
 

Lassan belerázódunk megváltozott körülményeinkbe, 

de nem adjuk fel, közösségeink élni akarnak! Összejárunk, 

szervezkedünk, programokat csinálunk magunknak.  

Segíts magadon, az Isten is megsegít! Azt is tudjuk a 

zsoltárossal: „…ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad 

az építő” Viszont „…pihentében is megáldja az Úr, akit sze-

ret” 

Meggyőződésem: az Őt keresőket szereti és megáldja 

az Úr! Ny. L. 

Kedves Testvérek! 

Ebben a hónapban van Rózsafüzér királynője emléknapja. 

Ekkor azt ünnepeljük, hogy a lepantói ütközetnél a keresztény 

sereg döntő győzelmet aratott a kereszténységet legyőzni akaró 

muzulmán sereg ellen. Ezt a győzelmet a rózsafüzér imádkozá-

sának, a Szűzanya győzelmének tudta be az Egyház.  

A Rózsafüzér királynője után következő napon van Ma-

gyarok Nagyasszonya ünnepe. Magyarország a Szűzanya or-

szága. Jelenleg Európában a keresztény értékrendet sokan meg-

kérdőjelezik, és korlátozni akarják a keresztény emberek véle-

ménynyilvánítását. Mondhatjuk, hogy Magyarországon sokan 

kiállnak ezen értékek mellett – országos szinten.  

Ma a Szűzanya seregének két fő harci csapata van. Az 

egyik a magyar nép közül kerül ki. 

Van egy másik csapat is, amely nemzetközi, de amelyben 

szintén jelentős a magyar részvétel. Ezt CitizenGO-nak hívják. 

Ezt gyors reagálású hadtestnek nevezném. Amikor a világ bár-

mely pontjáról a keresztények elleni támadás híre érkezik, ak-

kor – akár napokon belül – olyan tiltakozó aláírásgyűjtési akci-

ókat indítanak a világ sok országában, mely több százezer alá-

írással, néha ennél is jóval többel a világ közvéleményét feléb-

resztik. Sok más akciót is szerveznek. Pl. tiltakozó tüntetéseket.  

Anyagi támogatásuk nincs, csupán az egyéni adakozók 

felajánlásaiból végzik a keresztény világot és általában az em-

berek igazi javát szolgáló áldásos tevékenységüket.  

A CitizenGO az ENSZ döntéseit, az 

EU döntéseit és sok ország vezetésének 

vagy bíróságának a döntését befolyá-

solta már az eddigiek során is. Meg-

mentette a parlamenti képviselőt a bör-

töntől, melyet az Evangélium idézéséért 

kapott volna Finnországban. Megmen-

tett pakisztáni keresztényt, akit keresz-

tény hite miatt ítéltek halálra. És sorol-

hatnám. 

A CitizenGO önkéntesek világszer-

veződése, sok magyar résztvevővel. 

Úgy gondolom, a Rózsafüzér Királynőjének ünnepe és 

Magyarok Nagyasszonya ünnepe üzen nekünk, hogy személy 

szerint mi imádkozzuk a rózsafűzért, és másokat is erre buz-

dítsunk. Két céllal, szándékkal: Az egyik: Imádkozzuk a világ 

kereszténységét védő magyar emberekért. A másik: Imádkoz-

zuk a rózsafüzért azért, hogy a CitizenGO gyors reagálású alá-

írási és egyéb akcióit minél többen támogassuk imával, propa-

gálással és anyagi támogatással is. 

A rózsafüzér imádkozása által igazán belekapcsolódunk a 

Szűzanyának, a Sátántipró Asszonynak a diadalába. 

Andor atya 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el 

őket; mert ilyeneké az Isten országa.”       (Mk 10,14) 

Katolikus iskolában dolgozóként különösen fontosnak 

tartjuk, hogy a ránk bízott diákokat ne csupán „csak” tanítsuk, 

hanem neveljük is.  

