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Olvasmány: Szám 21,4-9 Evangélium: Jn 3,13-17 Szentlecke: Fil 2,6-11 

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ÜNNEP) 

Jövő vasárnapi (Évközi 25. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 55,6-9;  szentlecke: Fil 1,20c-24.27a; evangélium: Mt 20,1-16a; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

És minden Általa lett 
Miért van valami, miért nem inkább semmi? A filozófiának erre az alapkérdésére hitünk szerint Jézus Krisztus titka válaszol. Az Isten 
maga a szeretet. Tiszta adás és tiszta elfogadás. Minden Általa lett, mert Általa, az ő Embersége által tud a teremtett világ válaszolni 
Istennek. Ha ő nem lett volna emberré, az egész világ sem volna több Isten előtt, mint vízcsöpp a vödrön. De Isten emberré lett, 
megosztotta velünk a sorsunkat, ezért az egész világ sóhajtozva várja Isten fiainak megnyilvánulását. 
Beszélgetési kérdések: 
- Miért van valami, miért nem inkább semmi? 
- Mi a könnyebb számomra: adni vagy elfogadni? 
- Mi a legnagyobb közös kaland, amibe más emberekkel vágtam bele? 
 

 

Beszámoló -(?), Tanúságtétel -(?), Gondolatok- (?) rovat: 

Görcs ima és ”aha” élmény egy lelkigyakorlat kapcsán 

Egy hét csend, szentmise, kenyér-víz böjt, rózsafüzér, 

szentségimádás, előadások. Lelki élmény? Nem. Életmegújító 

alkalom, vagy talán még ennél is több. Érkezéskor még félelmek 

és elszánások, majd lelki átmosás és változás. Nehezen tudom 

megfogalmazni mindazt, ami egy ilyen alkalmon történik, de 

visszatekintve hihetetlen felismerésekben, lelki változásokban volt 

részünk. Gyakran kérdezik, hogy mi volt a téma? Erre nem 

egyszerű felelni, mivel úgy érzem, hogy én, a lelkem volt a téma. 

Viszont az előadások témájából és a felmerülő kérdésekből igazán 

kibontakozott egy téma, mely a szívből való imádság. Hosszú 

időszak óta volt bennem az az érzés, hogy Istennel való 

párbeszédem, élő kapcsolatom időnként nagyon méllyé válik, míg 

máskor pedig nagy-nagy csendes időszakokat élek meg. Talán 

sokunkról elmondható, hogy kialakítunk egy imarendet, 

imamódszert magunk számára, viszont ebbe vagy belesüllyedünk, 

vagy beleragadunk. Néha hatékonynak vélem, néha gyötrelemként 

élem meg. Jönnek a felmentő gondolatok, mely szerint a szürke 

hétköznapok és rohanások, meg ezernyi más hétköznapi 

tevékenység az, amit okként sorolunk. Többekkel beszélgetve 

sokan viaskodnak ehhez hasonló ima nehézséggel, illetve attól, 

hogy igazán nem tudjuk szívből megélni Isten jelenlétét, szeretetét 

életünkben. Nem válik számunkra valósággá a jelenléte, pedig 

még koncentrálunk is, erősen figyelünk, csendességre intjük 

környezetünk, … . Meg kell vallanom, hogy időnként nagyon férfi 

gondolkodásmóddal tudom szemlélni életemet, és ebben 

személyiségem (Ego-m), elgondolt kereteim igen befolyásolnak. 

Keresem Istent itt-ott, ésszel kívánom megérteni, felfogni, 

miközben szívvel kellene látnom, szívvel imádkozva. 

„Imádkozzatok szívvel!” mondja egy kiadvány, „Halló szívet adj 

nekem!” mondja egy dal cím, „Adj hát szolgádnak éber szívet” 

írja a szentírás. Időnként sivatagélmények az imáságaim, majd 

van amikor mézes madzagként csodálatos élmény és felismerés 

áradat. De, miért nem tudom mindig azt az élményt megélni? 

Keresem és vágyom rá és mindig törekszem, hogy megint, megint, 

.. Megint azt akarom, szeretném, kérném, vágynék rá, epedek érte, 

rimánkodom érte. De nincs, nem jön. Ehhez hasonló felvetések 

voltak a résztvevők körében, amire lassan válaszok is érkeztek a 

csendből, tanításokból, Istentől. Szívvel imádkozzatok!! Hangzott 

újból és újból. Sok nap után, megjelent magam számára is a 

felismerés, a miként. Szentségimádáson keresztül kerestem 

folyvást az Istent, és erre fókuszáltam, koncentráltam. Majd lassan 

valami változni kezdett a tanítások által. Nem koncentrálni, nem 

akarni, hanem jelen lenni. Szemlélni, Őt a szentségben. Én nézem 

Őt, Ő néz engem. Elhagyni magam egóját és csak lenni. Hallom, 

hogy beszélnek távol, ugat a kutya, csivitelnek a gyerekek, de ez 

már nem billent ki a jelenlétből, mert talán a leg megfelelőbb 

kifejezéssel mondhatom, hogy SZEMLÉLEM istent. 

