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Olvasmány: Jer 20,7-9 Evangélium: Róm 12,1-2 Szentlecke: Mt 16,21-27 

 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 

Jövő vasárnapi (évközi 23.) szentírási szakaszok: olvasmány: Ez 33,7-9; szentlecke: Róm 13,8-10; evangélium: Mt 18,15-20; 

Szentmise evangéliuma:: Ettől az időtől kezdte Jézus jelezni a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a 
vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia. Péter erre félrehívta őt, és kezdte lebeszélni: 
,,Távol legyen ez tőled, Uram! Ez nem történhet meg veled.'' Ő azonban elfordult és azt mondta Péternek: ,,Távozz előlem, Sátán! Botrány 
vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével!'' Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: ,,Ha valaki utánam akar 
jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti 
életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat az 
ember cserébe a lelkéért? Mert az Emberfia eljön angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek aszerint, amit 
cselekedett [Zsolt 62,13]. 

Mivel pélbános atyánk szabadságáról a lapszám szerkesztéséig nem ért vissza, az ő elmélkedése helyett a következő kérdések átgondolását ajánljuk: 

- Mennyire ismerős nekünk a saját életünkből, hogy magunk szándéka szerint látjuk az életutunkat és nem Isten szemszögéből? 
-Mennyire vesszük észre Isten formáló szándékát olyan élethelyzetekben, amik velünk történnek meg, amelyeket nem, vagy nem így terveztünk? 
-Felismerjük-e Jézust ,- esetleg szándékait- amikor drámainak tűnő helyzetbe kerülünk? 

 
 

Nyári időszak végével lapszámunk ismét hetente jelenik meg! 
 

 

Tanév kezdetén szeretnénk plébániai közösségünk 

gyermekeinek számára kéni a Szentlélek segítségét, és Isten 

áldását az egész tanévre, tanulmányaikra, életükre és családjuk 

számára. 

 

Veni Sancte Spiritus /a Szentlélek segítségül hívása/ 

Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, 
s áraszd ki a mennyekből 
fényességed sugarát! 
 
Jöjj, ki árvák atyja vagy, 
jöjj, ki szívek lángja vagy, 
ajándékos jóbarát! 
 
Jöjj, áldott vigasztalás, 
drága vendég, lelki társ, 
legédesebb enyhülés: 
 
fáradtságra nyugalom, 
hőség ellen oltalom, 
zokogásban könnyülés! 
 
Jöjj, és töltsd be híveid, 
legtitkosabb szíveit, 
boldogító égi tűz! 
 
Semmi semmi nem lehet 
az emberben nélküled 
semmi tiszta, semmi szűz. 
 
Mosd, amit a szenny belep, 
Öntözd, ami eleped, 
Seb fájását csillapítsd. 
 
Ami dermedt, élesztgesd, 
ami fagyos, melengesd, 
ami hibás, igazítsd! 
 

Benned minden bizalom! 
Osszad osszad pazaron 
hét szent ajándékodat: 
 
adj érdemre jobbulást, 
üdvösséges kimúlást, 
s örök vigasságot adj!  (Babits Mihály fordítása) 

 

Beszámoló–rovat: 1 Úton zarándoklatról 

 

Amikor Erdélyben jártam mindig magával ragadott a székelyek 

őszinte éneke. Akár a Himnuszt, akár egyházi énekeket énekeltek, 

szinte a levegőben volt a belülről jövő, tiszta szándék. Ilyen mély-

ségű átélést csak ritkán lehet tapasztalni itthon. "Mi" egy kicsit 

visszafogottabbak vagyunk. Bennem még az is megfordul, hogy 

vajon a körülöttem állók mit gondolhatnak arról, hogy hamis a 

hangom, ahelyett, hogy arra figyelnék, hogy Kinek éneklek. 

Azért kezdtem ezzel a bevezetővel, hogy érzékeltetni próbáljam 

az 1Úton zarándoklaton tapasztalt élményemet.  

Közel 70 fő vett részt a Szob és Esztergom közötti gyalogos za-

rándoklaton Nagyboldogasszony másnapján, Székely János atya 

lelki vezetésével. Ott hallottam hasonló örömmel és odaadással 

énekelni roma fiatalokat az erdőben, mint, ahogy a székelyek éne-

kelnek. Ez a természetesség és nyíltság mintha elveszőben lenne a 

nyugat-európai kultúrkörünkben. 