Plébániánkhoz szorosan közel álló Mindszenty iskolában, 

Don Bosco módszerét követve és szem előtt tartva, igyekszünk 

terelgetni a gyermekeket a jó úton, hogy minél inkább megta-

pasztalják a Jóisten segítő elfogadását, törődését. A hitbeli fej-

lődés egyik fontos állomása, ha a kisgyermek eljut a vasárnapi 

szentmisére, és óriási öröm, ha ezt a családdal teszi. Az iskolai 

időszakban nagyon motiválóak plébánosunk, Pokriva László 

atya játékos, mesékkel átszőtt prédikációi, melyek színesítik a 

vasárnapi 9 órai diákmiséket. 

Minden hónap első vasárnapján, a diákmisék alkalmával, 

gitáros szentmise van, amely még közelebb áll a mai nemze-

dékhez, és a dallamos énekeket sokan nagy hanggal éneklik. 

Hisszük azt, hogyha a gyermeket jó élmény, benyomás, jóked-

vű játék, beszélgetés éri a szentmise élményével párhuzamosan, 

akkor még inkább várja, és legközelebb is részt vesz rajta. 

Ezen indíttatásból született meg az az ötlet, hogy minden 

hónap első vasárnapján, a gitáros diákmisék után, 11:00-ig, ját-

szóházat tartunk a Mindszenty iskolában. Közösségi és társas-

játékok sokasága, kézműveskedés várja a kicsiket, nagyokat és 

szüleiket.  

Októberben megtartottuk az első ilyen alkalmat. Boldog-

sággal töltött el bennünket, hogy szép számmal jöttek a tisz-

taszívű, boldog óvodások, diákok, hogy egy órányi minőségi 

időt töltsünk el egymással. 

A tanulók közül többet teljesen más oldalukról ismer-

hetünk meg így, az iskolán kívüli alkalmak során. Öröm nézni, 

hogy milyen gondoskodó, segítő testvérek, őszinte nyitottságú 

gyermekek. Igazán sokat lehet tőlük tanulni! 

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket ezekre 

az alkalmakra!  Meszes Zsófia 

 

Idősek napja 

Kedves meghívást kaptunk a Mindszenty iskolából. And-

rea tanítónő igényes műsorral felkészítette osztályát - 26 gyere-

ket -, hogy megünnepeljék velünk az Idősek napját. Mindegyik 

külön szép verset mondott, ami néhányunknak könnyet csalt a 

szemébe. A közös éneklés és ima még ünnepélyesebbé tette a 

délutánt. 

Ezután egy kis színjátszó kör megszemélyesítette a nagy-

mamát. Az elhangzott kedves szavakból mindannyian magunk-

ra ismertünk. 

A műsor befejezéseként még a tanító néni is köszöntötte 

az időseket. Végezetül a gyerektől ajándékot kaptunk, melyet 

virággal és édességgel viszonoztunk. Köszönjük ezt a kedves 

ünneplést!  Nyugdíjas közösség 

 

A Rózsafüzér társulat szegedi zarándoklatáról 

Amikor az ember érzelmei túlcsordulnak, akkor nagyon 

nehéz azt leírni. Mi okozta, hogy az a nap, szeptember 24-e az 

én életemben mindig aranybetűs ünnep lesz?  

Mi az, ami összeköti Esztergomot, Bakonybélt és Szege-

det?  
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Először is Szent Gellért, aki Imre herceget nevelte Eszter-

gomban, majd bakonybéli remete életéből István király által 

alapított Csanád egyházmegye püspöke lett. Másodszor az esz-

tergomi Szent Anna templom egyik közössége, a most 10 éves 

Rózsafüzér társulat. Ugyanis mi már Bakonybélben is jártunk 

és most Szegedre tartunk a Szeged-Csanádi Egyházmegye 

Szent Gellért tiszteletére tartandó ünnepi szentmiséjére.  

Kora reggeli gyülekezésünkkor örömmel köszöntöttük 

egymást és Andor atyát. Indulásunk után Szendrőné Erzsike ve-

zetésével elmondtuk a reggeli imát, majd meghallgattuk, hogy 

milyen programok várnak ránk. Az út közben imádságos lélek-

kel mondtuk közösen a rózsafüzért. Már többször is tervezte a 

Rózsafüzér társulat a szegedi utat, de most különös aktualitása 

is volt. Szent Gellért ünneplése és a KATTÁRS.  

