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XVII. évf. 33. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  é s  V í z i v á r o s i  P l é b á n i a  h í r l e v e l e  2013. szeptember 15. 

Olvasmány: Kiv 32,7-11.13-14 Evangélium: Lk 15,1-32 Szentlecke: 1Tim 1,12-17 

 Évközi 24. vasárnap  

Jövő (évközi 25.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Ám 8,4-7; szentlecke: 1Tim 2,1-8  

EVANGÉLIUM (Lk 16,1-13): A tanítványoknak pedig ezt mondta: „Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy 
eltékozolja a vagyonát. Erre magához hívatta és azt mondta neki: „Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem lehetsz 
tovább az intézőm!” Az intéző ezt mondta magában: „Mitévő leszek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, 
koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, ha elmozdít az intézőségből.” Magához hívta 
tehát urának minden egyes adósát, és megkérdezte az elsőtől: „Mennyivel tartozol uramnak?” Az így felelt: „Száz korsó olajjal.” „ Erre 
azt mondta neki: „Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet!” Azután megkérdezte a másikat: „Hát te mennyivel tartozol?” Az 
így válaszolt: „Száz véka búzával.” Erre azt mondta neki: „Vedd elő adósleveledet, és írj nyolcvanat!” Az úr megdicsérte a hamis 
intézőt, hogy okosan cselekedett; mert a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Azt mondom hát nektek: 
Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor az elmúlik, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki kicsiben 
hű, a nagyban is hű; és aki a kicsiben hazug, az a nagyban is hazug. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza 
rátok az igazit? És ha a máséban nem voltatok hűek, akkor ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; 
mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a 
mammonnak.” 

Elmélkedéshez: 

 A gazdag ember nyilván Isten. Mit jelent, hogy az intézője vagyok? Mit jelent számot adni a gazdálkodásomról? 

 Miért dicséri meg a gazdag ember az intézőt? És mit jelent nekem hűségesnek lenni a hamis mammonban? 

 Mikor szolgálok két úrnak? 
 

 

. Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
 

Beszámoló-rovat:A Nyugdíjas Klub bemutatkozása, beszámolója 
A Szerkesztőnk felkérte plébániánk közösségeit, adjanak 
ismertetést tevékenységükről. Ennek keretében beszámolok a 
szept. 5-én megtartott foglalkozásunkról. A nyári szünidő után 
ismét indult a kéthetente ismétlődő foglalkozás, amelyet a 
közösségi teremben, kényelmes körülmények között tartunk meg. 
Szíves szeretettel jövünk össze nyugdíjas csoporttagok, hogy 
testvéri együttlét, bensőséges kapcsolat örömében nyitott lélekkel, 
érdeklődéssel hallgassuk meg egymást és mondjuk el 
gondolatainkat. A megbeszélés témái előre megtervezettek olyan 
gondolatok körében, amelyek életünket Jézus szándéka szerinti 
értelemmel és tartalommal töltik meg. Célunk: ellene menni az 
időskori ínaktivizálódásnak. Tanulni az egymás elfogadását, 
gazdagítani a tagságot előadással, aktív megbeszélésekkel, 
hozzászólásokkal. Fontos szempont, hogy mindig örömet és 
feltöltődést igyekezzünk nyújtani a testvéreknek életigenlő 
témáinkkal és a két találkozó közötti időre is kézhez adott 
lélekerősítő írásbeliséggel. Szembesülünk az idősödő ember 
szükségleteivel és életbölcsességet tanulunk. Nem akarunk 
beszűkült emberré válni, hanem teljes értékű emberként Jézus 
munkatársaivá akarunk válni. Az időskori önsajnálat helyett a 
kezdeményező jó szó, a másikra figyelés, a lelki támogatás 
mindkét felet segíti. és kegyelmi légkört teremt. Az alkalom 
kezdetén közös bevezető imával kezdünk, majd néhány jól ismert 
énekkel megteremtjük a testvéri hangulatot,  légkört a 
továbbiakhoz. /Most a Szeretet áradjon köztünk… majd a Tied a 
dicsőség-et énekeltük –stílus kedvéért jelzem/ - Szokásunk, hogy 
a név- és születésnapokat megtartjuk. A nyári szünet miatt a 
köszöntésből kimaradt testvéreket személyre szabottan 
megköszöntöttük és az ‘Ároni áldással ‘ zártuk az ünneplést. A 
köszöntésben hálát adunk testvérünk pozitív törekvéseiért, 
tetteiért, erényeiért és szeretetéért és mindezt egy szép emléklapon 
átadjuk az ünnepeltnek. A 7 testvér utólagos köszöntése után a 
jelen évnyitó alkalmunkat stílszerűen Gyökössy Bandi bácsi: Nem 
tudunk szeretet nélkül élni c. írásával kezdtük. Bandi bácsi Albert 
Schweitzer élete alapelveit: a szelídség, szeretet, szolgálat csodás 
erényeit, mint Jézus tanításának lényegét fejtette ki megragadó 

