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Olvasmány: Ter 18,20-32 Evangélium: Lk 11,1-13 Szentlecke: Kol 2,12-14 

Évközi 17. vasárnap 

Következő hírlevelünk két hét múlva augusztus 14-én jelenik meg! 
 

Jövő (évközi 18.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Préd 1,2; 2,21-23 szentlecke: Kol 3,1-5.9-11 

EVANGÉLIUM (Lk 12,13-21) Valaki megszólította a tömegből: „Mester! Mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” 
Ő azt felelte neki: „Ember! Ki tett engem bíróvá vagy végrehajtóvá közöttetek?” Aztán így szólt hozzájuk: „Vigyázzatok és 
őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” Példabeszédet is mondott nekik: 
„Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Akkor így gondolkozott magában: „Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a 
termésemet.” Majd azt mondta: „Ezt fogom tenni: Lebontom magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és 
vagyonomat. Azután azt mondom lelkemnek: Én lelkem! Van sok javad, sok esztendőre eltéve; nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az 
életet!” Isten azonban így szólt hozzá: „Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?” Így jár az, 
aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. 

Elmélkedéshez: 

 Van-e hasonló perpatvarom valakivel, amiben nem bíró vagy végrehajtó Jézus? 

 Mi az esztelensége a példabeszédbeli gazdagnak? 

 Magam hogyan állok a kapzsiság bűnével? Mi az a jó, amivel igyekszem legyőzni ezt a rosszat? 
------------------- 

Két hét múlva (évközi 19.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Bölcs 18,6-9; szentlecke: Zsid 11,1-2.8-19 

EVANGÉLIUM (Lk 12,32-48): „Ne félj, te kisded nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, 
amitek van, és adjátok oda adomány gyanánt; készítsetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, 
ahol a tolvaj nem fér hozzá, és a moly meg nem rágja. Mert ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is. Legyen a csípőtök felövezve, a 
lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt 
jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom 
nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor 
jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt is tudjátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem 
engedné betörni a házába. Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.” Péter ekkor megkérdezte: 
,,Uram! Nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?” Az Úr így válaszolt: ,,Mit gondolsz, ki az a hű és okos intéző, akit az 
úr a házanépe fölé rendel, hogy idejében kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit ura ebben a munkában talál, amikor 
megérkezik. Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. De ha ez a szolga azt mondja magában: ,,Késik az én uram”, és 
verni kezdi a szolgákat és szolgálókat, eszik-iszik és részegeskedik, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, 
és abban az órában, amelyet nem ismer. Kegyetlenül megbünteti és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga pedig, aki ismerte ura 
akaratát, de nem hajtotta végre azt és nem cselekedett akarata szerint, sok verést fog kapni. Aki pedig nem ismerte, és úgy tette azt, 
amiért büntetést érdemel, kevesebb verést kap. Mert attól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és attól, akire sokat bíztak, többet 
fognak számon kérni. 

Elmélkedéshez: 

 Milyen kincseim vannak a mennyben? És a földön? 

 Az apostoloknak szólt a példabeszéd vagy mindenkinek? Hogyan szólt az apostoloknak és hogyan a többieknek? 

 Hogyan tapasztaltam meg az isteni igazságosság érvényesülését életemben? 
 

 

