. Délután jót sétáltunk a belvárosban és 

visszatértünk szálláshelyünkre. A sok élménytől eltelve hajtottuk 

álomra fejünket. Szerda délelőtt a Postamúzeumban voltunk. Itt 

megtekintettük a régi postai egyenruhákat, használati tárgyakat. 

Külön öröm volt, hogy súlyos látássérült testvérünk meg is foghatott 

néhányat. Átsétáltunk a Ligetbe, elfogyasztottuk ebédünket, majd a 

Közlekedési Múzeum felé vettük az irányt. Láttunk vonatokat, 

hajókat, régi vasútállomást. Ismét beesteledett. Először megbeszéltük 

a nap eseményeit, majd készültünk a másnapi szentmisére. Csütörtök 

délelőtt megtartottuk a havi Hit és Fény alkalmat. Megjelenítettünk, 

születés és névnapot köszöntöttünk, néhányan „meg is tisztultunk” és 

lelki beszélgetésen vehettünk részt. Ádám atya misét mondott 

nekünk. A prédikációban az Oltáriszentségről hallottunk részletesen. 

Délután utunk a Sziklatemplomba vezetett. Egy fiatal pálos atya 

mutatta be a Gellért-hegy gyomrában található kápolnát. Érdekesség 

volt a gyönyörűen megfaragott gyóntatószék. Visszatértünk 

szálláshelyünkre, és pihenéssel töltöttük az estét. Elérkezett utolsó 

napunk. 11 órára várt minket Koronkai Zoltán atya a jezsuita 

rendházba. Hálaadó szentmisén vettünk részt, amelyen egymásért 

imádkoztunk és Zoltán atyáért, akit ezen a napon szenteltek 5 éve 

pappá. Szentbeszédében a szeretetről és annak közösségi megéléséről 

beszélt, valamint a nap szentjéről Gonzága Szent Alajosról. 

Megebédeltünk a Loyola Caféban, majd élményekkel telve 

hazaindultunk. A plébániára visszaérve élménybeszámolót tartottunk 

az itthon maradottaknak. Szeretnénk megköszönni Gábor atyának és 

Kerekesné Erikának az anyagi támogatást, Tapuskáné Orsinak az 

előkészítésben való részvételt, Ádám atyának a segítőkészségét és a 

sok szeretetet, amellyel körülvett bennünket, a konyhán dolgozóknak 

a finom falatokat, Gyuszinak és Zolinak, hogy mozgássérült társuk 

közlekedését könnyebbé tették, Mártinak a szentmiséken a szép 

éneklést, Editnek a felolvasást, és külön szeretném megköszönni 

Editnek, Erzsinek, Laci bácsinak és Gabinak, hogy a 

mindennapokban segítették a munkámat. Isten áldását kérem az 

egész közösségre, hogy még sok ilyen szép élményben legyen 

részünk együtt. Gabica 
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Beszámoló-rovat: Bel-Víz Hittantábor Szobon 

Ebben az évben a mottónk a következő szentírási rész volt: „… én 

megmutatom neked a tetteimből a hitemet…” Jak 2, 18 

Mivel ez az év a HIT ÉVE, ezért a mottónk is azt tükrözi, hogy a 

tetteinkben mutatkozik meg a hitünk. Ezt szerettük volna megélni, 

gyakorolni a táborban, amire számos lehetőségünk akadt. De a 

komolyabb jócselekedetek mellett akadtak viccesek is, mint például: 

kirázunk valakit a hálózsákból az éjszaka közepén és betakarjuk.  

Ez a hittantábor összefüggött a hit évével, mert a programok úgy 

voltak megtervezve, hogy a tábor résztvevői megértsék, mi is a hit! 

Minden nap más és más érdekes dolgot készíthettünk el, illetve 

élhettünk meg. Első nap elkészítettük a közös jelképünket: 

gyöngyökből keresztet fűztünk, ismerkedtünk, játszottunk, 

elfoglaltuk a plébánián a helyünket. Másnap Gábor atya mesélt 

nekünk a szentségekről, és ezek jeleit rárajzoltuk egy kendőre, 

amelyet ezután mindnyájan a nyakunkban hordtunk a tábor egész 

ideje alatt. Ugyanezen a napon délután hatalmasat számháborúztunk, 

este pedig a tábortűznél mókáztunk. Harmadnap Vácra mentünk, a 

székesegyházban volt szentmisénk, fagyiztunk és strandoltunk is. 

