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Olvasmány: Jób 7,1-4.6-7 Evangélium: Mk 1,29-39 Szentlecke: 1Kor 9,16-19.22-23 

Évközi 5. vasárnap 

Jövő vasárnapi (évközi 6.) szentírási szakaszok: olvasmány: Lev 13,1-2.45-46; szentlecke: 1Kor 10,31-11,1; evangélium: Mk 1,40-45 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Vallom az egy keresztséget 

A keresztség az újszövetségi nép szövetségi jele. Szent Pál tanítása szerint minden korábbi isteni ígéretet magában foglal. Aki 

megkeresztelkedett, az megsértené az Istent, ha utólag pl. körül akarna metélkedni, hiszen azt jelezné, hogy nem hiszi, hogy a keresztségben 

minden isteni ígéret az övé. Életünk ebben az értelemben arról szól, hogy személyiségünkben fel kell nőnünk ahhoz az isteni kegyelemhez, 

amit Isten már megadott nekünk. 

Beszélgetéshez kérdések: 

- Mikor vallom az egy keresztséget? Tehát a vallásgyakorlatom mely elemei hogyan utalnak a keresztségi szövetségre?  

- Hogyan teljesítem Jézus Krisztus egyetemes keresztelési parancsát: hogyan, kiket hívok meg a keresztségi szövetségre?  

  Hogyan hirdetem Krisztust? 

- Kiket szoktam imádságban rendszeresen Isten elé vinni a keresztségben kapott papi szolgálat részeként ? Kikért imádkozom? 
 

 

Köszönet   Gál Miklóst búcsúztatjuk munkájából 

 

Sok-sok éves egyházi szolgálat után Gál Miklós már nem tudja e l-

látni a templomi feladatait. Az utóbbi időben betegeskedett, ko-

moly baleset nehezítette az életét.  

Előbb Cséfalvay Pál kanonok úrnak segített a szentmiséknél, majd 

az Ő elhunyta után Gál Endre kanonok úr hétköznapi szentmiséin 

végezte a sekrestyési teendőket, ugyanúgy, mint a szombati előes-

ti szentmisék alkalmával Harmai Gábor plébános atyának.  

Munkáját, tevékenységét megköszönve kívánunk Miklósnak jobb 

egészséget, kedves feleségével szeretetben, békességben megélt 

további szép esztendőket.  

Életére isten bőséges áldást kívánjuk sok szeretettel!  

 A Belvárosi plébánia, és a Szent István kápolna hívő közössége 

Beszámoló-rovat: Az Esztergomi Keresztény Egyesület élelmiszer 

osztása 

 

2015. február 5-7. között ismét élelmiszerosztásra került sor, plébá-

niai karitászunk technikai szervezésében.  

Az adománygyűjtést Esztergomi Keresztény Egyesület emelte vá-

rosi szintűvé, a kiosztást számos megszokott partnerszervezetünk: 

a plébániai Karitászok, a Máltai Szeretetszolgálat, a Határtalan Szív 

Alapítvány és a Gyermekjóléti Szolgálat. 

Az évek óta tartó adományosztás ezidáig Európai Uniós támoga-

tásnak volt köszönhető, amelyet a Magyar Élelmiszerbank közvetí-

tett. Sajnos az uniós forrás egy ideje elapadt, az Élelmiszerbank 

saját forrásai pedig sokkal csekélyebbek.  

Az Esztergomi Keresztény Egyesület tagjai úgy gondolták, hogy a 

rászorulókat ezután sem szabad magukra hagyni, ezért egy ado-

mánygyűjtő kampány keretében a város lakosságához, vállalkozó-

ihoz fordultak.  

A pénzadomány leghatékonyabb felhasználása érdekében a 

Gyermelyi Tésztagyártól rendeltük meg a száraz élelmiszereket. A 

gyár jelentős kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással járult hozzá 

az akció sikeréhez. A lebonyolításban Plébániánkon a Karitász ön-

kéntesei vettek részt. Munkájuk során az élelmiszerek kiosztásán 

kívül lehetőségük nyílt elbeszélgetni a támogatottakkal és meg-

hallgatni panaszaikat, élettörténetüket. Rendkívűl hálásak voltak, 

hogy valakinek elmesélhették, milyen kereszteket hordoznak.  

Egy-egy ilyen alkalommal több száz kilónyi élelmiszert kell meg-

mozgatni, legtöbbször kézi erővel, de a legnehezebb mégis emberi 

tragédiákkal, hányatott sorsokkal találkozni.  

A városban összesen közel 1800 főt tudunk támogatni, ez több 

száz család, és persze több száz történet három nap leforgása alatt.  

 Mézes Melinda 

Ismeret-rovat: Balázs-áldás és Szent Balázs püspök 
 

Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon végzi 

az Egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére, aki Diocleti-

anus és Licinius római császárok idején élt, a 3. század második 

felében, és 316 körül szenvedett vértanúhalált. Szülővárosában, az 

örményországi Szebasztéban eredetileg orvosi gyakorlatot folyta-

tott, mivel azonban igen vallásos életet élt és a testi bajok gyógyí-

tása mellett nagy gondot fordított a lelki sebek behegesztésére is, 

a következő püspökválasztás alkalmával a város püspökévé vá-

lasztották.  

