
 

  

Harangszó
  

XIX. évf. 31. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  é s  V í z i v á r o s i  P l é b á n i a  h í r l e v e l e  2015. szeptember 27. 

Olvasmány: Szám 11,2529 Evangélium: Jak 5,16 Szentlecke: Mk 9,3742.44.4647 
 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 
Jövő vasárnapi (Évközi 27. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Ter 2,1824; Szentlecke: Zsid 2,911; Evangélium: Mk 10,216; 
A hét szentségről erkölcsi szempontból 
A szentségekkel kapcsolatos erkölcsi kötelességeink kulcsszavát az Oltáriszentség görög megnevezése hordozza: Eucharisztia, vagyis 
Hálaadás. Hálát kell adnunk Istennek, azzal, hogy táplálkozunk a szentségeivel. A múltbeli tettekért adott hálából születik meg a jövő iránti 
bizalom: az az Isten, aki föltámasztotta Jézust, nekünk is erős szövetségesünk, aki mindenféle helyzetben velünk van. Ha megértettük, mit 
tett értünk Krisztus, el kell fogadnunk az Ő szövetségi meghívását a keresztségben. A gyónás szentségében megbocsát, ha vétkezünk, a 
házasság szentségével megáld, ha szerelmesek vagyunk, a betegek szentségével megerősít, ha halálos betegségben kell keresztényként 
helytállnunk. A bérmálás szentségében erőt ad a világ előtti – akár vértanúságig menő – tanúságtételhez, a papság szentségében ő teszi 
teljessé azt, hogy botladozó emberként próbáljuk megszentelni, tanítani és kormányozni Isten népét. Harmai Gábor plébános 
 

Bemutatkozás: A Jó Pásztor közösség 
A Jó Pásztor közösség 17 éve, rendhagyónak mondható módon ala-
kult. Egy csapat fiatal érkezett egy budapesti közösségből, hogy lel-
kigyakorlatot tartson az esztergomi Ferences Gimnáziumban. A di-
ákok már sok „ilyesmit” láttak, de az akkori alkalom mégis egészen 
máshogy alakult.  
A diákok a lelkigyakorlat után, nem kötelező, nem szervezett és nem 
hagyományos módon, de lelkesen és rendszeresen összejöttek 
imádni Jézus Krisztust. Sok kamaszban a vallásos passzivitást, vagy 
felületességet az Isten megismerésének vágya váltotta fel. Ez igen 
rendhagyó dolognak számított (és számítana ma is, még egy egyházi 
iskolában is) pedig nem történt más, csak ezek a fiatalok megélték 
azt, amit Jézus ígért: „kérjétek és Atyám elküldi nektek a Szentlel-
ket”  Lk 24,49. A diákokból egy közösség alakult és a rendszeres 
összejövetelekhez egyre többen csatlakoztak a városból is. A tanítá-
sokból és Isten dicséretéből merítkező alkalmak sorát idővel újabb, 
saját szervezésű lelkigyakorlatok és tanúságtevő alkalmak is követ-
ték. 
Ezek a fiatalok ma zömmel családapák, családanyák vagy szerzete-
sek itt, vagy épp több ezer kilométerre Esztergomtól. A helyi csapat 
Michels Antal atya hívó szavára a Belvárosi Plébániához csatlako-
zott, itt tartjuk az összejöveteleket, vagy vállalunk szolgálatot. Hisz-
szük, valljuk és tapasztaljuk, hogy ha néhányan elkezdjük az Urat 
imádni, akkor Ő velünk van.  
Azóta is minden kedden este hat órakor a tanácsteremben vagy első 
keddenként a templomban gyűlünk össze. Ezen, havi első és harma-
dik heti alkalmak nyilvánosak, ahova szeretettel várjuk azokat, akik 
hívő közösséget keresnek, vagy csak egy oázist két vasárnap között. 
 Istvánfi Gábor 
Bemutatkozás: A gyermekek Szentségimádása 
Templomunk az Isten háza, gyermekeit hívja, várja…” 
Kovácsné, Ria azzal az ötlettel keresett meg, hogy próbáljunk gyer-
mekek számára szentségimádást szervezni. Először furcsának tűnt a 
kérés, bár már évek óta foglalkoztat, hogyan lehetne az óvodás és 
kisiskolás korosztállyal megismertetni az Istendicsőítésnek ezt a for-
máját. Mi felnőttek is nehezen tudunk elcsendesedni zaklatott vilá-
gunkban, hát még a gyermek, akinek szándékos figyelme nagyon 
korlátozott. Rehovics Dóra hitoktatóval, és Bánszky Éva tanító né-
nivel összeszedtük gondolatainkat, ötleteinket, s már három alka-
lommal együtt töltöttünk egy rövid időt az Oltáriszentség előtt a 
gyermekekkel. Az oltár elé helyeztünk székeket, kis párnákat, hogy 
minél közelebb legyünk a „díszes trónushoz”. Jöttek is sorban a 
gyermekek egy szál kerti virággal, kis mécsessel, amit az oltár elé 
helyeztek. Körbe járhatták az oltárt, hogy egészen közelről tapasz-
talhassanak mindent. Ez az alkalom más, mint a szentmise. Nem kell 

