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Olvasmány: Kiv 22,20-26 Evangélium: Mt 22,34-40 Szentlecke: 1Tessz 1,5c-10 

Évközi 30. vasárnap 

Jövő vasárnapi (HALOTTAK NAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: Jób 19,1.23-27a;  szentlecke: Róm 5,5-11; evangélium: Jn 6,37-40; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Harmadnapra feltámadott 

„Ha tehát a száddal vallod, hogy »Jézus az Úr!«, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz.” (Róm 

10,9). Szent Pál szerint ennyi. Megvallani és hinni.  

Beszélgetéshez kérdések: 

- Milyen helyzetekben szoktam megvallani, hogy Jézus az Úr? 

- Hiszem-e, hogy Isten föltámasztotta őt a halottak közül? 

- Mit jelent a saját üdvösségem? 
 

 

Beszámoló-rovat:    Népemért vállalom –  

Zenemű Márton Áron tiszteletére 

Elmúlt szombaton egy kedves invitálásnak eleget téve a Szent 

Adalbert Központban szerencsém volt részt venni az erdélyi Már-

ton Áron püspök tiszteletére írt zenemű esztergomi előadásán. 

Meglepetésemre a terem szinte zsúfolásig megtelt, s az érdeklődők 

szinte minden korosztályból jelen voltak. Nem számítottam ekkora 

– több száz fős – érdeklődésre, viszont nagyon felemelő volt hall-

gatni az előadást és részese lenni a hallgatóság soraiban. Az Er-

délyből érkező, nagy létszámú, fiatalokból álló Mustármag közös-

ség (Énekegyüttes) szólistái és kórusa adta elő a művet. Néhány 

gondolat az énekegyüttes cd borítójáról az előadással kapcsolat-

ban: „Boros Károly nyugalmazott esperes, kapnikbányai plébá-

nos korában, amikor egy nagybányai közhivatalban egy Márton 

Áron által aláírt iratot letett az asztalra, egy ott álló férfi térdet 

hajtott és megcsókolta a püspök aláírását, mondva: „Én ezzel az 

emberrel együtt voltam börtönben …” Illyés Gyula a XX. Század 

nagy írója Áron püspökkel való első beszélgetése után azt mond-

ta: „Egy emberkatedrálissal találkoztam!” Az előadás kezdete 

előtti felvezetőben nem csak a zenemű meghallgatására hívtak 

minket, a hallgatóságot, hanem arra, hogy együtt imádkozzuk át az 

előadást. A zenemű két szerzője, Csiszér László és Gyárfás Leven-

te személye nem volt teljesen ismeretlen számunkra, hiszen Istent 

dicsőségére már sok zenei szolgálatot tettek. Ennek ellenére fel-

emelő és nagy hatású volt, hogy más műfajban milyen mélyen 

szántó alkotást hoztak létre. A folyamatos vetítéssel kísért előadás 

nagyon megérintette a résztvevőket. Az utolsó zenei hangok el-

hangzása után egy rövid csend állt be, s akkor arra gondoltam, 

hogy bennünk még folytatódik az ima. Így, talán érthető volt, hogy 

felocsúdva tört belőlünk elő az a fergeteges taps, mely bezengte a 

termet. Az előadás után volt szerencsénk abban, hogy két fiatal 

szereplőt családunk asztalánál láthattunk vendégül. Nagyon jól 

esett a beszélgetés, és jó volt megtapasztalni gondolkodásunk és 

szemléletünk egybecsengését. Érdekes volt számunkra, hogy a 

földrajzi távolságok, korosztályi különbségek és talán sok minden 

más ellenére mennyire azonos értékekről és világhoz való viszo-

nyulásainkról tudtunk szót ejteni. Így pár nap után visszatekintve 

megpróbáltam megfogalmazni, hogy miről is szólt a zenemű, mit 

lehet róla mondani? Sajnos sok minden jutott eszembe, de ezek 

mind szubjektív nézőpontom szüleményei voltak csupán. Úgy ér-

zem, hogy az a belső elkötelezett és odaadó lelkület, mely az otta-

ni emberekben Márton Áron személyéhez kapcsolódik, a példa 

erejével hat rám. Itt Esztergomban nagyon távolinak érzem az ő 

személyét hozzám, viszont az ott élő emberek, fiatalok el tudták 

hozni azt az üzenetet, hogy nekik milyen fontos Márton püspök és 