írásában. Az elemzésünkben kiemeltük, Jézus is azért jött közénk, 
hogy megtanítson szeretni bennünket, hisz nem tudunk szeretet 
nélkül élni. Ezt tanuljuk a közösségünkben is és ezt akarjuk 
gyakorolni a környezetünkben. Azért, hogy témánkat a testvérek 
odahaza is érlelhessék szívükben- kézhez kapták. A 
hozzászólások közül kiemelném az egyik jó Testvérem őszinte 
megnyilatkozását, aki fájlalva mondta el, hogy lépcsőházuk lakói 
elzárkóztak a közeledés elől. A testvérek hozzászólása után 
gyakorlati információcsere történik, majd invitáljuk a tagokat a 
következő alkalomra: szeptember 19. csütörtök du. 3 órára. A 
tervezett témánk: Az emberi élet célja, hogy megtanuljunk 
szeretni. Kedves érdeklődő Testvérem! A fenti tájékoztatómat 
fogadd elnéző szeretettel és olvasd el az alábbi közös 
imádságunkat, amely mutatja közösségi célkitűzéseinket. Ha 
megérint a meggyőződés, hogy hitedet és életedet Jézus akarata 
közösségében és lehet megélni, akkor tudd, a fenti időpontban 
várnak a hűséges és őszintén igyekvő Testvéreid.                          
Isten számít Reád 
Egyedül Isten tud alkotni, de az alkotást te tudod érvényre juttatni. 
Egyedül az Isten tud életet ajándékozni, de te tudod azt tovább 
adni és vigyázni rá. 
Egyedül az Isten tud egészséget ajándékozni, de te tudod a 
bizonyságodat adni. 
Egyedül az Isten tud szeretetet ajándékozni, de te tudsz mást 
szeretetre tanítani. 
Egyedül az Isten tud békét ajándékozni, de egyedül te tudsz 
mosolyt felragyogtatni. 
Egyedül Isten tud erőt adni, de te tudsz a csüggedőbe erőt önteni. 
Egyedül Isten az út, de te tudod azt másnak megmutatni.  
Egyedül Isten a fény, de te tudsz a másik szemébe ragyogást 
hozni. 
Egyedül Isten tud csodát tenni, de te tudsz ehhez öt kenyeret és 
két halat hozni. 
Egyedül Isten képes a lehetetlenre, de te tudod a lehetőt megtenni.  
Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látja jónak, hogy 
rád is számítson. 
Urunk, tégy bennünket szereteted kiáradásának eszközévé. Ámen 
 
Figyelmüket megköszönve – szeretettel:Sági József 
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Ismeret-rovat:      Az Isteni pohár (1.rész) 
„Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz. A pohár alján 
pedig ott van az Isten!” (Heisenberg) 
A pohár formája már az a legősibb időktől létező, hiszen az ivás-

hoz szükséges a folyadék szájhoz való eljuttatása. Ha ”eszköz”, 

tárgy nem állt vagy nem áll ma is rendelkezésre akkor a tenyér 

öblösre formálása. Ez adhatta azt a formai alapot –praktikusan– 

amelyből kiindulva kezdtek pohár jellegű tárgyakat készíteni. 