Volt az úton egy közel egyórás szakasz, amikor meredek emelke-

dőn kellett felfelé kaptatni. János atya kérésére ezt némán, elmél-

kedve tette meg a zarándokcsapat. Lelkesítő volt látni, hogy vol-

tak olyanok, akiken látszott, hogy bár nem szoktak ilyen nehéz 

úthoz, mégis csendben, "nem feladva" küzdöttek magukkal és a 

heggyel.  

Útközben is volt, aki csatlakozott hozzánk. Végig az úton rózsa-

füzért mondva, énekelve tettünk tanúbizonyságot. A városba érve 

sokan meg is fordultak az énekszóra, és látványosság volt a turis-

táknak is a zarándoklat.  



Harangszó  

Talán egyszer majd lesz közülük is egy csatlakozó.... 

A Bazilikában már több mint százan vettünk részt a szertartáson. 

Amikor néhányan (Anita, Joli, Magda, Csomó, Józsi…) - "egy 

szál gitár" kíséretével - beénekelték a Bazilikát, tényleg úgy hang-

zott, mintha válaszolt volna az Úr: "Hallom!" 

A koronát a nap végére a szentmise tette fel: a szentbeszéd, a fel-

ajánláskor Mága Zoltán által játszott Ave Maria, majd az áldozás-

kor felhangzó Adaggio adta meg az út és a fáradozás értelmét. 

Kiránduláskor gyakran előkerül az a vicc, hogy "mindenki halad-

jon együtt a csoporttal és ne vesszen el senki, mert 10 % alatti 

veszteség belefér". Jó dolog, hogy a zarándoklaton viszont azzal a 

szellemiséggel járunk, hogy "haladjunk együtt, hogy minél többen 

megkerüljenek az elveszők közül." Hiszem, hogy ezen a zarán-

doklaton is sikerült lelkeket találni.     k.i. 

Szeptemberi imaszándékok: 

Egyetemes imaszándék: Hogy az értelmi fogyatékosok megkap-

ják azt a szeretetet és segítséget, amelyre méltóságteljes élethez 

szükségük van. 

Evangelizációs imaszándék: Hogy a keresztények, Isten szavától 

ihletve, elkötelezzék magukat a szegényeknek és a szenvedőknek 

nyújtandó segítségben. 

Bíborosi imaszándék: Minden tanulóért, oktatóért és nevelőért, 
hogy iskoláink biztos tudásra oktassák, és igaz emberségre nevel-
jék a rájuk bízottakat. 
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Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

+ A mostani vasárnapon befejeződik az iskolai nyári szünidő. 

Így a veni sancte misénkkel megkezdődik a tanulmányi időszak. 

Ehhez kapcsolódóan a TAKI rejtvények is visszatérnek a vasár-

napi szentmisékhez kapcsolódóan. Így a mostani feladatok már az 

újságos asztalról elvihetők, és a következő vasárnap a 

gyütődobozba bedobott megfejtések közöl sorsoljuk ki a szeren-

csés nyertest/nyerteseket. Azon gyermekek akik nem tudnak még 

írni, rajzolják le -az evangéliumhoz kapcsolódva- amikor Péter 

beszélget Jézussal. 

+ A plébániai hitoktatás rendjét és a csoportfoglalkozások idő-

pontjait késöbb fogjuk hirdetni. 

+ Taize-i imaóra lesz 2014. szeptember 6-án, szombaton, 18 

órától a Kórház Kápolnában! 

+ Jövő héten szerdán: NAGY SZENT GERGELY, pénteken: 

KALKUTTAI BOLDOG TERÉZ anya emléknapja lesz. 

+ A héten első kedden a Jó Pásztor közösség este 6 órától tartja 

szentségimádási alkalmát a belvárosi temlomban. 

 + A verbita missziós rend szívesen fogad használt mobiltelefonokat, 

amelyeket a missziók javára hasznosít, ezért plébániánk gyűjtőakciót in-

dít: irodaidőben behozhatják hozzánk használt telefonjukat augusztus 

31.-ig, amikor az addig gyűjtött készülékeket postázzuk. 
 

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) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

Az héten temettük: Reviczky János; Selmeczi Ferencné 

Az héten esküdtek: Éber Ákos és Tímár Dalma 

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 

Plébániai fogadó órák: hétfőtől - péntekig du.15-18h között 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 
Facebook: Esztergom-Belvárosi Plébánia 


