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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
 

Jövő (Krisztus Király (főünnep)) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: 2Sám 5,1-3; szentlecke: Kol 1,12-20 

EVANGÉLIUM (Lk 23,35-43): A nép bámészkodva állt ott, a főemberek pedig így gúnyolták őt [Zsolt 22,8]: ,,Másokat megmentett, 

mentse meg most magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja!” A katonák is gúnyolták őt. Odamentek, ecettel kínálták, és azt mondták: 

,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” Felirat is volt fölötte: ,,Ez a zsidók királya.” A megfeszített gonosztevők közül 

az egyik szidalmazta: ,,Nem a Krisztus vagy te? Szabadítsd hát meg magad, és minket is!” De a másik leintette ezekkel a szavakkal: 

,,Nem félsz Istentől? Hiszen te is ugyanazt a büntetést szenveded! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését vesszük, de ez itt 

semmi rosszat sem cselekedett.” Aztán így szólt: ,,Jézus, emlékezz meg rólam, mikor eljössz országodba.” Ő azt felelte neki: ,,Bizony, 

mondom neked: még ma velem leszel a paradicsomban!” 

Elmélkedéshez: 

 Krisztus-e az igazi ura az életemnek? 

 Ki irányít engem, ki határozza meg a célokat és a dolgok fontosságát: Krisztus vagy valaki, valami más? 

 Esetleg én akarom ezeket meghatározni önzően és önfejűen? 
 

Beszámoló-rovat: Felnőtté válás keresztény módra 

Első igazi találkozásom Jézussal 2001 áprilisában volt, egy Fülöp 

kurzuson, mely az esztergomi Jó Pásztor Közösség szervezésében 

zajlott. Akkor még nem is sejtettem, hogy ez csak az első lépése egy 

életre szóló „kalandnak”. Szokványos katolikus életet éltem. Közép-

iskolás hittancsoportommal még lelkigyakorlatokon is részt vettem, 

de valahogy nem volt az igazi. Túl sok volt a szabály, az elvárások-

nak való megfelelés, de válasz a miértekre nem érkezett. Leérettsé-

giztem, belevetettem magam az élet sűrűjébe. A hittancsoport tagjai 

is szerte szóródtak, nem volt már olyan közösség, ami a lelki fejlődés 

útján segítségemre lett volna. A magam ura lettem, de ez az úrság 

zsákutcába vezetett. Külföldre kerültem, és édesanyám látva lelki 

szomjúságom a Jó Pásztor Közösség akkori lapját a HIT-et (Hírek, 

Információk, Tanuságtételek) küldte nekem, hogy merítsek belőle. 

Az életem válságban volt, Istenkeresésem előtérbe került. A lapot 

olvasva szomjas lettem és feltettem magamnak a kérdést: Miért kell 

nekem itt lennem, amikor Esztergomban ilyen jó dolgok történnek? 

Hazajövetelem után (2001 január) elkezdtem a Jó Pásztor Közösség-

be járni, és az általuk ajánlott kurzusokat látogatni. Egyre jobban 

éreztem, hogy IGEN, megvan az az Isten akit kerestem, akiért érde-

mes templomba járni, kegyelme forrásánál megmosakodni – gyónni 

– és Szent testét magamhoz venni minél többször. A főiskolai évek 

alatt azzal szembesültem, hogy életem bizonyos területein gyerek va-

gyok még! Én a nagy 28 éves külföldön helytállt ember! Sok min-

denben nem voltam önálló. És a közösségnek köszönhetően nem ösz-

szetörtem, hanem Jézus segítségét kérve változni akartam. Olyanná, 

amilyennek Jézus szeretne engem látni. Ez olykor nagyon fájdalmas, 

és hatalmas lemondással jár, de az utána jövő békéért cserébe nem 

nagy ár. Mára 3 gyermekes anya lettem, és a kalandnak még nincs 

vége. Szükségem van a családon túl is egy közösségre, ahol hasonló 

Isten kapcsolatra vágyó emberek vannak, hogy az ő látásmódjukon 

keresztül szélesedjen a szívem. És én ezt a közösséget a Jó Pásztor 

Közösségben találtam meg. Nem kiegyensúlyozott az Istenkapcsola-

tom, de a közösségnek köszönhetően van aki megtart engem akkor is, 

amikor én képtelen vagyok rá, és van hogy az én hűségem és kitartó 

imám kell a közösségi társam megmaradásához. Egymás terheit hor-

dozva, és egymás örömében osztozva megyünk Krisztus után, tökéle-

tesedve szeretetben és engedelmességben. A közösségünk nyitott kö-

zösség, bárkit szívesen látunk (várunk) a hónap első keddjén 18 órá-

tól szentségimádásra és 19 órától szentmisére; és harmadik keddjén 

18 órától a Belvárosi plébánia tanácstermében. Gyerekesek is jöhet-

nek, mert ezen a kedden van külsős gyermekvigyázónk.  

 Berezvayné Noémi 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Zarándoklat-ajánló: Tapasztalt zarándok tanácsai, ötletei és javasla-

tai a Strasbourgban tartandó Taize-i találkozó résztvevőinek. 

