
 

    

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

XXI. évf. 15.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2017. május 21. 

 

meghívók 
- A Prímási Levéltár tisztelettel meghívja Önt május 25-én azaz 

jövő csütörtökön délután 5 órakor A Szent Korona és koronázási 
kincseink nyomában című tudományos ismeretterjesztő filmbe-

mutatóra. Helyszín: Szent Adalbert Központ. 

- A Városi Könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt május 24-

én, szerdán 17 órakor következő rendezvényünkre: Beszélgetés 

Vörös István József Attila-díjas költővel, a legújabb esztergomi 

ősbemutató, a Presszó-szonáta írójával. A darab alkotói egyben 

bejelentik a Babits Mihály Kamaratársulat Esztergom megala-

kulását. 

HIRDETÉSEK 
+ Imádkozzunk a szentelendő diakónusokért, Lesták Zoltánért és 

Tóth Lászlóért is! 
+ Pontosítom a tervezett miserendi változást. A Belvárosi Plébá-

nián Pünkösdvasárnap már nem lesz 11.30-as szentmise. Min-
denki megértését kérem, akinek ez kényelmetlenséget okoz, de 
úgy tűnik, tartósan egyedül maradtam. Ezúton is hálásan megkö-
szönöm dr. Gaál Endre nagyprépost úr sokéves szolgálatát, ame-
lyet sajnos nem kíván a továbbiakban folytatni. Többoldalú kérés 
volt ugyanakkor, hogy ne nyár elején módosítsam a megmaradó 
misék időpontjait, így egyenlőre marad a Vízivárosban a fél 9-es 
szentmise, a Belvárosban a 10 órás szentmise. 

+ PROGRAMVÁLTOZÁS! Kormányunk vendége egy angol 
nyelvtanfolyam erejéig 4 iraki katolikus papkolléga a Szent 
Adalbert Központban. A múlt heti hirdetéssel ellentétben június 
18-án fognak nálunk misézni, ha Isten is úgy akarja és még élünk 
☺  

 Pénteken részt vettem egy beszélgetésen az atyákkal a református 
parókián, és meggyőződtem arról, hogy nem csak érdekes, ha-
nem fontos is lesz ez a találkozás. A fiatal kollégára, aki legjob-
ban beszél angolul, már nem vonatkozik a Zsidókhoz írt levél fi-
gyelmeztetése: még nem álltatok ellen véretek ontásáig a bűn el-

len vívott harcban. Ő ugyanis rajta volt egy buszon, amelyet 
iszlámista merénylők a kereszténység iránti gyűlöletből szitává 
lőttek. Ő maga is megsérült, több műtéten esett át. Ezután döntött 
úgy, hogy Krisztus papja lesz. Évekig éltek menekültként szülő-
városuktól távol, de most az fölszabadult, így hazatérhettek a ro-
mok közé, jelenlegi céljuk otthonaikat és templomaikat újjáépí-
teni. Ebben segíteni is fogunk nekik: a hirdetett programváltozás-
tól függetlenül a jövő vasárnapi összes szentmisén nekik fogunk 
gyűjteni, és akkor ha majd elmondanak nálunk egy szentmisét, 
akkor adjuk át a gyűjtés eredményét. 

+  Plébániánkon Gyermeknapot tartunk május 28-án, ahol a cser-
készek izgalmas állomásai mellett többek közt 50 motort is meg-
nézhet, és szülői engedéllyel utasként kipróbálhat az érdeklődő 
ifjúság. A szülőket is biztatjuk, hogy akinek valamilyen kedves 
játéka van, amit szívesen játszik gyermekeivel, azt ezen a napon 
más gyerekeknek is megmutathatja a Belvárosi Plébánia kertjé-
ben szervezett állomásokon. Az érdeklődő szülőket örömmel 
összehozom a szervezőkkel, jelentkezzenek nálam. 

+ Hétvégéken, és a nyári szabadságok miatt egész nyáron önkénte-
seket keresek az élelmiszerosztásunkba. Egyúttal hálásan meg-
köszönöm az eddig bevont önkéntesek áldozatos munkáját! Kb. 
mostanában lesz két éve, hogy végezzük ezt a munkát, jelenleg 
140 tonna kiosztott élelmiszernél tartunk, ami egészen elképesztő 
mennyiség. 

+ Aki papi hivatást érez, az kb. mostanában jelezze nálam, öröm-
mel elmondom neki a további teendőket. Szép hivatást választ!  

+ Aki ennyire nem biztos a dolgában, de érdekli a papi hivatás, és 
foglalkozik a gondolattal, 18-35 év között van, egészséges férfi, 
annak nyári hivatástisztázó hétvégét szervez a dömösi plébánián 
Csépányi Gábor spirituális atya. Érdeklődők ezügyben is for-
duljanak hozzám! 

+ Közeledik a személyi jövedelemadó-bevallás határideje. A Katoli-
kus Egyház technikai száma 0011, ill. szeretettel ajánljuk támoga-
tásra a belvárosi plébániai  alapítványunkat, adószáma: 18600227-
2-11 Ajánljuk még a Hit és Fény Alapítványt, adószáma: 
19650421-1-42. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület, amely or-
szágos partnerünk a TESCO-s élelmiszerosztásban, szintén jogo-
sult 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 temettük: Hajzer Imrénét és Bernwalner Editet 
 Az elmúlt héten esküdtek: Walter Péter és Sáska Beáta, Kovács 
László és Gallina Zsanett, Csákvári Adrián és Kalácska Szilvia 
 

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 