„Csúcsnapjához érkezett a Katolikus Társadalmi Napok 

(KATTÁRS) sokszínű rendezvénye. Egész napos forgatag 

helyszíne a Dóm tér, melynek része a Szeged-Csanádi Egyház-

megye ifjúsági találkozója Szent Gellért ünnepén. Szeptember 

24-én a dómban bemutatott szentmisével kezdődött az ifjúsági 

és családi nap.”- írta a Magyar Kurír. Mi ide érkeztünk, ahol 

megkülönböztetett figyelmet, külön nekünk fenntartott helyet 

kaptunk az ünnepi díszben pompázó Magyarok Nagyasszonya 

székesegyházban.  

A lenyűgöző méretű, csodálatos belsőterű, 1930-ban fel-

szentelt épületben felzendült a kezdő ének. Ünnepélyes, méltó-

ságteljes oltárhoz történő bevonulás után, Kiss-Rigó László, a 

Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztora köszöntötte a jelen-

lévőket, kiemelte a padovaikat és az esztergomi híveket (min-

ket), püspöktársakat és paptestvéreket, akik hittanosaikat kísér-

ték el, a Szent Gellért-találkozó fiatalságát és a világ különböző 

részeiből érkezett vendégeket. 

A misében zenei szolgálatot teljesítők magas színvonalon, 

éteri tisztasággal szólaltak meg. Nekem egy csoda volt… 

Ugyancsak hitet erősítő, mély gondolatiság hatotta át a szentbe-

szédet tartó Felföldi László pécsi megyéspüspök szavait. A vér-

tanú pap, Gellért, életének három vonatkozását emelte ki, me-

lyek alkalmassá tették arra, hogy tanító legyen: a Biblia isme-

retét, a nevelés fontosságát és Isten akaratának elfogadását. 

„Isten ott tud nekünk segíteni, ahova küld minket.” – Püspök 

atyának ez a mondata nagyon megragadott. A mise végén a 

dómban lévő hívőkkel, köztük nagyon sok fiatallal, átéléssel, 

ünnepi lelkülettel énekeltük a pápai és a magyar Himnuszt. Fel-

emelő, lelket gyönyörködtető, ünnepi szentmisén vettünk részt. 

Ez után a Látogatóközpont éttermében meglepetés várt 

bennünket. Kiss-Rigó László, hajdani plébánosunk, most pedig 

Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztora, ebéddel vendégelt 

meg bennünket. Éppen az étkezés előtti imát kezdtük mondani, 

amikor belépett, együtt imádkoztunk vele. Pár kedves szóval 

köszöntött bennünket, nagyon jóleső érzés volt. Hálánkat csak 

egyszerű módon tudtuk kifejezni, de biztos vagyok abban, hogy 

szeretetünket érezte. Olyan sokat tudnék még írni erről a napról, 

például a Dóm téri forgatagról. Több mint ötven mozgalom, 

szerzetesközösség, szervezet és egyesület állított ki a Dóm teret 

körbe vevő faházakban, akik színes programmal készültek ki-

csiknek és nagyoknak egyaránt. Köztük a Marista Iskolatest-

vérek közössége is. A színpadon folyamatosan egyházi iskolák 

tanulói, színjátszói léptek fel.  

Ebből a napból ki nem hagyható az a nagy találkozás, 

amely Patkó Ferencnek köszönhető. Az Alsóvárosi Ferences 

plébánia Havas Boldogasszony templomában páter Zatykó 

László ferences atya vezetett bennünket, aki Esztergomban is 

tanított. Feri ma is tartja vele a kapcsolatot. Az 500 éves szegedi 

ferences templom és kolostor, a pannonhalmai apátság épületei 

után Magyarország második legrégibb ilyen jellegű épület-

együttese. Egyhajós csarnoktemplomba lépve először a gótikus 

boltozat tűnik fel, a hajóban hálóboltozat, míg a szentélyben 

csillagboltozat látható. A kétszintes főoltár a kora barokk jegye-

it hordozza csavart oszlopaival. Az oltárkép közepén a Napba 

öltözött Asszony, Szűz Mária látható. Itt elimádkoztuk az Isteni 

irgalmasság rózsafüzérét és közösen énekeltünk, a békéért is. 