A jelentkezéshez információt lehet találni a Katolikus Ifjúsági Moz-

galomtól (kim) http://taize.kim.katolikus.net/ címen (ez a leg 

egyszerübb!), a 0630/475-2396 telefonszámon, és az E-mail: 

kim@katolikus.net számokon. Itt összekötők neveit, a buszok indulá-

si helyeit és időpontjait, a befizetések módjait, összegeit, a biztosítás 

összegét azok visszajelzését stb. meg lehet találni. 1. Utazás közbeni 

magatartás: Már az autóbuszon sem vagytok turisták, hanem zarán-

dokok. Indulástól a másnap 8 és 12 óra közötti érkezésig nagyon sok 

idő telik el. Természetes, hogy ott megismerkedünk, beszélgetünk 

egymással, játszunk, olvasunk, de pl. elalvásunk előtt és ébredés után 

tartsunk imaórát! Ha senkinek nem jutna eszébe, hogy imaórát tartsa-

tok, legyél te a kezdeményezője! Vigyél magaddal Taize-i énekes fü-

zetet, és egy kb. 8x8 cm-es jegyzetfüzetet! Az éneklés része a kö-

nyörgésekre énekelt Kyrie eleison. Az imaóra előtt aki igényli, min-

denki kapjon egy lapot, amin megfogalmazza könyörgését. Az éne-

kek listáját egy 2-3 önkéntesből álló csoport állítsa össze. Ők szedjék 

össze a könyörgéseket tartalmazó lapokat az imához. Keressetek ma-

gatok közül bátor előénekes(eke)t! 2. Vigyetek magatokkal bicskát, 

kanalat és egy kis műanyag tálat az étkezésekhez. 3. Ajándékozás. 

Vigyél magaddal ajándékot a befogadó család részére! Ennek nem 

a Ft.- értéke, hanem a ténye fontos! Ötletek: Képeskönyv Eszter-

gomról (idegen nyelvű aláírással), vagy akár 1-2 képeslap a város-

ról. 4. Felkészülés a ”népek ünnepére”, Szilveszterre. Az egyes 

népek azonos, 5-7 perces időt kapnak szereplésre, ahol az év végi 

http://taize.kim.katolikus.net/
mailto:kim@katolikus.net
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hangulatnak megfelelő tréfás, vidám, énekes, táncos, de a kultúrá-

jukból valamit bemutató programot kell előadniuk. Erre érdemes fel-

készülni, mert „leégést” jelentene, ha csak ti lennétek készületlenek! 

Álljon itt egy általunk korábban rendezett program: Egyik helyen 

vagy 100 idegen között heten voltunk magyarok. A központi imádság 

helyére utazásaink során találtuk ki, gyakoroltuk be az előadandókat. 

Összeszedtünk 7 egyforma, az ünnepek során eldobott üveget, kü-

lönböző magasságban vízzel feltöltöttük, behangoltuk. Amikor sorra 

kerültünk, elfújtuk a Boci boci tarkát. Udvarias taps! A koreográfia 

szerint hátráltunk, mintha vége lenne a szereplésnek. Ekkor kiugrott 

az angolul jól tudó „vezetőnk”: Gyerekek! Még van 5 percünk! Kör-

beálltunk, fejeinket összedugva, mintha ott, akkor találtuk volna ki a 

következő játékot. Egyikünk furulyán magyar népdalt fújt el, amire 2 

pár táncolt. Taps! Megismételjük – szólt a vezető. Az ismétléskor a 2 

fiú és 2 lány szétrebbent, és olasz-lengyel lányokat és fiúkat vontak 

be a táncba. Újabb és újabb ismétlés után az egész terem egy kis nép, 

a magyar nép táncát járta magyar zenére! Hatalmas siker volt! Kíván-

juk, hogy növekedjetek a hitben, erősítsétek egymás hitét, a találko-

zón vidám, jó hangulat legyen! Ne fejtsétek el, hogy november 19.-

éig beérkezően az utazási költség 22000 Ft, de aki jelentkezése dec-

ember 1.-ig érkezik be, annak 27000 Ft. Grób Lajos 

Ismeret-rovat: A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA 

A TEMPLOMBAN (november 21.) 

Mária bemutatása, az Érdy-kódexben Asszonyunk Máriának temp-

lomba jelentése, liturgikus egyházi nevén praesentatio Beatae Mariae 

Virginis, előbb a keleti, majd a nyugati egyháznak ünnepe. A Pray-

kódex már 1200 táján ünnepli, tehát hazánk már az Árpád-korban 

befogadta Bizáncból. A latin egyháznál csak 1371 táján tűnt föl. Az 

ünnep ihletője nem az evangélium, hanem az apostolokig visszanyú-

ló hagyomány. 543-ban szentelték fel a jeruzsálemi templom közelé-

ben az Új Mária-templomot, a bemutatás templomát. Ősi hagyo-

mány, a Jakab apokrif evangélium leírása, hogy a gyermek Máriát 

szülei a templom szolgálatára szentelték, ami Josephus Flavius zsidó 

történetíró szerint szüzességi fogadalommal járt együtt. A gyermek 

Mária a Szentlélek indítására Istennek ajánlotta magát, akinek ke-

gyelme eltöltötte őt, szeplőtelen fogantatása pillanatától kezdve. Ke-

letről terjedt el, hazánkban a 12. századtól ismert. Az ünnepet XI. 