fegyelmezetten a padban ülni, kicsit oldottabb légkörben imádko-
zunk, nem zavarunk senkit, hiszen ez az óra a gyermekeké. Sok 
énekkel, hozzá kapcsolódó mozgásokkal igyekszünk változatossá 
tenni az együttlétet. Mindig elhangzik egy rövid történet, vagy a kor-
osztály számára értelmezhető szentírási rész. Használjuk a hálaadó, 
kérő, és dicsőítő imát, ebben segítjük a gyermekeket. Mindenki any-
nyi ideig van velünk, míg türelme engedi, bármikor el lehet menni, 
vagy be lehet közben csatlakozni. A szent órát azzal zárjuk, hogy 
körbe álljuk az oltárt, és kézen fogva énekeljük:  
„Kicsi vagyok én, majd megnövök én, minden embertestvéremmel 
kezet fogok én! 
Kicsi vagyok én, majd megnövök én, Jézus Krisztus oltárához oda-
lépek én! 
Kicsi vagyok én, majd megnövök én, Isten Atyám országába el is 
jutok én!” 
Sok szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő családokat, akik szíve-
sen imádkoznak velünk. A szentségimádás ideje: minden hónap má-
sodik szombatja, délután 16-17 óráig, a Belvárosi Templomban. 
 Hengánné Gogola Gabriella 
Hírek HOSPES Jezsuita Menekültprogam indul (II. rész) 
Hospes venit, Christus venit 
Vendég jön, Krisztus jön! 
Tudatosítanunk kell, hogy akár cselekszünk, akár nem, a menekült-
válság mindenképpen a társadalmunkat és hétköznapi életünket ki-
hívás elé állító, az eddigiekhez nem hasonlítható, hosszú távú próba-
tétel. Mindez nem elkerülhető áldozathozatallal jár. Cselekedetünk 
vagy mulasztásunk alapvetően fogja meghatározni jövőnket. Hazai 
szinten nekünk kell felelősséget vállalnunk jövőnkért: a kérdés rövid 
távú szintje – miután a menedékkérők túlnyomó többsége 
tranzitországnak tekint bennünket – csak a már itt levő és a további-
akban érkező emberek azonnali szükségeire és az adminisztratív in-
tézkedések emberi kivitelezésére terjed ki. Itt a keresztény értékek 
gyakorlásának és okos, hatékony állami és karitatív intézkedéseknek 
van helyük. Az állam feladata, hogy úgy védje meg hazánk érdekeit, 
hogy közben minden menekült számára emberséges bánásmódot 
biztosít. Az egyházak és civilszervezetek feladata, hogy személyes 
odafigyeléssel és humanitárius segítségnyújtással egészítsék ki az ál-
lam által biztosított alapellátást. Ezek mellett fel kell készülnünk 
azoknak a menekülteknek a hosszú távú integrálására, akiket Ma-
gyarország befogad. El kell ismernünk, hogy a mintának tekinthető  
nyugati integrálás nagyon sok esetben sikertelennek bizonyult. A 
nyugat-európai tapasztalatok fényében nekünk a tényleges integrá-
ciót kell célként kitűznünk. Ehhez azonban szükséges, hogy saját 
identitásunk úgy erősödjön és újuljon meg a válságban, hogy képe-
sek legyünk másokat integrálni. Tisztában kell lennünk ugyanakkor 
azzal is, hogy az integráció kölcsönös szándékot és elköteleződést 
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kíván meg mindkét fél részéről. A hazai oldalon a kormányzati cse-
lekvés mellett ez a civilszervezetek munkája és a személyes kapcso-
latok szintjén lesz lehetséges. 
FELADATVÁLLALÁSUNK 
A magyar jezsuiták szeretnék saját hazai és nemzetközi tapasztala-
tukat és kapcsolatrendszerüket felajánlani a jövő iránti közös fele-
lősségünk viseléséhez. A Jesuit Refugee Service (JRS) a vietnami 
menekültek megsegítésére jött létre 1980-ban, és ma félszáz ország-