Negyedik nap Bence atya az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit 

mutatta be, délután pedig lementünk a Duna-partra, kavicsot 

festettünk, fáklyát készítettünk. Utolsó teljes napunk a péntek volt, 

ezen a napon gyalog elzarándokoltunk Márianosztrára, közben 

feldolgoztuk Pancsenelló történetét, megtudtuk, hogy Pancsenelló Éli 

mesternek mindenképp értékes, hisz ő faragta; így lehetünk Isten 

szemében mi is értékesek, függetlenül attól, hogy milyen 

tulajdonságaink vannak. Délután izgalmas sorversenyen vettünk 

részt, este a napot pedig szalonnasütéssel, tábortűzzel zártuk. Minden 

nap volt lehetőségünk rövid szabad programokat szervezni 

magunknak, mint például: kártyázni, olvasni, labdázni, énekelni, 

ismerkedni, aludni, beszélgetni és sakkozni. Voltak vicces pillanatok, 

amikor megfulladtunk a röhögéstől, mert valaki elcsúszva 

megcsinálta a spárgát, vagy befejelte az ajtót, és persze sok más 

szórakoztató dolog is. Nagyon jól éreztük magunkat, és szeretnénk 

megemlíteni azok nevet, akiknek köszönhetjük ezeket, az elmenteket: 

Gábor atyának és Bence atyának a napi prédikációt, Györgyi néninek 

és Laci bácsinak a gondoskodást, Éva néninek a kézműves 

foglalkozásokat, Melinda néninek a fáklyakészítést, Feri bácsinak a 

zarándoklatot és Ria néninek a finom ételeket. Jó lenne, ha jövőre 

minél többen részt vennének ebben a táborban, hogy élményekben 

gazdag legyen a nyári szünetük!   Maczej Alexandra és Veress 

Réka alias Rózsaszín Réka és Szórakoztató Szandra) 

Meghívó: A Duna Múzeum Európai Közép Galériája meghívja Önt 

és barátait Kocsisné Gerencsér Anna és Kocsis Lajos festőművész, 

tanárok alkotásaiból készült kiállítás megnyitójára július 19-én, 

délután 5 órára. A kiállítást megnyitja Prokopp Mária 

művészettörténész. 

Szerkesztőségi információ  Hírlevelünk megjelenés a nyáron 

A nyáron az elmúlt évekhez hasonlóan kéthetenként fog megjelenni 

hírlevelünk. Ebben az időszakban a csökkentett aktivitásunk mellett 

folyamatosan várjuk a kedves testvérek beszámolóit, tanúságtételeit 

és írásait a szerkesztőségi e-mail címre (harangszo@egomnet.hu). A 

hírlevelünk heti megjelenésre szeptember hónapban fog visszaállni. 

Beszámoló-rovat: Nyaralás a Kavics közösséggel (1. rész) 

Hétfőn reggel busszal indultunk el Esztergomból. Én és az anyukám 

a Kesztölci Elágazásnál szálltunk fel, és mentünk az Árpád hídig. 

Onnan a 3-as metróval a Nyugati Pályaudvarig, aztán átszálltunk a 6-

as villamosra, amivel elmentünk a Móricz Zsigmond körtéri 

végállomásig, utána a 33-as buszra szálltunk át, avval mentünk a 

Jókai Mór utcáig, aztán a 150-as autóbuszra szálltunk, amiről a 

Kápolna utcánál szálltunk le, ahol a szállásunk volt a Szent Arnold 

Lelkigyakorlatos Házban. Vezetője, Vorovicz Ádám atya nagyon sok 

szeretettel fogadott minket. Megérkezésünk után mindenki elfoglalta 

a szobáját, ami szállodának megfelelő kivitelben volt berendezve és a 

fürdőszoba is a szobában volt. Mindenki kicsomagolt, és az ebéd 

után, ami hétfőn spárgaleves és rántott csirkemell volt kukoricás 

rizzsel. Ádám atya elmondta, hogy a Lelkigyakorlatos Ház területén 

kettő épület található, amik közül az egyikben ők vannak 

tizenhárman, a másikban pedig a vendégek vannak. Az atya azt is 

elmondta, hogy az egyik épület hét éves a másik meg tizenkettő, 

aztán megmutatta a kápolnát. Ezután elmentünk a Camponába, a 

Tropikáriúmba a 150-es busszal, aminek ott volt a végállomása. A 

Tropikáriumban sok információt tudtam meg, köztük, hogy mekkora 

területen fekszik, mikortól működik és hogy egy család tulajdonában 

van. Meg tudtam azt is hogy a teknősök közül három fajta van: 