Gergely pápa az avignoni udvarban vezette be a 14. században. 1585-

ben V. Sixtus pápa az egész Egyház számára előírta. Ez az ünnep a 

bencés obláták főünnepe, mivel Mária is obláta, vagyis Istennek aján-

lott lett. 

november 19. kedd Árpád-házi (Magyarországi) Szent Erzsébet Er-

zsébet II. András királyunk lánya volt. Tizennégy évesen feleségül 

adták Lajos thüringiai őrgrófhoz. A hercegnő már hat év múlva öz-

vegy lett: férje 1227-ben felöltötte a keresztet, a Szentföldre indult, 

de útközben megbetegedett és meghalt. Erzsébet, akinek jótékonyko-

dása miatt már korábban is meggyűlt a baja férje családjával, magára 

maradván Marburgba költözött, és belépett a Ferenc-rendbe. Javait és 

rövidke életének hátralévő néhány esztendejét a betegek és rászorul-

tak gondozásának szentelte. 1231. november 16-án halt meg, hu-

szonnégy évesen. Három és fél esztendővel később, 1235. május 26-

án, pünkösdkor avatták szentté (valójában júl. 1-jén, máj. 26. az eljá-

rás kezdetének időpontja volt), s a rákövetkező év májusának első 

napján „emeltettek oltárra ereklyéi”, azaz szenteltek templomot sírhe-

lye fölé. Egykori kérője, II. Frigyes német-római császár e szavakkal 

tett aranykoronát Erzsébet koporsójára: „nem koronázhattam meg 

császárnénak, most megkoronázom Isten országa halhatatlan király-

néjának”. Németországi működése folytán a világegyháznak ő az 

egyetlen ismertebb magyar származású szentje. 

22. péntek: SZENT CECÍLIA Cecília, régiesen Cicelle, ókeresz-

tény szűz és mártír (†230 körül), a középkor végétől a tizennégy segí-

tőszent egyike. Névünnepe a VI. század végétől november 22. Le-

gendás élettörténete a már jól ismert ponyvastílusban íródott. Keresz-

tényként nőtt föl az előkelő pogány Caecilius famíliában. Kora ifjú-

ságában szüzességet fogadott. Szülei ennek ellenére egy Valerius ne-

vű ifjúhoz kényszerítették. Cecília a nászéjszakán rábírta férjét, hogy 

ne érjen hozzá, mondván: „énnekem szent angyal szeretőm vagyon, 

ki nagy szorgalmatossággal őrizi az én testemet minden fertelmes 

bűntől, ki ha azt ismerendi, te engemet förtelmes szeretettel 

illetendesz, tudjad, hogy ottan megöl tégödet…” Valerius hajlott a 

szóra, sőt meg is keresztelkedett. Később „égi vetélytársa” megjelent 

előttük, és rózsa- vagy liliomkoszorúval megkoronázta őket (e virá-

gok néha Cecília attribútumai). A csodálatos virágillatot megérezve, 

Valerius öccse, Tiburtius is megkeresztelkedett. Nemsokára mind-

hárman elnyerték a vértanúság koronáját. Előbb azonban Cecília még 

megtérítette az őket kísérő katonákat és tisztjüket. Három vértanúko-

rona is ékíti fejét. Három napig tartó sikertelen próbálkozás (gőzben 

való megfojtás, forró olajban főzés) után le akarták fejezni. Három-

szor sújtott a nyakára a hóhér, de ezt is túlélte, három napig élt még, 

ez idő alatt mindenét szétosztotta a szegények között, házából temp-

lomot alapított. Összeállította a Szerk. 

HIRDETÉSEK 

+ A mostani vasárnapon Böjte Csaba gyermekei részére gyűjtünk a 

sokéves szokásunk szerint. Sajnos idén bizonytalan volt, hogy el 

tudjuk-e juttatni az adományokat, ezért nem hirdettük előre, de 

most már bizonyos, hogy igen. 

+ A Magyar szentek tisztelete határainkon belül és azon túl c. 

könyv bemutatója 2013. november 19-én kedden 17.00 órakor 

lesz a Laskai Osvát Antikváriumban. 

+ A Szent Erzsébet napjához kötődő Országos Karitász gyűjtés a 

jövő vasárnap lesz. A Belvárosi Plébánia szokása szerint ezen a 

napon osztjuk az Erzsébet-kenyereket is. Gondoljunk a 

rászorulókra! 

+ A jövő héten zajlik a Magyar Élelmiszerbank újabb 

adományainak a szétosztása a városi rászorulók között. 

Imádkozzunk is ezért az ügyért, de aki vasárnap délután autóval 

tudna vállalni egy Esztergomon belüli fuvart, az keresse a 

plébános atyát, aki a sürgős szükségre tekintettel plébánosi 

jogaival élve ezügyben fölmenti a vasárnapi munkatilalom alól 

! 

 

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) 

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 