A templom főbejáratánál rögtön az első jobboldali oltár 

kegyképe a híres Fekete Madonna, a lengyelországi Często-

chowa Mária-képének másolata. Nagy hatást tett rám, mert Ju-

hász Gyula márványba vésett, gyönyörű verse olvasható a kép 

mellett.(A fekete Mária) 

„Hű zarándok messze, messze tájról, 
A lábain országút pora, 
Vigaszt várva hozzájött s a távol 
Múltakból gyászt s jó reményt világol 
Magyarok Asszonya.”  

Hazafelé, a megéltek után, szebbnél szebb gondolatok és 

képek kavarogtak bennem. Nagyon jó volt ezzel a közösséggel 

együtt lennem. Hallani őket, hogy nekik is hittel és imádsággal 

teli élményeket adott ez a nap. 

Amikor az ember érzelmei túlcsordulnak, akkor nagyon 

nehéz azt leírni. Mi okozta, hogy az a nap, szeptember 24-e az 

én életemben mindig aranybetűs ünnep lesz? Talán a fent olva-

sottak választ adnak feltett kérdésemre. 

Ferinek a kitartó, aktív előkészítő munkáját és Erzsikének 

a fáradhatatlan szervezését ezzel a gondolattal köszönöm: „Az 

Úr legyen körülötted,/hogy megvédjen téged/ ha ellenség ront 

rád!/ Az Úr legyen fölötted,/ hogy áldás szálljon rád!”  

Kívánom, hogy a 10 évét ünneplő Rózsafüzér társulat még 

sok közös hitbeli élménnyel gazdagodjon. 
Rózsafüzér társulat 

 

„Ősz, ősz, ne siess!” 

Szerencsére az idei ősz megfogadta Heltai Jenő kérését, 

nem sietett, nem kergette el a nyarat, a meleg fényt, sugarat. 

Simogatta arcunkat, melengette szívünket. (Kedves Kertbará-

tok! Így volt?) 

Ilyen kellemes időben került sor a Rozália kápolnában tar-

tott mindkét misére: szeptemberben Rozália búcsú, októberben 

pedig a terményekért adtunk hálát a Jóistennek. (Nagyon aktu-

ális volt ez, hiszen az aszályos nyár után kérdéses volt, lesz-e 

gabonánk, gyümölcsünk.) 

Lassan mániámmá vált kedves kápolnánk népszerűsítése, 

hisz Esztergom értékei közé tartozik. Szeretném, ha minél töb-

ben megismernék, ezért érdemes a történetét feleleveníteni. 

Három esztergomi polgár összefogásából épült, derül ki 

Kövecsesné Varga Etelka muzeológus tanulmányából. A török 

kor lezárulásával, majd a Rákócziak viszontagságai után foko-

zatosan megerősödött Magyarországon a katolikus hitélet. En-

nek egyik megnyilvánulása volt a különböző kápolnák építése. 

Szent Rozália a pestis megfékezésében segítő védőszent, így 

feltételezhetjük, hogy a kápolna alapítása az 1730-as évek 

elején bekövetkezett járvánnyal volt kapcsolatban. 

Szent Rozália szicíliai grófi család sarja volt, de életét a 

világtól elvonulva, imádkozással töltötte. Az 1624. évi pestis-

járvány idején egy barlangban találták meg holttestét, és a 

városba vitték. A járvány azonnal megszűnt. 

A Dobogókői úton lévő Rozália kápolna az idők során 

rossz állapotba került. Évekkel ezelőtt a Szent Anna plébánia 

híveinek és a hozzájuk csatlakozó Szent Rozália tisztelőknek 

összefogásából felújításra került. A szakipari és restaurálási 

munkákat magánszemélyek és kivitelezők maguk végezték 

szabadidejükben, sokak anyagi támogatásával, köztük volt 

akkori plébánosunk, Székely János püspök atya is. Méltán ne-

vezhetjük a kápolnát az összefogás kápolnájának.  