növényevő, húsevő és dögevő. Láttunk sok halat, kicsiket-nagyokat, 

cápákat, lepényhalakat, rovarokat, bölcsőszájú halakat. Szabadon 

voltak a Mókusmajmok, amikről megtudtam, hogy puha, selymes 

bundájuk van. Aztán még láttunk krokodilokat, rájákat is, amiket a 

végén meg is lehet simogatni. A Tropkikáriun után elmentük 

vásárolni, és aztán a McDonald’s-ban ettünk egy fagyit. Utána 

visszamentünk a szállásra, ahol hideg vacsora volt: lekvár, méz, 

margarin, paprikás szalámi, tarja, párizsi, paprika, paradicsom, 

trappista sajt, medvesajt, margarin kenyér, finom tea és alma. 

Vacsora után lementünk a kápolnába és imádkoztunk, majd 

lefeküdtünk aludni. Kedden felkeltünk, megreggeliztünk, lehetett 

enni müzlit és jó reggelt kekszet. Az úti csomag abból állt, hogy 

mindenki kapott kettő szendvicset, egy almát és egy üveg 

ásványvizet. A 150-as busszal elmentünk a Jókai utcáig, onnan a 33-

as busszal a Móricz Zsigmond körtérig, és aztán a 6-as villamossal 

Oktogonig, ahonnan elsétáltunk a Szent István bazilikáig. Az 

idegenvezetés délben kezdődött, ezért volt kis időnk addig, így hát 

leültünk megenni a szendvicseket és a nagy melegben inni. (A cikk 2. 

részét a következő számban olvashatják majd.) 
 Simonek Márta, a Kavics Közösség tagja 

Felhívás: Missziós nap 

Július 20-28-ig Pál kurzus kerül megrendezésre Győr-

Ménfőcsanakon, melyen a résztvevők az evangélium hirdetésének 

különböző módjait igyekeznek elsajátítani. A kurzus missziós napja 

július 27-én, szombaton kerül megrendezésre Esztergomban, 

plébániánk területén. Kérjük a testvéreket, hogy kísérjék 

imádsággal a kurzust, különösen ezt a napot, és ha találkoznak az 

Örömhírt hirdető testvéreinkkel, fogadják őket szeretettel. 

Köszönettel: Lesták Zoltán 

HIRDETÉSEK 

+ Vízivárosi Loyolai Szent Ignác plébániatemplom búcsúmiséje 

július 28-án, vasárnap este 6 órakor lesz. Szónok Nemeshegyi 

Péter SJ atya. Előtte, 5 órától vetített, fényképes előadást tart a 

zajló építkezésről Besey László építészmérnök úr. A szentmise 

után agapé lesz. Ezen a napon a belvárosi templomban este 7 

órakor nem lesz szentmise! 

+ Keddenként este 6 órától a szentmise kezdetéig szentségimádási 

lehetőség van. Minden hónap első keddjén a Jó Pásztor közösség 

vezetésével, a többi kedden egyéni, csendes módon történik a 

szentségimádás. A szentségimádás alatt gyóntatás is van. Éljünk 

a lehetőséggel! 

+ Hittantáborunk fotói a plébániánk honlapján megtekinthetőek. 

+ Harangszó hírlevelünk a nyár folyamán kéthetente jelenik meg. 
 

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: 
minden kedd: 18:00-19:00: szentségimádás (Belváros) 
minden szerda: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros) 
második szombat: 13:00-18:00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

Az elmúlt két hétben kereszteltük: Szlapák Szófia Napsugár, Németh 

Viktória, Faragó Bence 

Az elmúlt két hétben temettük: Puksa Józsefné 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz; Életjel Rádió: www.eletjel.hu 
 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele 

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

Szerkesztőségi email: harangszo@egomnet.hu 

A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