ban nyújt segítséget menekülteknek. Fő területe az oktatás, a kataszt-
rófahelyzetekben való segítség, orvosi és szociális ellátás, illetve az 
emberjogi segítség és pártfogás: 2013-ban több mint 900 ezer embert 
támogatott közvetlenül (www.jrs.net). Európában tizennégy ország-
ban működik a JRS (Belgium, Bosznia-Hercegovina, Franciaország, 
Németország, Írország, Olaszország,  Macedónia, Málta, Portugália, 
Románia, Szlovénia, Svédország, Ukrajna, Egyesült Királyság). 
Magyarországon az elmúlt években romaintegrációs programokat 
indítottunk el az oktatás területén. A Lehetőségek Iskolája az általá-
nos iskola befejezését segíti, míg a Roma Szakkollégiumok az értel-
miségivé válás folyamatát. Erre a munkára építve, és a menekülteket 
már segítőkkel együttműködve az alábbiakban indítjuk útjára hazai 
JRS-programunkat: 
I. Szakmai programok 
1. Roma mentorprogramunk tapasztalataira építve az integrációt se-
gítő nyelvi és életvitelt beindító mentorprogramot indítunk el Buda-
pesten. Ehhez a már évek óta működő, a romaintegrációt segítő Le-
hetőségek Iskolája modelljét fejlesztjük tovább, amely a személyes, 
mentori kísérésben segít. 
2. Jogi segítséget kínálunk a hazánkban letelepedni szándékozóknak. 
3. Állandó szakmai csoportot hoztunk létre munkánk támogatására. 
4. Feldolgozzuk, adaptáljuk és megosztjuk a nemzetközi jezsuita 
programok (JRS) tapasztalatát. Ennek érdekében meghívtuk Buda-
pestre a JRS-Europe vezetőjét. 
5. Szakmai és ismeretterjesztő programokat szervezünk a menekült-
kérdés jobb és árnyalt megértése érdekében a Párbeszéd Házában. 
6. Középiskolások számára tananyagot készítünk a menekültkérdés 
mélyebb megértésére és a lehetséges keresztény válaszadás segíté-
sére. 
II. Együttműködések 
Kezdeményezzük és támogatjuk a széles körű együttműködést és há-
lózatépítést a fentiek érdekében. 
1. Az egyházak, a civil csoportok és az állam összehangolt munká-
jának segítésére közös online együttműködési forma kialakítását 
kezdeményezzük. 
2. Júliusban elindítottuk adománygyűjtő munkánkat. A konkrét igé-
nyek függvényében gyűjtésekkel és jelenléttel támogatjuk együtt-
működő partnereinket. A hideg beállta előtt szükséges váló átmeneti 
szállásokat kiemelten segíteni kívánjuk. 
3. Megerősítjük a JRS állásfoglalását a nemzetközi tranzitfolyosók 
létrehozásának szükségességéről. 
4. Szorgalmazzuk a hazai történelmi egyházak közös fellépését. So-
kan hangoztatják felénk egy erősebb, együttes állásfoglalás szüksé-
gét a történelmi egyházak részéről, amelyek hitelesen képviselhetik 
azokat a vallási, európai és magyar értékeket, melyekre a nyilvános 
diskurzus résztvevői rendszerint hivatkozni szoktak. Mindent meg-
teszünk azért, hogy a jövőben megszülethessen egy ilyen állásfogla-
lás és az ebből születő közös szolgálat. 
5. Ösztönözzük a magyar kormányt és az Európai Unió többi hu-
szonhét tagállamát nemzetközi megoldások keresésére: az EU le-
gyen a nemzetközi konfliktusokban a béke követe, és vállaljon na-
gyobb felelősséget a harmadik világ fejlődésében. 
Mindezek alapjaként pedig hiszünk az ima erejében. Hívunk min-
denkit a menekültekért, illetve az önkéntesekért és a hatékony segít-
ségért való imára. 
 P. Forrai Tamás Gergely SJ 
 jezsuita provinciális 