Beszámoló-rovat:  Az ártatlanok szenvedése 
Tegnap estére egy szimfónia bemutatójára kaptam meghívót Bíró 
Géza barátunktól, akinek máig föltett szándéka, hogy megszervezi 
a Belvárosi Plébánián a Neokatekumenális Út egy közösségét. A 
szimfóniát a budapesti Operában mutatták be, címe "Az ártatlanok 
szenvedése", jelen volt a szerző, a Neokatekumenális megújulás 
kezdeményezője, Kiko Argüello, de jelen volt Dr. Erdő Péter 
bíboros úr is, más püspökök és papok és a magyarországi zsidó 
hitélet számos vezető képviselője is. Elgondolkodtató volt. Az 
ártatlanok szenvedése lehet anarchikus szenvedélyeink 
üzemanyaga. Megbotránkozunk valamilyen látványon, és akkor 
haragunkat rázúdítjuk Istenre, a világra, a vélt felelősökre, és nem 
történik más, mint hogy új ártatlanoknak okozunk szenvedést. A 
kereszténységben így született meg az Istengyilkos nép vádja a 
zsidók ellen, de hosszan lehet még sorolni ezeket a szellemi 
csapdákat. Kiko azt mondja, mást is tehetünk. Ne tereljük el a 
figyelmünket az ártatlanok szenvedéséről, ne tegyük azt más 
indulatok szellemi hátterévé, hanem szemléljük azt magát. Akkor, 
akinek keresztényként a Mária lelkét átjáró tőr fáj Fia keresztje 
alatt, meg fogja látni Máriában a zsidó édesanyát, aki Fia 

halálakor nyilván a legnagyobb zsidó imádságot, a Sömá Izraelt 
vallotta meg. De ha így látjuk Máriát, meg fogjuk látni azokat a 
zsidó édesanyákat is, akiknek a gyermekét azonnal 
munkaképtelennek nyilvánították, és egyből a gázkamrába 
küldték. Ők szintén a Sömá Izrael-t vallották meg akkor. Ha pedig 
így szemléljük ezeket a történeteket, akkor lassan leszokhatunk 
arról, hogy kijátsszuk őket egymás ellen. Akkor maga az ártatlan 
szenvedés lesz az, amiben mintegy tükör által homályosan 
megjelenik számunkra az oly sokszor ártatlanul megvádolt Isten 
arca. Kiko szimfóniája - ahogy megértettem - igazából erről a 
lehetőségről vallott. 

Beszámoló-rovat: „Tudom kinek hiszek…” 
Az idei évben ismét megrendezésre került a szokásos missziós 
tábor Kőszegen a verbita rend ifjúsági házában. A három tábor 
(gyermek, ifjúsági és felnőtt) fő mottója: Nem félek, mert hiszek.  
Én most voltam harmadik alkalommal ilyen táborban és ismét új 
élményekkel térhettem haza. Sokan kérdezték tőlem az indulás 
előtt, hogy: „Sára, nem unod még ezt a tábort?”. ) Én erre a 

kérdésre csak elmosolyodtam és azt válaszoltam nekik, hogy ha ők is 

jönnének velem, akkor megértenék, (folytatás a 2. oldalon) 



Harangszó 

 

 
 