Azért használom a jellegű kifejezést, mivel a forma még nem tel-

jesen a mai üvegpoharainkkal egyezett meg, bár zárt alja és oldala 

természetesen megvolt. Elsőkét inkább az öblösebb formák voltak 

használtba folyadékoknál, de megjegyezhetjük, hogy eleinte az 

étkezési és ivásra szolgáló tárgyak még nem váltak teljesen szét. 

Ez megfigyelhető még mai is törzsi kultúrában élő népcsoportok-

nál. Később a változás inkább csésze alak felé tolódott, amit két 

kézzel is lehetett tartani. Ennek további változását talán az evésre 

és ivásra szolgáló eszközök használatának erősebb szétválása hoz-

ta, amikor az űrmérték változásával mélyebbé, párhuzamos oldal-

falú formát használva kupa jelegűvé kezdett alakulni. A kupára a 

mai időszakban úgy szoktunk gondolni, mint valamilyen szárfor-

mával rendelkező pohár alak. Ez valóban jellemző is rá, de talán a 

készítési és használatai praktikussága miatt volt zömökebb szár-

formája. Ma is találkozunk kupa elnevezéssel, ahol a inkább hosz-

szabb oldalfalú vastagabb, esetleg zömökebb poháralakot értenek. 

A fejlődés sodrása a kézműves tevékenységgel együtt alakította át 

a kupát a serlegforma irányába. Itt észre vehető, hogy a szegé-

nyebb, egyszerű embereknél a kupaforma, míg a gazdagabb, elő-

kelőbb embereknél a serleg-, kehely forma volt a jellemző. A 

formai változással a tárgy elnevezése pontosan mikor és hogyan 

változott az idők során azt nem igazán tudjuk. A bibliában viszont 

a pohár és kehely kifejezés is szerepel, ami szintén arra utal, hogy 

ezek a fogalmak régóta használt elnevezések. A bibliai elnevezé-

sek alapján tekintsünk rá a pohár és a kehelyformákra és azok 

használtára. A pohárformának készítésénél leginkább a funkció, 

praktikussága (fogás, stabilitás) volt a jellemző. A díszítettség 

formai cizelláltság, megmunkálási szépség folyamatosan alakult, 

és az adott kor anyagai és megmunkálási lehetőségei adták ehhez 

a lehetőséget. A kehely alak kialakulása a természeti környezetből 

vett mintából eredhet, mely főként növényi virágok mintájára ala-

kult ki. Egyúttal a kehelyforma a nőiesség, megtermékenyítés, 

anyaság szimbólumaként is ismert. A kehely lényeges mértékben 

adja azt a magasztos értéket, mely használatára jellemző. Enged-

tessék meg nekem, hogy szubjektív meglátásom alapján a forma 

kiszélesedő, kinyíló része a felajánlást formázza meg az anyagá-

ból. Az előkelő emberek asztalánál is a rangúknak szóló felaján-

lásként állhatott ebben az a nedű, melyet ezekből ittak. Ha a vallá-

si hagyományokat nézzük a felajánlás formai megtestesítője a ke-

hely. A gasztronómiai kultúra történetében a legutóbbi időkig a 

kehely alakú pohár az előkelő teríték része volt. Ebbe a formába 

nem tudom elképzelni, hogy ne bor legyen töltve, hiszen az Isten 

adta nedű csak megfelelő formában adja vissza magasztosságát. 