milyen fontos a múlt és a begyökerezettség. Mint mindig, most is 

volt mit tanulnom ezekből. Álljon itt még egy tömör összefoglaló 

a cd borítójáról: „Márton Áron püspök jellemét nagy idők sors-

fordító viharai formálták és próbálták meg. Átéli az ezeréves ke-

resztény magyar királyság szétdarabolását, megéli a II. Világhá-

ború borzalmait, és az erőszakos román kommunista rendszer 

tombolását. Végigjárja a legendás bérma-körutakat, majd a bör-

tönök megalázó nyomorúságát. Az egyházmegyét ebben a kritikus 

korszakba kézben tartja és népét a hit győzelmére vezeti.” Igen, 

azt gondolom, hogy erről szólt ez az este. Mindezért köszönet ille-

ti a szentgyörgymezői plébániát és a lelkes híveket, a sok szerve-

zőt és támogatót. Külön köszönet ezért Jombik Margónak, akinek 

mustármagos érintettségéből fakadt az a szándék, melynek kö-

szönhetően Esztergomba is ellátogattak az előadással.   

               Tóth László 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Ismeret-rovat: MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA 

Mindenszentek (főünnep): Ezen a napon az összes szentet 

közösen ünnepeljük, vagyis mindazokat, akik nevét csak Isten 

ismeri.  

Halottak napja: A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni 

nap (november 2.) a tisztítótűzben lévő lelkek emléknapja. Ezen a 

napon a „küzdő Egyház” a „szenvedő Egyházról” emlékezik meg. 

Szokás szerint az előtte való nap délutánján, a „halottak estéjén” a 



Harangszó  

sírokat; virágokkal, koszorúkkal feldíszítik, és az este 

közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják, „hogy az örök 

világosság fényeskedjék nekik”. Idegenben elhunyt, ismeretlen 

földben nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más közösségi 

temetőjel körül gyújtanak gyertyát. 

Búcsú elnyerése (november 1-et követő 8 napon keresztül): Az 

alábbi összefoglalás segítséget szeretne nyújtani a Jézussal való 

mélyebb élethez (a búcsú elnyerése által is), és ahhoz, hogy 

mélyebb kapcsolatba kerülhessünk az e világon „küzdő” és a 

másvilágon „szenvedő”, illetve „megdicsőült” Egyházzal. 

1. Mi a teljes búcsú? A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a 

kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a bűn „nyomai”, a 

kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk, ezért szükségünk 

van megtisztulásra, vezeklésre. A teljes búcsú az „ideigtartó” 

büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől szabadit 

meg minket, illetve a tisztítótűzben lévőket a mennybe juttatja. A 

teljes búcsút így felajánlhatjuk a tisztítótűzben lévő lelkekért vagy 

önmagunkért. 

2. Mik a teljes búcsú elnyerésének feltételei? a) Minden 

esetben alapfeltétel: természetesen a búcsú elnyerésének vágya és 

1. a szentáldozás aznap; szentgyónás (bizonyos időn belül); 2. a 

szív megtérése: vagyis hogy Isten első helyre kerüljön életünkben, 

és mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz (bármilyen 

hibához) való szándékos ragaszkodástól is; b) November 1-től 

kezdődően 8 napon át minden nap teljes búcsú nyerhető a 

halottak javára. Ehhez a fentiek mellett, azokon kívül még 

szükséges: 3. valamelyik temető felkeresése és ott imádkozni a 

„pápa szándékára”, hogy ezzel is megéljük az Egyházzal való 

egységünket (egy Hiszekegy, egy Miatyánk, egy Üdvözlégy). 

3. A tisztítótűzben lévő lelkekért miért lehet búcsút 

felajánlani? A tisztítótűzben lévő lelkek magukon már nem 

tudnak segíteni, de a kegyelem állapotában vannak. A búcsú által 

megnyilvánul irántuk is az Egyház szeretete. 

4. Hányszor lehet teljes búcsút nyerni? Minden nap, naponta 

legfeljebb egyszer. 

