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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
Jövő vasárnapi (Krisztus, a Mindenség Királya) szentírási szakaszok:  Olvasmány: Dán 7,1314; Szentlecke: Jel 1,58; Evangélium: Jn 
18,33b37; 
Az Oltáriszentségről morális szempontból 
Sok vita zajlik manapság arról, hogy ki áldozzon és ki ne. A most lezajlott családszinódusok egyik központi kérdése is ez volt. A 
Szentáldozással olyasfajta helyzetbe kerülünk, mint Izaiás próféta a látomásában: azt mondjuk Istennek, „Itt vagyok, engem küldj!” (vö. 
Iz 6,8) Szent X. Pius pápa nagyon fontosnak tartotta, hogy lehetőleg minden egyes hívő legyen ebben a helyzetben: legyen kész Isten 
emberének lenni a mai világban. Ugyanakkor az ószövetségi jelenetben is megelőzte a próféta jelentkezését a bűnöktől való megtisztulás. 
Biblikusan is megalapozott, józan erkölcsi érzékkel is alátámasztható, hogy vannak bűnös élethelyzetek, amikor jobb, ha nem állunk oda 
Isten és az emberek elé azzal, hogy készek vagyunk Istent képviselni. Alázat kérdése, hogy ilyenkor életünk rendezését keressük, és tartsunk 
bűnbánatot, de ne jöjjünk ki Szentáldozáshoz. Ha pl. párkapcsolati zavarok miatt rendezetlen az életem, jó lelkiismeretvizsgálati kérdés, 
hogy „büszke lennék-e gyermekemre, ha hozzám hasonlóan élne?” Ha a válasz nemleges, akkor nem vagyok kész a Szentáldozásra. De 
igazából ugyanez a helyzet mindenfajta bűnnel terhelt életállapotban is. Ha pl. valaki korrupcióból származó jövedelmet rejteget, ugyanúgy 
a bűnét tetézi, ha Szentáldozáshoz járul. Amit ilyenkor is feltétlenül el kell kerülni, az a kétségbeesés. Bűnöket rejtegetve is, vagy akár 
közismert bűnösként, mint a bibliai vámos, van helyünk Isten házában! Isten igéjének hallgatása, és a közösség Szentmiséjén való részvétel 
megszentel bennünket, és Isten, aki a középkori mondás szerint „görbe vonalakkal is tud egyenesen írni”, magához vezet minket.   
 Harmai Gábor plébános 
 

Beszámoló 

Ministránsok kirándulása Budapesten 
November 7-én, szombaton Dr. Harmai Gábor atyával és a minist-
ránsokkal Budapesten kirándultunk. 
Reggel 9 órakor indultunk a templom elől. Kirándulásunk első állo-
mása a Néprajzi Múzeum volt, ahol a magyar nép hagyományos régi 
eszközeivel és ruházatával ismerkedhettünk meg. Megtekintettünk 
egy néptánc bemutatót is. A múzeumlátogatás után átmentünk a Par-
lamentbe, ahol egy tárlatvezetés keretében megismerkedhettünk az 
épülettel, az ülésteremmel és megnézhettük a Szent Koronát, vala-
mint az őrségváltást is. Nagyon sok érdekes információval és sok 
szép látnivalóval gazdagodtunk. A Parlament látogatása után az 
Aréna Pláza moziba mentünk. A kicsik Gábor atyával a Hókirálynő 
című mesét, mi nagyobbak pedig a Mentőexpedíció című filmet néz-
tük meg. Kb. este 8 órára érkeztünk meg Esztergomba. 
Köszönjük Gábor atyának a kirándulást, nagyon szép és élmény dús 
napot töltöttünk el együtt. 
 Adorján Lili 
Én pedig a hűséges ministrálást köszönöm mindenkinek, mindkét 
plébánián ☺ 
 Harmai Gábor 
Beszámoló 

Az új Vízivárosi Képviselőtestület alakuló üléséről 
Csütörtök este megtartottuk az alakuló ülést.  
A kivált tagok felé úgy akarunk köszönetet mondani, hogy a dec-
emberi ülésünk velük közösen egy ünnepi vacsora lesz.  
Új testületi elnököt választottunk Ilosvay Gábor személyében, Is-
ten adjon erőt neki ebben a szép feladatban, és Isten fizesse meg 
Süttő Gábor eddigi munkáját! 
A testületi munkarend változtatása, hogy a pénzszámolást a szent-
misék után fogjuk végezni. Ez főleg az én igényem volt, mivel a 
patikák, amelyek beváltják az apróinkat, nem nagyon kedvelik a 
havi aprópénzlöketeket, jobb együttműködést biztosít a heti váltás. 
A Belvárosban jól kialakult, hogy a misék után számolják az aprót 