(Kedves Laci! Ígérjük, hogy a te szívügyednek tekintett 

Kálvária kápolna /és a többi/ felújításának támogatásához nem 

három polgárt, hanem legalább 300-at fogunk találni. Nem 
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hagyhatjuk, hogy előbb a pandémia, most meg a háború nehe-

zítse a kápolnák megmentését. Nem adhatod fel!) 

Október 14-én került sor a terményekért hálát adó szent-

misére. Találgattuk, ki tartja: László atya vagy Andor atya?  

Mindketten jelen voltak, a homíliát pedig Lesták Zoltán 

diakónus mondta. Szép példája ez a két plébánia egyesülésének. 

A prédikációban kiemelte a hálát, hiszen mindig megtapasz-

taljuk, hogy a Jóisten segítsége nélkül nem boldogulunk. (Ezt 

az idén még azok is elismerték, akik nem hívők!) 

A mise végén László atya megáldotta a terményekből 

összeállított kosarat, majd köszönetet mondott a kápolna rend-

bentartóinak. Már hagyomány, hogy a hálaadás utáni agapén 

megkóstoljuk a régi és új bort, és finom sütemények mellett be-

szélgetünk. 

Hogy kortárs költőinket is foglalkoztatja az ősz, a ter-

mény-betakarítás, mi sem bizonyítja jobban, mint Grecsó 

Krisztián, aki jól ismeri a természetet, így ír: „Az ősz szívderítő 

megújulást jelent, feléleszti a szerelmeket.” (Kedves Krisztián! 

Az én koromban a szerelmet nem lehetne szeretetté változ-

tatni?) 

Az Esztergom-Városi Plébánia közössége szeretettel várja 

a híveket jövőre is a Rozália kápolnához! 

Recska Valéria 

 

EKIF Pedagógus konferencia 

A pedagógusi hivatás az a szolgálat, amely során az ember 

nagyon sokat igyekszik adni. Jó szavakat, dicséretet, biztatást, 

mosolyt. Fontos, hogy időközönként mi is megálljunk, újra és 

újra feltöltődjünk lelkiekben, hogy a ránk bízott kincseknek, 

szüleiknek, egymásnak továbbra is biztos pontjai legyünk. 

Nagy ajándék számunkra, hogy az idei évben megren-

dezésre kerülhetett a hagyományossá vált pedagógus konferen-

cia, mely az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus 

Iskolai Főhatósága (EKIF) szervezésében valósul meg évről 

évre. Az eseményt, amely több, mint ezer főt megmozgatott, 

szeptember 30-án és október 3-án rendezték meg számunkra 

Esztergomban, a Szent Adalbert Központban.  

Azt gondolom, igazán ünnepnek nevezhető ez az alkalom! 

Felemelő érzés látni, érezni, hogy mindannyian egy közösség 

vagyunk, és több láthatatlan kapocs köt bennünket össze. 

Ennek fényét emelte Oláh Gábor tanügyigazgató úr kö-

szöntője majd Gyetván Gábor főigazgató atya megosztott gon-

dolatai. Jó érzés volt hallani, hogy „hősöknek” nevezett ben-

nünket, pedagógusokat. Számomra ez a szó, amely magába fog-

lal sok mindent, felelősséget ruház rám, arra buzdít, kötelez, 

hogy nagy lelkesedéssel folytassam a küldetésemet, szolgá-

latot.  

A plenáris előadás során, Uzsalyné dr. Pécsi Ritát hallhat-

tuk, aki Rejtett tartalékaink - Honnan lesz erőnk? Honnan az 

(új) élet? címmel tartott előadást az egybegyűlteknek. Nagyon 

értékes gondolatokat osztott meg velünk, döbbenetes adatok-

kal, amik mélyen elgondolkoztattak mindannyiunkat.  

Előadását Bruno Ferrerotól idézett sorokkal zárta, melyet 

magunkkal vittünk tarsolyunkban: … „az Úr mit suttoghatott 

az ember fülébe, hogy ember legyen? Azon a réges-régi napon 

azt suttogta az ember fülébe: ’Szeretlek’. Az embert szeretetre 

teremtette Isten!” 