5. Miért nevezzük „búcsúnak” ezt az ajándékot? Eredeti neve 

„elengedés” (latínul: indulgentia) volt. Ez azt fejezte ki, hogy 

Isten az Egyház által elengedi az ideigtartó büntetést. A magyar 

„búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró 

büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által. 

6. Milyen gyümölcsei vannak annak, ha élünk a búcsúnyerés 

lehetőségével?·Mivel törekszünk arra, hogy a legkisebb bűn 

szándéka se maradjon bennünk (hiszen ez a teljes búcsú feltétele), 

lélekben megújulunk. Segítünk a szenvedő lelkeknek, hogy a 

mennybe jussanak.·Kapcsolatba kerülünk a túlvilággal (a 

szenvedő és a megdicsőült Egyházzal): a tisztítótűzben lévőkkel 

(akikért imádkozunk); és a mennyben levőkkel is, hiszen oda 

kerülnek azok, akikért a búcsút felajánlottuk. A megdicsőült 

lelkeknek pedig kérhetjük közbenjárását. (Megéljük az örömöt, 

hogy bekapcsolódhatunk Krisztus megváltó művébe (Kol 1,24), 

hogy segíthetünk egymásnak; hogy élők és holtak együtt tartozunk 

Krisztus titokzatos Testébe.) Elmélyül a kapcsolatunk a földön 

élő (küzdő) Egyházzal: hiszen az Egyház közvetítésével lehetünk 

részesei a búcsúnyerés kegyelmének. Magunk erejéből erre sose 

volnánk képesek. Tehát hálával, és az Egyházzal együtt érezve, 

imádkozunk a pápa szándékára.·Bensőségesebb kapcsolatba 

kerülünk Jézussal: hiszen Ő minden kegyelem és búcsú forrása – a 

kegyelmeket az Egyház is csak Általa kaphatja.·Feltámad 

bennünk a vágy, hogy ha ma ilyen értelmesen és hasznosan is 

élhettünk, akkor mindig értelmesen és Jézusnak adottan éljünk.
 Szerk. 

 

 

HIRDETÉSEK 

+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közösen 

imádkozzuk a rózsafüzért hétfőn, kedden, csütörtökön és pénte-

ken. 

+ Az abortuszban elpusztított magzatok lelki üdvéért mutatjuk 

be a szentmisét október 31-én, a hónap utolsó péntekjén este 7 

órakor. 

+ Ezen a héten a vasárnapi szentmiséken a katolikus missziók 

javára tartjuk a perselyadományok gyűjtését. 

+ Jövő vasárnap Böjte Csaba gyermekei részére gyűjtünk a sok-

éves szokásunk szerint. Élelmiszeradományokat is hálásan köszö-

nünk, kitesszük a gyűjtőládát. 

+ Jövő héten, szombaton MINDENSZENTEK főünnep lesz. Az 

egyházunkban ettől az évtől kezdve ezt a főünnepet is a napján 

tartjuk. Így, mivel kötelező ezen a napon a szentmisén való részvé-

tel, a Belvárosi templomban november 1-én (szombaton) 10 óra-

kor lesz szentmise! Ezen a napon nem lesz vasárnapi miserend! 

Biztatjuk a kedves híveket, hogy ezen időpontban vegyenek részt a 

szombati szentmisén, mivel a Szent István kápolnában lévő esti 

mise, már vasárnapi előestinek (is) számít. 

+ Mindenszentek napján, november 1-én, szombaton délután 5 

órakor imádságos gyertyagyújtást tartunk a Belvárosi temetőben a 

kőkeresztnél. 

+ Halottak napján, november 2-án (vasárnap) a Belvárosi temp-

lomban este 7 órakor a templom kriptájában tartjuk a szentmisét, a 

templomban eltemetettek lelki üdvéért. 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyerme-

kek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz 

kapcsolódva – Jézust, amikor felel a törvénytudó embernek. 

+ A belvárosi plébánián a hitoktatás: Csütörtökön 15-16.30h az 

elsőáldozói felkészítés, 17h-tól a bérmálkozói felkészítés. 

+ Jövő héten kedden: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) 

APOSTOLOK (ünnep), szombaton MINDENSZENTEK (főün-

nep) lesz. 

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 Csépke Csabát és Peck Linettet 
A héten temettük Juhász Istvánt 

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 


