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XXI. évf. 18.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2017. június 4. 

Pünkösd 2017 
A feltámadt Jézus  a zárt ajtón át ezzel lépett a tanítványok elé: Békesség néktek! 
Békejobbot nyújtva az Őt háromszor megtagadó Péternek, a szétszaladt többieknek, hisz egyedül a kedves János járta végig Vele a keresztutat, 
gyámolította Szűz Máriát, hallgatta és megfogadta Jézus utolsó szavait a keresztről. 
Békesség néktek! 
Békesség a gyáváknak, a hitetlenkedőknek, a gyanakvóknak és bizalmatlanoknak! Békesség a megrémülteknek! Békesség az értetlenkedőknek, 
az Öt szellemnek nézőknek! Sebeit tárja elébük, fogdoshatja kósza kezük. Eszik és iszik, hogy engedjen rémületük. És minden-minden 
primitívségüket, bűnüket elfedezi, újra tanítja őket 40 napig. „Jobb lesz nektek, ha elküldöm a Szent Lelket!” Mert hiába tanulják, hiába tudják, 
ha eszükbe nem jut! „Majd Ö az eszetekbe juttatja!” - akkor és azt, ami szükséges és üdvös. Ez a Pünkösd csodája, amely napjainkig tart! 
Az ilyen-olyan tanítványokat a Szent Lélek változtatja át apostolokká!  Kardos Tamás 
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meghívók 
A Keresztény Múzeum és a Muravidék Baráti Kör Kulturális 
Egyesület tisztelettel meghívja 2017. június 17-én (szombaton) 16 
órára Morvay László kiállításmegnyitójára a Keres ztény Múze-
umba A megjelenteket köszönti: Kontsek Ildikó múzeumigazgató 
Közreműködők: dr. Bárdos István művelődéstörténész, a kötet 
szerkesztője és a hozzá írt tanulmány szerzője, Geiger György 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas trombitaművész, 
Érdemesművész Maros Éva Liszt Ferenc-díjas hárfaművész 
Wernke Bernát költő 
A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg 
szerdától vasárnapig 10–17 óráig 
HITTANTÁBOR-VÁLTOZÁS! 
Kedves Szülők és gyermekek! 
A hittantáborról eddig hirdetett információkkal kapcsolatban tör-

tént némi változás, ugyanis Szobon visszamondták a szállásun-
kat. Így új hely után néztünk, ami még ígéretesebbnek is tűnik, 
mint Szob. A tábor új helyszíne: Szokolya. Ez a tábor programját 
nem befolyásolja.  

Témánk a VÍZ, az ÉLŐ VÍZ, minden élet forrása. 
A várható programokból néhány: Biblia-dráma, kirándulás, kis-
vasút Királyrétre, strand és városnézés Vácott, kézműves foglalko-
zás, szellemi és ügyességi versenyek, számháború, tábortűz és na-
gyon sok közös játék, beszélgetés, éneklés, mese, szentmise, imád-
ság és persze néhány meglepetés.  
A tábor díja: 10 000 Ft  
Amennyiben ennek befizetése valakinek gondot okoz, bátran ke-

resse Gábor atyát. Az anyagiak miatt senki ne maradjon otthon. 
Jelentkezési határidő: 2017. június 11. 
Ha bármilyen kérdésük van, a következő számon vagyunk elérhe-
tők: Harmai Gábor atya: (20) 770-0902, Rehovicsné Dóra hitok-
tató: (20) 8289 266, Maczej Györgyi hitoktató (20) 8280 771 
Jelentkezni a lenti jelentkezési lap kitöltésével és 5000Ft előleg be-
fizetésével lehet. 
HIRDETÉSEK 
+ Imádkozzunk a szentelendő diakónusokért, Lesták Zoltánért és 

Tóth Lászlóért, akiket Bíboros Úr szombaton, június 10-én 
10.30-kor fog fölszentelni az Esztergomi Bazilikában! 

+ Plébániánk havi Szentségimádása a diakónusszentelés miatt egy 
héttel később, azaz június 17-én lesz. 

+ 2017.július 4.-7.-e közötti időben, újra megszervezésre kerül a 
megyei ifjú polgárőr tábor, Tatán a Rendőrségi üdülőben. A tábor 
ingyenes. Részletekért érdeklődni a kemposz.f.zoli@gmail.com 
e-mail címen, illetve a 06/306215719-es telefonszámon. 

+Az iraki keresztények javára szervezett múlt heti gyűjtés eredmé-
nye a Vízivárosban 81 555 Ft, a Belvárosban 71 145 Ft volt, az 
összegeket egyben, dollárban fogom átadni a nálunk tanuló 4 
iraki papkollégának, akik július elején térnek haza hazájukba. 
Remélhetőleg sikerülni fog az ünnepélyes átadás június 25-én, 
amikor a 10-es misét ők mondják el a Belvárosban.  

+ Hétvégéken, és a nyári szabadságok miatt egész nyáron önkénte-
seket keresek az élelmiszerosztásunkba. Egyúttal hálásan meg-
köszönöm az eddig bevont önkéntesek áldozatos munkáját!  

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 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: Bácskai Zelenay Eriket, Csízi 
Jeromost 
Az elmúlt héten esküdtek: Végh Tamás és Varsányi Viktória 
 

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 