Konstantin császár társuralkodója, Licinius keresztényüldözései 

idején Balázs a hívei kérésére egy barlangba menekült, melyet csak 

gyógyulást kereső beteg vagy sebesült vadállatok látogattak. 

Több gyógyítást vitt véghez. Egyszer egy gyermeket mentett meg, 

aki a torkában akadt halszálka miatt fuldoklott. Két égő gyertyát 

kereszt alakban tartott az álla alá.  

A szent ünnepnapjához fűződő egyik népszokás a ma már alig 

gyakorolt balázsolás: maskarába öltözött gyerekek csákóval, s ü-

veggel a fejükön végigjárták a falut, új diákokat toboroztak és 

adományokat szedtek, ami a tanítók, iskolamesterek jövedelemé-

nek kiegészítését szolgálta. Szintén balázsolásként ismert az a szo-

kás, melynek során a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával 

megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt el-

űzzék. 

 (összeállította a Szerk.) 

 



Harangszó  

2015. február 8-15. 

Mi is a házasság hete? 

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely 

Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fon-

tosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – 

amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti 

személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság, a 

család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Ha-

zánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a 

keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogás á-

val, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A 

Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi prog-

ramok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök 

felesége. 

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az em-

ber számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli 

szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik ren-

delt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és 

egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás báto-

rítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen 

módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közös-

séget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más terüle-

tén is. 

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely 

gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, 

bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló ér-

tékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít 

az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, 

amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság 

mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik 

bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulan-

dókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, 

akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt 

megszakadt.” 

Ha február, akkor Házasság hete... Hazánkban immár nyo lcadik éve 

hagyomány, hogy Bálint-nap tájékán a különféle egyházi közös-

ségek országszerte izgalmas programok sorával készülnek a házas-

ság, az elköteleződés népszerűsítésére. A világ 21 országában el-

indult kezdeményezés magyar sajátossága, hogy ennek a hétnek 

mindig van egy „házaspár arca” is – olyanok, akik hiteles, tanú-

ságtevő életet élnek, illetve aktív tagjai egy-egy közösségnek. Eb-

ben az évben a szervezők választása Tomka Jánosra és feles égére, 

Anikóra esett. Ők választották az idei programsorozat szlogenjét 

is: Megtartó hűség. 

A február 5-én csütörtökön sajtótájékoztatóval kezdetét vette a 

házasság hete. 

„A társadalom jövőjét jelentő gyermekek egészséges testi és lelki 

fejlődésének meghatározó, ideális közegét a tartós, stabil családi 

légkör biztosítja, amit viszont manapság számtalan tényező rombol 

– mondta dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója a házas-

ság hete nyitó sajtóeseménye kapcsán, amelyen többek között fel-

szólalt Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia Családbizottságának elnöke és Papp János, a Ma-

gyarországi Baptista Egyház elnöke is. A mozgalom országos ko-

ordinátora rámutatott: a házasság hete a társas kapcsolatok jobbí-

tására szolgáló módszereket, példákat is bemutatva szeretné fe l-

hívni a figyelmet a házasságok tudatos gondozására és arra, hogy 

az egymás iránti hűség milyen megtartó erő lehet.”  

(Forr.: hazassaghete.hu; facebook.com/hazassaghete)  
 

  
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
 

HIRDETÉSEK 

+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik 

ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot 

egyeztetni. 

+ Gál Miklós sekrestyés búcsúztatása szombaton, az előesti 

Szentmise után, tehát kb. 18:45-től lesz a Szent István Kápol-

nában. Isten fizesse meg! 

+ Ugyancsak szombaton, 13-órától vasárnap hajnalig lesz Plébá-

niánk szentségimádási alkalma, melyre hívjuk miden kedves 

testvérünket. Délutánra kitettük a jelentkezési ívet, ill. az éjfél 

utáni időszakra jelentkezni kívánó tes tvéreket kérjük, hogy 

ezen szándékukat - lehetőség szerint - jelezzék Kovácsné Riá-

nak (elérhetősége a programot hirdető plakáton) 

+ Még mindig szombaton farsangi mulatság lesz plébániai cs alá-

dok szervezésében a Szent Adalbert Központban, este 7 órai 

kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk! Jelmezesek előnyben. 

Batyus bál lesz, harapnivalót, innivalót, és 300 Ft belépti díjat 

mindenki hozzon magával! 

+ A most kezdődött házasság hete rendezvénysorozathoz kap-

csolódóan jövő vasárnap, a 10 órai szentmisében megáldjuk a 

házaspárokat, jegyben járókat. Mindezt azzal a szándékkal tesz-

szük, hogy közös életükben megvalósuljon a „Megtartó hű-

ség”- a házasság hete idei mottója. 

+ Kedden SZENT SKOLASZTIKA; pénteken SZENT CIRILL és 

METÓD (ünnep) emléknapja lesz. 

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

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

kapcsolódva – amikor Jézus meggyógyította Simon betegen 

fekvő anyósát. 

 

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 csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 

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

 

A héten temettük  Kalina Béláné Tatai Margitot, Szűcs Istvánt és 

Patos Ferencné Sovány Annát. 

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: hétköznap, hétfőtől - péntekig du.15-18h között 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 

A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; www.evizivaros.hu 

sztpeterespal@egomnet.hu; telefonflotta-ügyekben: 

belvizegom@gmail.com 

Facebook: Esztergom-Belvárosi Plébánia 