Feleségemnek mondtam, hogy régebben meg akartam érteni sok 

mindent Istenről, az Ő műveiről, a hogyanjairól. Mára sok 

válasszal megajándékozta kíváncsiságomat. Gondoltam, ezzel sok 

mindent megtudok, a hatalmas egészről, Róla. Most viszont 

kevésbé érdekelnek a hogyanok, és mikéntek, mivel egy más 

került előtérbe. Vele lenni!! Vele lenni és vele maradni a 

hétköznapi tevékenységeimben is. Vele lenni a mosogatásnál, 

kerti munkánál, munkahelyen. Eddig azt gondoltam, hogy ez 

folyamatos, vagy gyakori ima segítségével valósítható meg. Pedig 

nem, hanem a jelenlétben maradás által. Minden tevékenységben 

ott van és nekem csak annyit kell tennem, amennyit nekem kell 

megtenni. Pedig mennyit kerestem azt a hogyant, hogy hétköznapi 

dolgaimba is megtaláljam és felfedezzem Őt, és ott tartsam, mint 

élményt. Élményként az EGOm számára, hogy elmondhassam, 

milyen kapcsolatban tudok lenni Vele. A tanítások során 

hallottam, és élményként ért, hogy az Isten még annál is 

hatalmasabb, mint ahogy azt mi gondolni mernénk, viszont még 

annál is kisebb mint mi azt képzelni mernénk. talán ezért is a 

tapasztalat bennem, hogy egyszerű az Isten. Egyszerű és Szeret. 

Sok kérdés merült fel bennem a szeretetről, Róla, de a felebaráti 

szeretet egyszerű példája sokat adott számomra. „Ha a 

felebarátodban felismered az Istent és szeretni kezded testvéred, 

akkor Igent mondtál és életet adsz a Szeretetnek, Istennek. 

Viszont, ha felebarátodat nem tudod elfogadni, nem tudod 

szeretni, nem tudod megérteni, nem tudsz neki szívből 

megbocsátani, vagy más gyarlóságokkal vagy felé, akkor (kemény 

kifejezés, de …) Jézus, Isten halálát akarod. Gondolataim 

összegzéseként három dolgot tudok megfogalmazni a 

lelkigyakorlat gyümölcseiként: csend, jelenlétben levés, 

felebarátomban felfedezni és szeretni benne Jézust. 

Tóth László 



Harangszó  

Meghívók: (1.) Pajor András atya ( Herminamező ) előadására 

Címe: A keresztény nemzettudat alapjai(könyv alakban is megje-

lent) Helyszín: Szent Imre Kolping Ház, Népkert utca 1. Időpont:  

szeptember 16.án ( kedd ) este 6 órakor (A belépés ingyenes.) 

(2.) AVE hétvégék egyedülálló szülőknek az Emmánuel közös-

ség szervezésében. 

Egyedülálló szülőnek lenni nagy feladat. Nehéz, de lehetséges... 

Nem könnyű egyedül élni. Hogyan fogadjuk el a helyzetünket, ve-

gyük kézbe az életünket...? 

Kiknek szól? 

Szülőknek, akik egyedül vannak, mert 

- elváltak 

- külön élnek 

- soha nem házasodtak meg 

- özvegyen maradtak. 

Helyszín, időpont: Budapest 2014. szeptember 20-21., október 

18-19., november 15-16. További felvilágosítás: 

egyedulallo@emmanuel.hu vagy tel.: 30/454-0939 
: 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

 

+ Szeptember 21-én a Szenttamás napok alkalmából a szentta-

mási kápolnában délután 17 órakor szentmisét mond Komáromi 

Előd ferences testvér. 

+ A TAKI rejtvények visszatértek a vasárnapi szentmisékhez 

kapcsolódóan. A feladatok az újságos asztalról elvihetőek! Azon 

gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéli-

umhoz kapcsolódva – amikor Mózes felmutatja botján az általa 

készített rézkígyót. 

+ A belvárosi plébánián is megkezdődött a hitoktatás. A cso-

portfoglalkozások időpontjai a következők: csütörtökön 15-

16.30h között a elsőáldozói felkészítés, majd ezt követően szin-

tén csütörtöki napon van 17h-tól a bérmálkozásra készülők 

foglalkozása. A foglalkozásokra való jelentkezés előzetesen nem 

szükséges. Az elsőáldozási foglalkozásokra az általános iskolás 3. 

osztályban tanuló diákokat hívjuk, de az ő korosztályuktól na-

gyobb gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket is hívjuk, várjuk. 

Amennyiben nagyobb korosztályi eltéréssel érkezik valaki, akkor 

személyes egyeztetés keretében átbeszéljük a számára megfelelő 

felkészülési lehetőséget. Itt említjük még meg, hogy a bérmálko-

zásra a 12-13 éves korosztálytól várjuk a fiatalokat, illetve mind-

azokat, akik valamilyen oknál fogva még nem bérmálkoztak. Kö-

zösségi foglalkozások is fognak indulni pénteki napokon az előző 

évben/években már elsőáldozásban részesült fiataljainknak szól-

nak. Ennek pontos időpontját később fogjuk jelezni! 

+ Azon felnőtt vagy kései fiatalokat is várjuk szentségek felvéte-

lére felkészítő alkalmainkra, akik ebbéli lemaradásukat pótolni 

szeretnék. Az ő számukra jelentkezni a plébános atyánál lehet. 

+ Jövő héten hétfőn: A FÁJDALMAS SZŰZ, kedden: SZENT 

KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN, szerdán: BINGENI SZENT 

HILDEGÁRD, szombaton: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS 

ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI emléknapja lesz. 

+ Egy hívő testvérünk igényes albérletet kínál családi házban 

Szentgyörgymezőn. Érdeklődni a 20/775-34-09 számon lehet.  
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

Hétfő, Kedd, Csütörtök, 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) 

A héten kereszteltük Markotányos Milát.  

A héten temettük Diczenty Ferencet. 

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 

mailto:egyedulallo@emmanuel.hu

