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Olvasmány: 2Kir 5,14-17 Evangélium: Lk 17,11-19 Szentlecke: 2Tim 2,8-13 

 ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 

Jövő (évközi 29.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Kiv 17,8-13; szentlecke: 2Tim 3,14 – 4,2 

EVANGÉLIUM (Lk 18,1-8): Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: 

„Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment 

hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.« A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: 

»Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén 

még nekem jön és megver.«” Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot 

választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat 

nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” 
 

Elmélkedéshez: 

 Hogyan tapasztaltam meg eddigi életemben Isten igazságosságát? 

 Volt-e olyan, amikor csalódtam ebben? 

 Tudok-e állhatatosan, kitartóan Istenhez fordulni a kéréseimmel? 
 

Beszámoló-rovat: Nagymarosi Találkozó a Kavicsok szemével 

A csoport egyik fele Bence atyával autóval ment, a többiek 
busszal és komppal indultak útnak. A kocsiban kellemesen 
beszélgetve, jó hangulatban hamar eltelt az idő, úgyhogy egy-
kettőre odaértünk a célállomásra. Már elkezdődött a főelőadás, 
amikor megérkeztünk, melyet Papp Miklós atya tartott. Az 
előadás fő gondolata az életvezetés volt. Szó esett a jó és a rossz 
gondolatok közötti különbségekről, az előítéletekről, irigységről. 
Arról, hogy a félelem és a harag hogyan befolyásolják életünket. 
Annyi jó gondolatot hallottunk, hogy kis időbe telt feldolgozásuk. 
A következőkben különböző fakultációk közül lehetett választani. 
Miklós atyához szeretett volna menni kis csapatunk, de sajnos 
kiszorultunk a Kultúrházból, ezért a séta és a napozás mellett 
döntöttünk. A kellemes napsütésben jót beszélgettünk, és 
elfogyasztottuk ebédünket. Ezután Szentségimádáson vettünk 
részt, melyet ciszterci nővérek vezettek. Jól esett velük együtt 
elmélkedni, zsoltárokat énekelni és csendben imádkozni. Ezek 
után megmozgattuk tagjainkat, többen meg is tisztultak a 
szentgyónás által. Ezek az alkalmak arra is jók, hogy rég nem 
látott kedves ismerősökkel is találkozhatunk. Szeretettel öleltük 
meg Lak Gábor és Koronkai Zoli atyát. Elérkezett a találkozó 
utolsó programja a szentmise, amelyet Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapát atya tartott, és Silye Jenő és barátai 
énekükkel még szebbé tették a szertartást. A szentbeszédben a 
keresztény közösségekről, azok sokoldalúságáról volt szó. A 
szentmise része volt a keresztségi fogadalom megújítása, a víz 
megáldása és ezzel a hívek megszentelése. Hazafelé ismét szétvált 
a csapat. Néhányan komppal és busszal, a többiek Bence atya 
autójával száguldottunk hazafelé. A kocsiban megbeszéltük, hogy 
kinek mi tetszett a legjobban, és hogy ki-ki hogyan érezte magát. 
Ismét egy szép napot töltöttünk együtt, amelyet szeretnénk 
megköszönni elsősorban a Jó Istennek, valamint Barabás Bence 
atyának, hogy autóval elvitt és hazahozott bennünket és hogy 
velünk töltötte ezt a napot. Gabica 

Beszámoló-rovat: Októberi Képviselő-testületi ülés 

Bensőséges szép ünnepe volt templomunknak az elsőáldozás. 
Köszönjük a kedves szülőknek, hogy elvezették idáig 
gyermekeiket, az atyának és a hitoktatóknak, hogy gondosan 
felkészítették őket, a szervezést segítőknek pedig, hogy 

szolgálatukkal rendezetté tették az ünneplést! Imádkozzunk 
elsőáldozóinkért, hogy megmaradjanak és növekedjenek 
hitükben! (A két plébánián összesen 20-an voltak.) Beszélgettünk 
az alakuló új hittancsoportokról, zarándoklatokról (október 23., 
szerda), Sándor István vértanú boldoggá avatásáról (október 19., 
szombat). Október 31-én hálaadó szentmisében köszönjük meg, 
hogy sikeresen befejeződött a vízivárosi templom felújítása. A 
belvárosi plébánia anyagi helyzetével kapcsolatban örömmel 
hallottuk, hogy pályázaton nyert pénzből elkezdhetjük 
templomunk kerítésének rendbetételét, a vizesedés megszüntetését 
és az udvar rendezését és a járdaépítést. Dobai Péterné 
 

Gondolatok-rovat: Ilyenek a nem hívő kortársaink (1. rész) 

Ebben a rovatunkban most egy internetes felületen megjelent cikket 
szeretnénk ismertetni. A cikket nem tekintjük feltétlenül saját 
véleményünknek, hanem gondolatébresztő inspirációnak, 
témafelvetésnek szánjuk ahhoz, hogy keresztségünkből fakadó 
küldetésünknek miképpen tudunk a mai világban eleget tenni, 
misszionálni. Várjuk a témához való hozzászólásaikat, véleményüket, 
gondolataikat, hogy jobban megérthessük nem hívő kortársainkat! 