Az ünnepi alkalmat színesítette a Szent Lőrinc Katolikus 

Általános Iskola néptáncosainak műsora, majd ezt követte vá-

rosunk Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskolája tanárainak és nö-

vendékeinek előadása. A Konferenciaterem előtti folyosón 

megcsodálhattuk azokat az alkotásokat, melyeket diákok készí-

tettek. Öröm volt látni közösségeink sokszínűségét, és megfi-

gyelni azokat a talentumokat, amikkel a Jóisten ajándékozott 

meg külön-külön minden embert. Hála legyen érte!  

A szekció-előadásokat több meghívott, neves előadó tar-

totta: Uzsalyné dr. Pécsi Rita, Barcsák Marianna, valamint Dr. 

Papp Miklós. 

Ezt követően közös szentmisén vettünk részt mindannyian 

a Bazilikában. Napunkat közös ebéddel zártuk, ahol szintén 

minőségi időt együtt eltöltve, lelkiekben feltöltődve tudtunk 

beszélgetni, egymásra figyelni. 

Hálás köszönet az EKIF vezetőségének, minden dolgozó-

jának, hogy áldozatos, odaadó munkájukkal, türelmes odafi-

gyelésükkel létrehozták számunkra ezt a programot! A legna-

gyobb hála a Jóistennek szól, aki óvó tekintetével őriz, segít 

bennünket!   Meszes Zsófia 

 

Felújítások 

A belvárosi templom átkötése elkészült, az állványzatot 

elbontották, már csak kisebb takarítási/helyreállítási munká-

latok vannak hátra. A „vizes fúrás” nyomait kell még eltüntetni.  

A villanyszerelés belső munkálatai november 7-én kez-

dődnek, előre láthatólag 3 hétig tartanak. Ez idő alatt sem a 

templom, sem a kripta nem látogatható. A szentmiséket a 

tanácsteremben tartjuk, hétköznap az óraátállítás miatt, tehát 

november 7-étől 17 órakor. (A Kerektemplomban marad a 18 

órai kezdés.) 

A Kálvária kápolna felújítási munkálatai hamarosan 

indulnak – amint kérdésemre a Főegyházmegyei Főépítészi 

Hivatal tájékoztatott. Eszerint átveszi a munkaterületet a ki-

vitelező (Belvárosi Építő Kft.), és az ősz folyamán a lebontandó 

tetőzet helyére ideiglenes fedés kerül, tavaszig az átnedvesedett 

falazat szárítása történik, és tavasszal indul az építkezés.  

Nagy öröm számunkra, ha megújul ez a gyöngyszem. 

Nyüzsgésünk, keresztúti imáink nem voltak hatástalanok… 

Köszönjük az Úrnak, a Fájdalmas Anyának, és mindenkinek, 

aki aktívan részt vett a munkában, hogy idáig eljuthattunk! 

 

Ha van egymillió imádkozó magyar, 

nem félek a holnaptól! 

Mindszenty bíboros szállóigévé vált mondása 

Azt hiszem, itt a mi bajunk… 

Október első hétfőjén Szerencsés Zsolt atya volt Senior 

imaklubunk vendége. Kértük, hogy Mindszenty bíboros atya 

boldoggá avatásával kapcsolatban tájékoztasson bennünket. Ő 

különösen is szívén viseli, és jól ismeri ezt a folyamatot, ami – 

úgy tűnik, nem egészen zökkenőmentes. Regőczy atya kezde-

ményezése nyomán most ő tartja a bazilika altemplomában – 

minden hónap 6-án (vagy ünnep esetén a közeli napon) a meg-

emlékező szentmisét. 

Mindszenty bíboros „kemény ember” volt. Nem engedett, 

nem is engedhetett a krisztusi tanításból. Volt közvetlen tapasz-

talata a kommunista egyházüldöző praktikákból, az elvhű, ki-

tartó keresztények meghurcolásáról, ellehetetlenítéséről. Ne-

künk, az idősebb korosztálynak – legalább szüleinken/nagyszü-

leinken keresztül szintén volt „szerencsénk” efféle élményeket 

szerezni. De Isten törvényeiről semmilyen parlament, semmi-

lyen politikai érdek nem dönthet/határozhat. Jól tudta ezt Mind-

szenty bíboros, de ellenfelei is. 