családok, de a Vízivárosban kétségtelenül nehézséget jelent a más-
fél km. távolság a plébániáig, ahol a könyvelés történik, és ahol a 
belvárosi apróval egyesítjük a vízivárosi gyűjtést. Igyekszünk. 
A testületi ülések hivatalos kezdete így a minden havi második csü-
törtökön az esti 7 órás szentmise lesz, és mise után rögtön kezdjük 
a testületi munkát. 
Szó volt még a templomtakarítás kérdéséről is. Megegyeztünk egy 
szúirtásban, mivel a templomi padok sajnos igencsak fertőzöttek. 
Utána kellene egy nagytakarítást tartani, az időpontokat majd hir-
detjük. 
Fix pont, hogy Gaál Endre atya 70 éves születésnapját Bíboros úr 
templomunkban kívánja megünnepelni december 3-án, egy este 6 
órakor kezdődő szentmisében. Ide a híveket is nagy szeretettel vár-
juk, és persze ekkorra tisztának kell lennie a templomnak. 
A „hogyan tovább” kérdésére egy testületi bizottság fog válaszolni, 
amelynek feladata lesz, hogy a havi rendszerességű templomtaka-
rítást megszervezze. 
A Vízivárosi templomban lesznek a roráte szentmisék, minden 
hétöznap reggel 6 órakor. Az esti szentmisék a Belvárosban Ad-
vent idején elmaradnak. 
Kértem viszont, hogy a Vízivárosi hívek is érezzék magukénak az 
adventi Triduumot, amit Bíró László püspök úr fog tartani dec. 11 
és 13 között a Belvárosban, és a főtéri városi adventi gyertyagyúj-
tásba is minél többen kapcsolódjunk be! Nagyon hálás lennék egy 
énekkari szolgálatért is az első, és a harmadik gyertyagyújtáson, 
utóbbit Bíró püspök úr fogja végezni. 
 Harmai Gábor 
Buzdítás 

Alakul az énekkarunk? 
A Harangszó példányainak rendezgetése közben figyeltem fel (is-
mét) a szeptember 5-én megjelent hírlevélben Gyurácz Németh 
László karnagy úr buzdítására melyben az énekkar megerősítésére, 
liturgiai szerepének fontosságára és szépségére világított rá. Nagy 