Mi jellemzi napjaink istenkeresőit – és mit tehetünk mi azért, 
hogy el tudjuk érni őket az evangéliummal? 

1. Általában nem érzik az életüket válságban, nem tekintik 
magukat vesztesnek, értéktelennek, problémásnak. Igazság szerint 
a nem túl fényes magyar gazdasági és társadalmi helyzet ellenére 
sem reménytelenek, kiúttalanok, ha vannak is nehézségeik, nem 
úgy tekintenek saját magukra, mint akiknek zsákutcában van az 
életük, hanem alapvetően rendben vannak. Nyilván vannak, akik 
nem ilyenek, sok ember van valóban nehéz helyzetben, sokan 
depressziósak – de mégsem ez az átlagember átlagos életérzése. 
Ez azért fontos, mert a mai egyházi közösségek nincsenek 
felkészülve azokra az emberekre, akik „köszönik szépen, jól 
megvannak”, akik jól érzik magukat a bőrükben, akiknek vannak 
barátaik, akik élvezik a munkájukat, akik normális családi 
körülmények között élnek. A keresztény misszió az 
áldozatmentalitásra épít, és nehezen tud mit kezdeni azokkal, akik 
nem áldozatként élik a mindennapjaikat. Meg kell tanulnunk 
átfogalmazni a missziós üzeneteinket, hogy ne csak a potenciális 
öngyilkos-jelölteknek legyen vonzó alternatíva a megtérés, és ki 
kell találnunk olyan missziós programokat és közösségi 
alkalmakat, amelyek az egészséges és alapvetően rendben lévő 
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egyének és családok számára is tud adni valami olyan pluszt, amit 
máshol nem találnak meg. 

2. Nem tartják és nem is érzik magukat annyira bűnösnek, mint 
amennyire mi tartjuk és prédikáljuk őket – főleg nem azért, mert 
ők nem járnak vasárnaponként templomba. A világ számukra nem 
az „istentelenség fertője” hanem a természetes életközegük, 
amelyet nem tartanak önmagában bűnösnek. A legtöbb mai 
embernek van morális értékrendje, különbséget tesz jó és rossz 
között, de a különbségtételt nem a Bibliából vezetik le, hanem a 
hétköznapi tapasztalataikból. Már csak azért sem, mert a saját 
értékrendjük alapján az, hogy valaki keresztény-e vagy sem, 
egyáltalán nem jelent magasabb erkölcsi minőséget – sőt, az ő 
erkölcsi normáik alapján sokszor épp mi, keresztények vagyunk 
bűnösök, például a képmutatás, az ítélkezés, a gőg vagy a 
fanatizmus miatt. Egyfelől egy morális-erkölcsi és életmódbeli 
megújulásra lenne szükség a kereszténységen belül, hogy legyen 
minőségi jelző a „keresztény” kitétel, bármi előtt is álljon. 
Másfelől próbáljunk meg az állandó bűn-centrikusság helyett úgy 
hozzáállni az Isten nélkül élőkhöz, hogy mi az a többletérték, amit 
a megtérés és a közösség hozzá tud tenni az életükhöz. 

3. Nagyon ritkán fognak megfelelni a „keresztény” 
elvárásainknak. Alapvetően nem akarnak olyan elvárásoknak 
megfelelni, amelyek szerintük feleslegesek vagy értelmetlenek. A 
legtöbb mai ember nem érti, miért kellene a nyári hőségben 
öltönyt vennie és feleslegesen izzadnia ahelyett, hogy 
kényelmesen és könnyeden öltözhetne, nem érti, miért kellene 
felnőtt emberként másokkal számára ismeretlen énekeket 
énekelnie, holott szinte soha nem szokott hangosan énekelni, vagy 
miért menne el másodszor is egy olyan „előadásra” 
(istentiszteletre, de ezt egy látogató így tekinti), amely egyáltalán 
nem volt számára sem érdekes, sem tartalmas, sem személyes – 
hiszen el sem tudja képzelni, hogy egy pocsék filmre ugyan minek 
ülne be még egyszer a moziba. De ez nem azt jelenti, hogy 
semmilyen elvárásnak nem hajlandóak engedelmeskedni. Aminek 
látják a létjogosultságát, az értelmét, a hasznát és a vonzását, 
annak szívesen. Az a baj, hogy a mai kereszténység ebben is 
sokszor hibázik: olyan dolgokat várunk el, amiket nem kellene, és 
olyanokat nem, amiknek pedig szívesen engednének az emberek. 
Ha pozitívak a benyomásai, akkor pedig nem lesz belőle azonnal 
rendszeres látogató. A mai embereknek túl sokat kell dolgozniuk, 
és a kevéske szabadidejüket túl sokfelé szeretnék szétosztani. 
Ahhoz a legtöbb ember számára időre és komoly fejlődésre van 
szüksége, hogy alkalmi közösséglátogatóból vagy akár 
megtérőből rendszeres és szolgálatokat is vállaló közösségi taggá 
váljon. De nem baj, ez így természetes! Ne erőltessük, ne 
sürgessük vagy manipuláljuk őket – hagyjuk, hogy a Szentlélek 
érleljen meg bennük minden döntést. Ha kihagynak pár 
vasárnapot is, ne azzal köszöntsük őket legközelebb, hogy „Hol 
voltál testvérem, Isten nagyon hiányolt az istentiszteletről!” 