Ezért nem igazán tudom elfogadni azt a szerénységként, szerény-

kedést megjelenítő helyzetet, amikor bármilyen pohárba (edény-

be) töltenek bort. Ezzel itt most összeér a pohár kialakulásának 

története és használatának kultúrája. Ahogy a kehely alakú forma 

a felajánlás, kínálás, felkínálás, megkínálás fogalmait magában 

hordozza, ugyan úgy hordozza a többi pohárhoz hasonlóan a mér-

téket, illetve bibliai szóhasználatból vett „túlcsorduló mérték” ki-

fejezést. Talán mindannyian érezzük, hogy ez túlmutat az űrmér-

ték fogalmi keretétől és ismét magasztosabb értékek felé hajló fo-

galomról van szó. A fenti történeti visszatekintő gondolatmenete-

met azzal zárom, hogy a pohár anyagának-, díszítettségének-, 

formájának alakulása nem zárult le a mai napig sem.  
(Folyt.köv.) Tóth László 

Felhívás! Sokszor halljuk: „Nekem sem volt könnyű!”  - Most arra kér-

jük segítsen, hogy nekik könnyebb legyen! Gondolt már arra, hogy szü-

lői tapasztalatai megosztásával, önzetlenségével és kedvességével hozzá-

járulhat családok boldogulásához, kisgyermekek örömtelibb gyermekko-

rához? Az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntes segítőket keres kis-

gyermekes családok látogatásához. A segítők mesélnek a gyerekeknek, 

játszanak velük, amíg az anyuka ellátja a picit, vagy utoléri magát a ház-

tartásban, elkísérik a családot vásárolni,  az orvoshoz, vagy  a játszótérre 

és közben jókat beszélgetnek az anyukákkal Október  elején induló in-

gyenes felkészítő tanfolyamra várjuk azok jelentkezését, akik  

 Szülők vagy nagyszülők  

 Idejüket, heti 2-4 órát, és barátságukat szívesen ajánlják fel kisgyer-

mekes családoknak 

Jelentkezni lehet: Lukács Anikó 30/412-52-12 

Meghívó Dr. Dolina Károly és felesége, Eggenhofer Kinga 50. házassági 

évfordulója alkalmából hálaadó Szentmisét tartanak szeptember 20-án, 

pénteken 17:30-kor. A pár mindenkit szeretettel vár. 

HIRDETÉSEK 
+ Belvárosi templomunk szentségimádási alkalma szeptember hó-

napban 21-én szombaton lesz 13 órától 17.30 óráig. Ennek része-

ként tartjuk a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét és megújítását 

17.00 órától. Kérjük a híveket, hogy a kitett ívekre feliratkozva 

vállaljanak imaidőt a szentségi Jézus előtt! 

+ Aki szeretne még csatlakozni a Rózsafüzér-társulathoz, jöjjön el 

vagy forduljon a plébános atyához. A csatlakozók napi egy tized 

rózsafüzér elmondását vállalják és havonta egyszer részt vesznek 

a titokcserén. 

+ „ÉLET íze” mottóval bérmálkozott fiatalok részére indul 

közösségi alkalom a plébániánkon, pénteki napokon este 6 és 8 

óra között. A következő alkalom szeptember 20-án, jövő hét 

pénteken lesz. Hívjuk a fiatalokat ezekre az alkalmakra!  

+ 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. 

+ Bérmálkozni készülők számára felkészülési alkalmakat indítunk. 

Kérjük, hogy a kitett jelentkezési lapot kitöltve keressék 

szándékukkal a plébános atyát! 

+ Szeptembertől vasárnapi iskolát indítunk azok számára, akik 

felnőttként szeretnének keresztelkedni, bérmálkozni, elsőáldozni. 

Bővebb információ és jelentkezés a plébános atyánál. 

+ Elsőáldozás a Vízivárosban: szept. 29. vasárnap 8:30 

+ Elsőáldozás a Belvárosban: okt. 6. vasárnap 10:00. Imádkozzunk 

az elsőáldozókért! 

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) 

A héten temettük: Lukács Györgyöt 
A héten kereszteltük: Zágonyi Dávidot, Révfalvi Csongort, 
Gasster Ádámot, Marlok Zoét, Petrás Emmát  

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz;  

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 