2 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

(folytatás a 1. oldalról) hogy annyi mindent kapunk ott egy hét alatt, 

hogy lehetetlen megunni. Mind a társaság, mind a programok 

olyanok, hogy az embernek kedve lenne ott tölteni az egész nyarát 

Kőszegen. Ebben a beszámolóban sajnos nem tudok mindent leírni, 

de szeretném kiemelni a számomra legfontosabb eseményeket, 

tapasztalatokat. Először is nagyon megfogott a tábor témája. Tetszett, 

hogy mind a három tábornak kitaláltak egy-egy külön mottót és erre a 

jelmondatra épült föl az egész hetünk. Az ifjúsági táborban ez a 

mondat a „Tudom kinek hiszek” volt. Számomra nagy élmény volt 

megtapasztalni, hogy van Valaki, akinek mindent elhihetek annak 

ellenére is, hogy a mai világban mennyire oda kell figyelnünk arra, 

hogy kiben bízunk meg. Van Valaki, aki soha nem akar minket 

átverni és mindent a mi érdekünkben tesz… Az első nap a 

Találkozásról szólt. Ez a szó sok mindent jelentett, mert 

találkozhattunk a csoporttársainkkal, találkozhattunk a régi 

ismerősökkel, új emberekkel, Istennel és önmagunkkal is. Legjobban 

nekem a kiscsoportos beszélgetés tetszett, mert idén is nagyon jó 

csoportba kerültem, olyan emberek közé, akik megnyíltak és ezáltal 

nagyon komoly és érdekes dolgokról lehetett velük beszélgetni. A 

második napunk témája az Értékek volt. Ami engem leginkább 

megfogott az a délutáni előadás volt. Egy fiatal házaspár mesélt 

nekünk a kapcsolatukról. Érdekes volt hallani, hogy ők miként 

küzdötték le a nehézségeiket és hogy mennyit számít az imáság az 

életükben. Úgy gondolom, hogy nagyon jó példát mutattak nekünk és 

valós problémákról beszéltek, amivel kicsit segítettek ráébredni, hogy 

mindig van megoldás, csak bízni kell és tudni kell, hogy kinek 

hiszünk. Szerdán az Álhatatosság-ról volt szó. A nap első felét a 

természetben töltöttük el, ugyanis délelőtt egy túrán vehettünk részt, 

délután pedig a haza utat egy akadályverseny keretein belül tettük 

meg. A túra alatt nekem az tetszett a legjobban, amikor volt egy 

szakasz, ahol azt kérték, hogy maradjunk csendben és figyeljünk az 

erdőre, magunkra és Istenre. Ez körülbelül egy 10-15 perces rész 

volt, de mégis hihetetlen élmény. Az akadályverseny szintén nagyon 

tetszett. Egyrészt, mert a feladatok nagyon ötletesek és viccesek 

voltak, másrészt a csapatunk is akkor kovácsolódott össze igazán. A 

negyedik napunk témája a Döntés volt. A délelőtti előadás a 

mobiltelefonok és az internet veszélyeiről és helyes használatáról 

szólt, délután pedig kézműves foglalkozások voltak. A nap 

fénypontja számomra mégis az esti szentségimádás volt. Nem tartott 

sokáig, de nekem ennyi idő is elég volt arra, hogy tényleg az Úrra 

tudjak figyelni. Úgy érzem, hogy a tábor alatt akkor voltam a 

legközelebb Hozzá. A pénteki kulcsszó a Kísértés volt és ehhez 

kapcsolódóan délelőtt egy nagyon érdekes előadást hallottunk a 

függőségekről. Még soha nem hallottam valakit ennyire őszintén 

beszélni a saját függőségeiről, a saját életéről. Nagyon megérintettek 

azok a dolgok, amiket hallottam és egy teljesen új megvilágításban 

láttam ezt a betegséget. A délután a misszióról szólt, ezért különösen 

tetszett nekem. Először egy idősek otthonába látogattunk el, ahol egy 

műsort adtunk elő. Nagyon jó volt látni az arcukon az örömöt és a 

meghatottságot. Többen mesélték, hogy alig látogatják őket a 

rokonok és, hogy milyen sokat jelent nekik egy-egy ilyen alkalom. 

Az idősek otthona után kimentünk a főtérre, ahol volt egy kis 

szabadidő, majd a Jézus Szíve templom előtt közösen énekeltünk. 

