
 

   

H a r a n g s z ó - m e l l é k l e t
  

XXI. évf. 13.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2017. május 7. 

Heti elmélkedés – rovat 
A papság szentségéről gyakorlati szempontból 

A papságra jelentkezők idei konkurzusára június 28-án kerül sor Esztergomban. A jelentkezők az Érseki Papnevelő Intézetben háromnapos 
együttlét keretében ismerkednek a szemináriummal. Ennek végeztével kerül sor a főpásztorral való személyes találkozásra és a felvételi 
beszélgetésre. 
Kérem, hogy mindazok, akik az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papnövendékének szándékoznak jelentkezni, hozzám intézett írás-
beli felvételi kérelmüket legkésőbb 2017. május 31-ig juttassák el a Főegyházmegyei Hivatalba. A kérelemhez mellékelni kell érettségi 
bizonyítványuk másolatát, esetleges korábban végzett felsőfokú tanulmányaikat, illetve nyelvi végzettségüket igazoló dokumentumaik má-
solatát, három hónapnál nem régebbi, „nagyalakú” (tehát a bérmálást, elsőáldozást és esetleg egyéb anyakönyvi információkat is tartalmazó) 
keresztlevelüket, részletes, saját kézzel írt önéletrajzukat, valamint plébánosuk vagy lelkivezetőjük ajánlását. 
Lényeges, hogy a levélben az állandó lakcím vagy tartózkodási hely megjelölése mellett legyen feltüntetve olyan elérhetőség (telefonszám 
és/ vagy email-cím), melyen keresztül a jelentkezővel rövid időn belül kapcsolatba tudunk lépni. 
A konkurzus menetéről a szeminárium küld a jelentkezőknek tájékoztatást.  
 Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek 

 (Kivonat a Főegyházmegye 2017/III. körleveléből) 

meghívó 

Pap- és Diakónusszentelés 
Szeretettel hívom és várom a Főtisztelendő Paptestvéreket és a ked-
ves híveket az idei pap- és diakónusszentelésre, amelyre június 10-
én, szombaton 10 óra 30 perckor kerül sor az Esztergomi Főszékes-
egyházban. 
Ez alkalommal pappá szentelem HORVÁTH MÁRTON, HUSZTI 
ZOLTÁN, TIHANYI PÉTER és UMHAUSER ÁDÁM diakónus 
urakat, valamint diakónussá szentelem BABOS ÁRON, SZIVÁK 
TAMÁS és TÓTH IMRE V. éves papnövendékeket. 
Szintén ebben a szentmisében kerül sor hat állandó diakónus szente-
lésére is. HORVÁTH LAJOS, LESTÁK ZOLTÁN, PERNITZ 
ÁKOS, SZARVAS LEVENTE, SZLÁVIK ANDRÁS és TÓTH 
LÁSZLÓ két év készület után részesül az egyházi rend első fokoza-
tában, hogy szolgálatukkal segítsék megbízó plébánosuk munkáját. 
Ugyancsak ebben a szentmisében adtunk hálát szentelési jubileumu-
kat ünneplő Paptestvéreink szolgálatáért is. 
 Dr. Erdő Péter bíboros,  

 prímás, érsek (Kivonat a  

 Főegyházmegye 2017/III.  

 körleveléből) 

Illetékes plébánosként imádságos szeretettel gondolok különösen a 

plébániáim két diakónusjelöltjére, Lesták Zoltánra és Tóth Lász-

lóra. Hála van a szívemben, hogy vállalták ezt az egyházi megbí-

zást, szívből remélem, hogy Isten teljessé teszi azt a sok jót, amit 

már eddig is megtapasztaltam bennük. 

 Harmai Gábor plébános 

meghívó 

Bíráskodás a középkori Esztergomban 
A fönti címmel dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr tart elő-
adást a Laskai-Osvát Antikvárium szervezésében az Esztergom és 
környéke kincsei c. előadássorozat keretében a Szent Adalbert 
Központban kedden, május 9-én 18 órakor. 
 Mezeiné Tomorszky Mária 

HIRDETÉSEK 
+ Kapóra jött az aktuális körlevél, hogy a papság gyakorlati olda-

lának bemutatásaként Dr. Erdő Péter bíboros urat idézzem, de 
hirdetésben is fölhívom a figyelmet arra, hogy aki papi hivatást 
érez, az a fönt leírtak szerint jelentkezzen bátran, szép hivatást 
választ! 

+ Közeledik a személyi jövedelemadó-bevallás határideje. A Kato-
likus Egyház technikai száma 0011, ill. szeretettel ajánljuk támo-
gatásra a belvárosi plébániai alapítványunkat, adószáma: 
18600227-2-11 Ajánljuk még a Hit és Fény Alapítványt, adó-
száma: 19650421-1-42. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület, 
amely országos partnerünk a TESCO-s élelmiszerosztásban, 
szintén jogosult 1%-okat gyűjteni, az ő adószámuk: 18120141-2-
42 

+ Május hónapban az esti szentmisék után elimádkozzuk a Lorettói 
litániát. 

 Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
 

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: 
tanítási időben, hétfőnként: 7:45-8:45: szentségimádás (Víziváros) 
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 
minden péntek: 18.30-18.50: gyóntatás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás 

 

Az elmúlt héten kereszteltük: Zagonyi Annát 

Az elmúlt héten temettük: Csuri Péter Pálnét, Csomor Zoltánnét, 

Dr. Bednárik Istvánnét 

Az elmúlt héten esküdtek: Grám Renáta és Jancsovics Balázs 
 

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: Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia 
Loyolai Szent Ignác Templom Esztergom 