4. A legtöbb ember nem tartja magát ateistának! Sérti őket, ha 
elmennek egy közösségbe, vagy csak egy hívő ismerősükkel 
beszélgetnek, és rögtön azzal szembesítik őket, hogy mivel ők 
nem keresztények, nekik nincs is lelki-szellemi életük, nem is 
tudhatnak semmit Istenről, nem értenek semmit a 
kereszténységből. A 21. század sokkal spirituálisabb, mint 
amilyen a 19. vagy 20. század volt. A legtöbb kortársunk igenis 
szokott gondolkodni és beszélgetni másokkal Istenről, vallásról 
vagy hitről – ne kezeljük őket magától értetődően spirituális 
analfabétákként, mert ez csak rombolja a kialakítható bizalmat és 
szimpátiát közöttünk. A „komoly” hívő keresztényeket amúgy is 
túl gyakran tartják idegesítően arrogánsnak és gőgösnek a nem 
hívők. Ha beszélgetünk nem hívőkkel, először mindig kérdezzük 
és hallgassuk őket, ahelyett, hogy rögtön rájuk öntenénk a Római 
levél exegézisét! Vegyünk egy nagy levegőt – és fogjuk be a 
szánkat! Ha előbb hallgatjuk egy ideig a beszélgetőpartnerünket, 
nem fogjuk olyan dolgokkal traktálni őt, amit már úgyis tud, ami 
nem érinti, vagy ami nem érdekli őt, hanem olyan módon 

fogalmazhatjuk meg az evangélium üzenetét, amely az ő életéhez 
és gondolataihoz a legtermészetesebben kapcsolódhat. Csak ne mi 
akarjuk kitalálni az ő életét és gondolatait!  
 Szerk. (forrás: www.apcsel29.hu) 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
 

HIRDETÉSEK 

 
+ A Belvárosi Plébánián október 11-től péntekenként, délután 

½ 3-tól 4 óráig elsőáldozásra való felkészítő, közösségépítő 
alkalmakat tartunk. Ezeket az alkalmakat Gábor atya, Ági 
néni, Györgyi néni és hat, már megbérmálkozott fiatal vezeti. 
Jelentkezés a pénteki alkalmon való megjelenéssel. 

+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közösen 
imádkozzuk a rózsafüzért hétfőn, szerdán, csütörtökön és 
pénteken. (Kedden este 6 órától szentségimádás van.) 

+ Gyűjtést tartunk a katolikus missziók javára jövő vasárnap. 

+ A nyugdíjas klub következő összejövetele október 17-én, 
csütörtökön délután 3 órakor lesz. Téma: Öröm nélkül nem 
lehet élni. Hívjuk és várjuk a korban előbbre járó 
testvéreinket! 

+ A héten kedden Avilai Szent Teréz, csütörtökön Antióchiai 

Szent Ignác emléknapja, pénteken Szent Lukács evangélista 
ünnepe lesz. 

+ A plébániánk szívesen fogadja olyan önkéntes fiatalok 
jelentkezését, akik szívesen vállalnak heti rendszerességgel 
feladatot a plébániai elektronikus és írott kommunikációs 
munkáit végző csoportban. Jelentkezni e-mailben lehet a 
harangszo@egomnet.hu címen. 

+ Bérmálkozni készülők számára felkészülési alkalmakat 
indítunk. Kérjük, hogy a kitett jelentkezési lapot kitöltve 
keressék szándékukkal a plébános atyát! 

+ Vasárnapi iskolát indítottunk azok számára, akik felnőttként 
szeretnének keresztelkedni, bérmálkozni, elsőáldozni. Bővebb 
információ és jelentkezés a plébános atyánál. 

 

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: Dr. Pifkó Péter, Csutora Istvánné 
 

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz 

Magyar Katolikus Rádió: Fm 92,5 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 
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