Nagyon jó élmény volt még számomra az összes szentmise, az 

éneklések, a személyes beszélgetések és a sok-sok vidámság, ami az 

egész tábort jellemezte. Én mindig nagyon jól érzem magam a 

verbitáknál és mindig sokat kapok ezeken a programokon, ezért 

mindenkit csak bátorítani tudok arra, hogy ismerje meg ezt a 

közösséget. Bencze Sára 

Beszámoló-rovat: Nyaralás Budapesten a Kavics közösséggel II.rész 

Aztán odaértünk a bazilikához meg hallgattuk délben a harangszót és 

aztán meg kezdődött az idegenvezetés, ami másfél óra volt. Meg 

tudtam itt is sok információt és azt is, hogy a szent jobbot egy 

ládikában hét lakat őrzik ott a bazilikában. Aztán felmentünk lifttel a 

kupolába és a kincstárba. Utána meg elsétáltuk az Oktogonig és 

Beültünk a Burgerkingbe, ahol meg ettünk egy teljes menüt, ami állt 

egy Hamburgerből Sült krumpliból és egy kólából és még egy 

Karamellás Frappéból. Aztán visszamentünk a szállásra a meg 

szokott Bkk járatokkal és meg vacsoráztunk, ami az nap Grízes tészta 

volt lekvárral és porcukorral és az el maradhatatlan almával. Aztán 

megfürödtünk és lementünk a kápolnába hálát adni a mai nap 

alkalmából és imádkoztunk és aztán elmentünk aludni. Szerdán 

felkeltünk és a Reggeli után a úti csomag és víz Elvitele után útra 

keltünk és el mentünk a Posta múzeumba ami nagyon jó volt ki 

próbáltuk a csőpostát,táviratot írhattunk,telefonálhattunk egymásnak 

és mesét is lehetett hallgatni telefonon. Meg lehetett tapogatnom a 

postaládákat, a távírógépet és ruhadarabokat is. Aztán leültünk meg 

enni szendvicseinket és aztán elmentünk a Közlekedési Múzeumba 

ahol mindent meg lehetett tapogatni. Utána visszamentünk a 

szállásra, meg vacsoráztunk, ami karfiol leves volt és rakott kelt és a 

ki maradhatatlan alma. Aztán lementünk a kápolnába és hálát adtunk 

a szép napért és imádkoztunk, aztán meg fürödtünk és lefeküdtünk 

aludni. Csütörtökön bent maradtunk a szálláson a reggeli után 

délelőtt tartottunk egy alkalmat és az Ádám atya tartott nekünk egy 

misét. Aztán a meg szokott járművekkel elindultunk a 

sziklatemplomba, ami a Pállos Rendhez tartozik. Meg ismerhettük 

Szabolcs atyát, aki meg engedte nekem, hogy meg tapogathatom a 

tárgyakat a templomban. Onnan villamossal elmentünk a Deák 

Ferenc térig és átszálltunk a földalattira és elmentünk az Oktogonig 

és beültünk a Burgerkingbe egy fagyira és mini palacsintára. Aztán 

visszamentünk a szállásra és vacsora után meg fürödtünk és 

lementünk a kápolnába és imádkoztunk és aztán mindenki nyugovóra 

tért. Pénteken meg reggeliztünk és az úti csomaggal és a vízzel 

felmentünk a szobába, és aztán mindenki levitte a csomagját és el 

búcsúztunk Ádám atyától és el indultunk Zoli atyához, aki nagy 

szeretettel várt minket. Tartott nekünk egy szentmisét aztán 

ebédeltünk és utána sokat beszélgettünk és a 3-as metróval 

elmentünk az Árpád Hídig és fel szálltunk a három órás Esztergomi 

buszra és elmentünk egész Esztergomig ahol a Plébánián Gábor atya 

és a hozzátartozóink már vártak minket. Ezúton szeretném meg 

köszönni a Budapesti Közlekedési Központnak, hogy a busz vezetői 

és a villamos vezetői készségesen álltak rendelkezésünkre a 

biztonságos közlekedést illetően. Köszönetet szeretnék mondani a 

szervezőknek, hogy ez a nyaralás létre jöhetett. (vége) 

Simonek Márta a Kavics Közösség tagja 

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! 

+ Belvárosi templomunk szentségimádási alkalma augusztus hónap 

10-én szombaton lesz 13 órától 16.30 óráig. Ezt követi a Rózsa-

füzér Társulat titokcseréje 17.00 órától. Kérjük a híveket, hogy a 

kitett ívekre feliratkozva vállaljanak imaidőt a szentségi Jézus 

előtt! 
 

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: Várady-Szabó Máté, Fazekas Anna 

Zselyke Erzsébet, Főberling Ervin, Czakó 

Veronika, Steindl Anna, Steindl Emma 
Az elmúlt két hétben esküdtek: Szabó Flóra és Orosz Tamás 

Az elmúlt két hétben temettük: Bátonyi István, Puska József, Molnár 

Endréné 

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 
Szerkesztőségi e-mail: 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 