Hűségéért sok szenvedés és száműzetés lett a „jutalma”. 

Mikor a regnáló politikai hatalomnak is terhessé vált a magyar-

országi jelenléte, eltávozhatott az amerikai követségről. Járta a 

világon szétszóródott magyar közösségeket, tartotta bennük a 

lelket – haláláig.  

Vajon a mostani generációknak mit jelent Ő? Példakép a 

hithez való hűsége? Egyáltalán ismerjük az életét, helytállását? 

Érdekel bennünket (esztergomi híveket) a boldoggá avatása? 
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Úgy tűnik, e téren is elszürkültünk… Zsolt atya buzdított 

bennünket, hogy forduljunk hozzá úgy, mintha már a boldogok 

sorában lenne! Magam is hiszem, hogy a „földi hivataloktól” 

függetlenül Ő már valóban a célba ért, csak még túl közel van 

az életútja a mai zűrzavaros viszonyainkhoz… 

Szeretettel ajánlom a kedves Testvéreknek az altemplomi 

szentmiséket bíborosaink sírjánál (ahogy az őskeresztények is 

a katakombákban, testvéreik/elöljáróik sírjai közelében), 

minden hónap 6-án, 8.30-kor, amit rendszeresen Zsolt atya ce-

lebrál – jelenleg néhány budapesti és esztergomi testvérünk 

részvételével. Imádkozzunk Mindszenty József bíborosért és a 

pártfogásáért, hogy mielőbb a boldogok sorában tisztelhessük! 

 

Megmondom a titkát, édesem a dalnak:  

Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.  

Mindenik embernek a lelkében dal van,  

és a saját lelkét hallja minden dalban.  

És akinek szép a lelkében az ének,  

az hallja a mások énekét is szépnek.   (Babits M.) 

Nagy közönségsikerrel zajlott a harmonikaest, amit nemzeti 

ünnepünkön a Mindszenty iskola aulájában tartottunk. Köszö-

net a szép élményért Szladik Tibornak, a Nyergesújfalui Sza-

bolcsi Bence Zeneiskola harsona tanárának, és köszönet a hely-

szín biztosításáért és berendezéséért Ramonnak, az iskola igaz-

gatójának. Arra az órára elfelejtettük minden nyűgünket, fel-

emelkedő lelkünkben szépen szólt az ének, a sok szép, virtuóz 

módon előadott dallam! A teltházas koncertünkön mintegy szá-

zan élvezhettük a reneszánszát élő, újra felfedezett hangszer 

gyönyörű hangzását! Nyitrai László 

 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Sírhelygondozók! 

A Belvárosi templom kriptájában lévő sírhelyek újrapar-

cellázásra kerültek, ezért adategyeztetésre 2022. október 31-én 

09-13 óráig, valamint november 1-jén 09-13 óráig kihelyezett 

irodában - a kripta melletti kápolnában - lesz lehetőség, vala-

mint előzetes időpont egyeztetés után egyénileg.  

Időpont kérésére a 06-20/476-7910 telefonszámon hétfő-

től-péntekig, 14:30-15:30 óráig van mód.  

Kérünk minden hozzátartozót, hogy a sírhelyekkel kap-

csolatos szerződéseket, nyugtákat legyenek kedvesek az egyez-

tetés időpontjára elhozni. 

A sírhelyek érvényességi ideje érvényes szerződés hiányában: 

urnasírhely esetén megváltástól számított 25 év  

koporsós sírhely esetén megváltástól számított 60 év 

Hosszabbítás esetén, fenntartási hozzájárulási díj: 

urnasírhely  25 évre: 1000,- Ft/év 

koporsós sírhely  60 évre: 1000,- Ft/év 

Új sírhely vásárlása esetén: 

koporsós sírhely díja:      1.000.000,- Ft/rendelkezési jog 

szimpla urnasírhely díja:  125.000,- Ft/rendelkezési jog 

dupla urnasírhely díja:   250.000,- Ft/rendelkezési jog 

 

Ő már megérkezett. Virrasztani / Nincsen miért őt.   (Sík S.) 

Vincze Ferencet hirtelen ragadta el a halál. Temetési 

szentmiséjén sokan imádkoztunk érte a Kerektemplomban. 