kommentár: A jezsuitáké a leginkább átgondolt, átimádkozott szö
veg, amivel a bevándorlás témájában Magyarországon találkoz
tam. Úgy véltem ezért, helyes részletekben közreadni, első rész a 
múlt heti számban jelent meg. 
 Harmai Gábor plébános 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Jövő héten hétfőn: SZENT VENCEL VÉRTANÚ, kedden: 
SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK ün-
nepe, szerdán: SZENT JEROMOS, csütörtökön: LISIEUX-I 
SZENT TERÉZ, pénteken: SZENT ŐRZŐANGYALOK emlék-
napja 
+ A Főpásztor által tartott diakónusi konkurzuson plébániánk hí-
vei közül GYURÁCZ-NÉMETH LÁSZLÓ kórusvezető úr, 
LESTÁK ZOLTÁN és TÓTH LÁSZLÓ nyertek felvételt a Főegy-
házmegye állandó diakonátusra készülő jelöltjei közé. Hogy ilyen 
sokan, annak a Szent Anna Plébánia és a Főegyházmegye igényei 
is magyarázatát adják, de plébánosként magam is Isten áldását ké-
rem mindegyikükre. 
+ A Belvárosi Plébánián megkezdődött a hitoktatás. A csoport-
foglalkozások időpontjai: az elsőáldozói felkészítés hétfőn 16.00 
és 17.00 között van, a bérmálkozásra készülők foglalkozása csü-
törtökön 17.00-tól. 
+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közös rózsa-
füzér-imádságra van mód. 
+  A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó időpontja október 3. szom-
bat. A program 9 órakor kezdődik. 
+ Idén is lesz őszi zarándoklat Márianosztrára. Október 3-án, 
jövő szombaton lesz, mert a komp ezután már bizonytalan. 
Indulás 7:50-kor az esztergomi buszvégről. Szobról 9 órakor indu-
lunk gyalog, útközben rózsafüzért mondunk, 12:30 órakor lesz 
mise. Aki nem gyalogolna, busszal is fölmehet Márianosztrára, 
részletek a szervezőnél, Kuti Istvánnál: 20/925-93-63 
+ 2015. október 3-án, szombaton, 18:00 órától Taize-i imaóra 
lesz a Kórház Kápolnában! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
+ Ugyanebben az időpontban, tehát jövő szombaton este 6 órától 
Életszentség a házasságban címmel tart Székely János püspök úr 
előadást a Szent Adalbert Központban. 
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: este 7 óra 
Szerda este 7 órakor vagy zsolozsma áldoztatással, vagy szentmise 
zsolozsmával 
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 kereszteltük Szederkényi Emesét 
A héten esküdtek Vlacsuha Gábor és Bordi Henriett 
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 

Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 
Telefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com 

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 
Weboldalaink:  www.belvarosiesztergom.hu;   www.evizivaros.hu; 

Facebook: Esztergom-Belvárosi-Plébánia 