Harangszó  

szakavatottsággal taglalta az egyéni és a négyszólamú kórusének-
lés alapvető igényeit, elvárásait. Nagy örömmel olvastam lelkesítő, 
építő törekvéseit. Az énekkar nem (szakmai) helyzetéről a Belvá-
rosi Harangszó 2000. április 9-i számában már jeleztem azokat a 
személyi problémákat, melyeket az időközi változásokkal kiegé-
szítve ismét megismétlek a siker reményében. 
„Plébániánk énekkara vizsgálódásaim szerint az 1900-as évek óta, 
(de lehet hogy régebben) működik folyamatosan a templom szol-
gálatában. Legrégebbi általam ismert bizonyítéka a plébániai iroda 
falán függő 1925-ben készült fénykép az énekkarról. Örömmel né-
zek rá, nem csak azért, mert édesanyám és édesapám is látható 
rajta, hanem azért is, mert Mátéffy Viktor plébános úr körül az idő-
sebb korosztály mellett igen sok fiatal énekes is látható. Az ének-
kar működött, átvészelte az ún. „átkos” időszakot is, amikor a vá-
rosban több állami és intézményi énekkar mellett nem volt ajánla-
tos templomi énekkarban szerepelni. Sajnos néhányunk felett az 
idő lassan eljár. Nagy szükség lenne az énekkar megfiatalítására, 
megerősítésére, hogy ezt a szép hagyományt át tudjuk adni a jövő 
nemzedékének. Remek társaság van együtt, családias összejövete-
lekkel, kirándulásokkal egybekötött vendégszereplésekkel színe-
sítjük szolgálatunkat. Kérem a kedves fiatal testvéreket, nőket, fér-
fiakat, házaspárokat, és természetesen az idősebb korosztályból va-
lókat is: akik énekelni szeretnek, jöjjenek közénk, nagyszerű él-
ményben lesz részük. Néhány gondolattal az énekkar vezetőiről is 
szeretnék megemlékezni. Énekkari szereplésem kezdetén 1970-től 
Nagy László kanonok plébános úr vezette az énekkart. Kiválóan 
tanított, vezényelt, orgonált, a zavartalan működéshez minden le-
hetőséget biztosított. Szívmelengető érzés volt, amikor a hívek a 
templom előtt gyakran megjegyezték: „szépen énekeltek.” A ki-
tűnő tradíciókkal rendelkező énekkar vezetését a testben már meg-
fáradt kanonok-plébános úrtól 1992-ben Hajós Vilmos kántor-kar-
nagy vette át. Nagy szakavatottsággal és mondhatni fiatalos lendü-
lettel fogott hozzá az énekkar szerkezeti átalakításához, színes sze-
mélyi megerősítéséhez. Az énekkar repertoárját számos örök szép-
ségű Liszt, Halmos, Bárdos, Beethoven, Mozart kórusmű betanítá-
sával gazdagította. Vezetésével Esztergom testvérvárosában, a 
franciaországi Cambrai-ban három sikeres koncertet adott a né-
hány vendégszereplővel megerősített énekkar. Karnagy urat alat-
tomos betegsége értékes munkájának befejezésére kényszerítette. 
Az egyházközség és az énekkar 2002 nyarán szentmise keretében 
búcsúzott a sikeres karnagytól. Szomorúan vettük a hírt, hogy 
2004-ben az Örök Hazába költözött. Ezek után a karnagyi teendő-
ket Pálma Csaba énektanár úr vette át. Szereplésünk az ismert re-
pertoár felújításával, ismétlésével működött már csak 21 fő aktív 
létszámmal. Írásomat a következő felhívással zártam: „Kedves 
Testvérek! Buzdításomat utólag most már S.O.S jelzéssel ismétel-
ten figyelmetekbe ajánlom. „Nagy veszteség lenne hosszú idő óta 
működő közösség megszűnése. Felhívásomra a válasz pozitív vagy 
negatív reagálással Nektek kell eldönteni, hogy igénylitek-e az 
énekkar működését, milyen színvonalon és meddig. Kérlek dönt-
setek!” Ezután az énekkar eredeti közössége az ismert problémák 
2011 tavaszán megszűnt, de lelkesen vállalta a tradíció újjáélesz-
tését Inotay György karnagy úr vezetésével az újabb csapat. Sajnos 
a létszámgondok sem őalatta, sem Gyurácz-Németh László kar-
nagy úr alatt nem enyhültek. 
Kedves Testvérek! Írásom az énekkar általam ismert időszak mű-
ködésének szépségeiről, problémáiról igyekszik tájékoztatást adni 
azok számára, akik csak most olvassák korábbi buzdításaimat.  

Gyurácz-Németh László karnagy úr részére erőt, egészséget, a Jó 
Isten bőséges áldását kérem nem könnyű feladatának sikeres meg-
valósításához. Remélem talán egyszer még én is odaszólhatok az 
énekkar tagjainak, hogy: „szépen énekeltetek.” 
 Gerendás Gyula 
 az énekkar volt tagja 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai:  hétfőn: SKÓCIAI SZENT 
MARGIT, kedden: NAGY SZENT GERTRÚD SZŰZ, szerdán: 
SZENT  PÉTER ÉS SZENT PÁL BAZILIKÁK FELSZENTE-
LÉSE, csütörtökön:  ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep), 
szombaton:  A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA BEMUTA-
TÁSA A TEMPLOMBAN 
+ A Böjte Csaba gyermekei részére tartott gyűjtés eredménye a 
Belvárosban 92 470 Ft volt, a Vízivárosban 147 935 Ft.  
+ A Bibliakör következő alkalma holnap, hétfőn az este 7 órakor 
kezdődő szentmise után, kb. 19:45-kor lesz. 
+ A Szent Erzsébet napjához kötődő Országos Karitász gyűjtés a 
jövő vasárnap lesz. A Belvárosi Plébánia szokása szerint ezen a 
napon osztjuk az Erzsébet-kenyereket is. Gondoljunk a rászoru-
lókra! 
+ A Harangszóban olvasható régi hívünk, és énekkarosunk Ge-
rendás Gyula biztatása arra, hogy akinek Isten jó énekhangot adott, 
kapcsolódjon be a plébániai énekkar szolgálatába. Hiszem, hogy 
Isten ezt bőségesen megáldja, hiszen Szent Ágostonnal szólván 
kétszer imádozik az, aki énekel. 
+ A 2010-ben tartott nagysikerű ősbemutatót követően ismét fel-
hangzik a Balassi életét, legszebb verseit, a korabeli magyar rene-
szánsz világot és török elleni küzdelmet megjelenítő mű, új harmo-
nikus stílusban, nagyszabású zenekari hangszerelésben 2015. nov-
ember 21-én, szombaton 16 órakor az Esztergomi Vízivárosi 
Templomban. Mindenkit szeretettel várunk! 
 
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 Tábori Zalánt 
A héten temettük Steinwender Józsefnét  
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 