Egyházközségünknek egyik legfőbb támogatója volt, hiszen 

hosszú évek óta önzetlenül segíti egyházközségünk hitéletét a 

Spori Print Vincze Nyomda által. Újságunkat, a Plébániai füze-

teket rendszeresen ők készítik el, valamint egyéb eseti dolga-

inkban is mindig a segítségünkre siettek. A Rozália kápolnánk 

szentmiséin rendszeresen ők hangosítottak.  

Ahogy László atya is említette homíliájában, Feri köz-

vetlen, barátságos, szolgálatkész, derűs ember volt. Ezt mind-

annyian állíthatjuk, akik valamennyire kapcsolatba kerültünk 

vele. Fia halála után valami megtört benne – bizonyára ez is 

közrejátszhatott a hirtelen távozásában.  

Szerény életvitele példa mindannyiunk számára: adatott 

lehetősége, hogy a rendelkezésére álló „erőforrásokból” a köz-

jót, a jó ügyeket is támogassa, ezt meg is tette. 

Köszönjük Feri, az Úr adja meg Neked a „kicsiben is 

hű” szolgái jutalmát! 

 Esztergom-Városi Plébánia közössége 

 

ALAPÍTVÁNYUNK már újra támogatható, adataink: 

Röviden… 

 Továbbra is hívjuk és várjuk híveinket az elsőszombati 

Mária tiszteleti imádságunkra (nov. 5. 17 óra, Kerektemplom), 

és az elsővasárnapi keresztutunkra, a kálváriára (nov. 6. 15 óra). 

 Ünnepi menetrendünk: 

Október 31-én, hétfőn, és november 3-4-én (csütörtök, pén-

tek) a Kerektemplomban a szentmisék elmaradnak, illetve 

novemberben elsőpénteki szentségimádás sem lesz. 

November 1-jén, Mindenszentek napján a délelőtt 10.30-

kor a Belvárosi templomban, este 6 órakor a Kerektemplomban 

lesz ünnepélyes szentmise. Mindenszentek parancsolt ünnep. 

Szintén november 1-jén 17 órakor imádság lesz a 

halottakért a Belvárosi temetőben. 

November 2-án Halottak napján a Kerektemplomban 18 

órakor, a Belvárosi templomban 19 órakor lesz szentmise. 

November 7-től a Belvárosban 17 órakor lesznek a misék, a 

villanyhálózat felújítása miatt a tanácsteremben. 

 

Anyakönyvi adatok 

Kereszteltek:   

Varga Renáta Nagy Adél Margit 

Juhász-Burány Aisa Ilona Milos Luca 

Juhász-Burány Nadin Katalin Hámory Zoárd János 

Házasultak:  Szamosy Koppány – Varga-Dudás Zita 

Elhunytak: 

Éberhardt Rudolfné, Holop Anna Julianna  86 éves 

Szalma Mártonné, Dobosi Zsófia 89 éves 

Nagy Béláné, Farkas Katalin  75 éves 

Martin János 68 éves 

Ujhelyi Károly 84 éves 

Benke László Imre  77 éves 
 

Esztergom-Városi Plébánia 

Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány 

2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 9. 

Adószám: 18600227-2-11 

Bankszámlaszám: (Duna Takarék Bank Zrt.) 

5860 0575-1200 9817-0000 0000 

Felelős kiadó: Pokriva László plébános  

Felelős szerkesztő:  Nyitrai László testületi alelnök 

Tördelő szerkesztő: Németh Tünde Márta 

Postacím: 2500 Esztergom, Rudnay tér 9. Tel.: 33/312-291 

Bankszámlaszám:  12001008 – 01779574 – 00100001 

Honlapcím:  www.szentanna.extra.hu 

E-mail:  szentanna@szentanna.extra.hu  

  varosiplebania@gmail.com 

A kiadást támogatta: Somfainé Bernike, Dr. Bátoriné Emike 

Sokszorosítás: Spori Print Vincze Nyomda 

https://www.dtbank.hu/hu
https://www.dtbank.hu/hu
http://www.szentanna.extra.hu/
mailto:szentanna@szentanna.extra.hu

