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NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP 
Olv.: Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18  V: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. Sztl.: Róm 8, 31 b-34 

 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9, 2-10) 
Abban az időben: 
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan 
ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és 
beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, 
Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből 
szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. 
A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A 
parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül. 

 

Elmélkedéshez 
• Mózes és Illés a Jézust megelőző Isteni Gondviselés tanúi. Hogyan tapasztalom meg Isten Gondviselését? Mi ebben Jézus kiemelt 

szerepe? 
• Hogyan nyilvánult meg az én életemben Jézus dicsősége? Mik az én színeváltozás-élményeim? Tudok-e róluk hitelesen beszélni 

másoknak, vagy ezek az én elmondhatatlan titkaim? Ha azok, hogyan ápolom őket a szívemben? 
• Mi az, amit még várok Jézustól? Mi a reményem vele kapcsolatban? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Kiv 20, 1-17; 1 Kor 1, 22-25; Jn 2, 13-25) 

(beküldhető: szerda délig) 
 

 

HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra 
Vasárnap:    10, ½ 12 és 19 óra 
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra 

A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek. 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 
   Péntek  18.00-18.30 Keresztút 
   Péntek  18.30-18.50 Népzsolozsma 

 

+ Keresztutat járunk minden pénteken 18.00 órakor utána 
Népzsolozsmát énekelnek a Ferences Gimnázium növendékei. 

 A soron következő keresztutat a karitasz és a máltai csoport 
vezetik. 

+ Hústilalom van nagyböjt péntekein, ne felejtsük el! 
+ Nagyböjti Triduum lesz az esztergomi híveknek a Szent Anna 
(kerek) templomban március 8-9-10-én a 18.00 órai 
Szentmisében. Ezért március 9. és 10-én, hétfőn és kedden, 
nem tartunk esti szentmisét. (Vasárnap lesz esti Szentmise.) 

+ A következő gyerekmise időpontja március 21-én 17.00 óra. 
Ajánljuk ismerőseink figyelmébe! 

 

 

Támogassuk a katolikus sajtót! 
Szeretnénk a kedves Testvérek figyelmébe ajánlani a magyar 
katolikus sajtó termékeit. Készítettünk egy listát azokról, a 
hetilapokról, folyóiratokról és időszaki kiadványokról, amelyek 
olvasását szívesen ajánljuk.  
A listát, amely egyben megrendelői ív is, kitettük hátra az 
újságok mellé. Kérjük gondolják át, mely újságokat szeretnék 
olvasni, és a kitöltött ívet az előfizetési díjjal együtt hozzák be a 
sekrestyébe vagy az irodába. 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
 

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány 
186-00-227-2-11 

 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

9. (h)  17.30 † Franciska 
   19.00 nincs Szentmise 
10. (k)  19.00 nincs Szentmise 
12. (cs) 17.30 † Szülők és † Nagyszülők 
15. (v)  11.30 † Családtagok 
   19.00 betegekért (beteglátogatók miséje) 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Petőfi Esztert és Veszter Ákost. 
 Temettük: Bánki Józsefet. 
+ Egy éve márciusban 
 Temettük: Székely Jenőnét, Kiss Jánost, Dr. Hindléder 
Ivánnét, Mihalovits Józsefnét. 

 Kereszteltük: Horváth Rebeka Mártát, Bartók Fannit, 
Bolodár Mirellát, Engelbrecht Ádámot, Horváth Ábel 
Gergelyt, Molnár Maya Csilla Máriát, Juhász Flórát, 
Juhász Bertát. 

 

 

Köszönöm 
Az Úr Istennek imáim meghallgatását, Plébános Atya, Káplán 
Atya áldoztatásait, G. Magdi önzetlen segítését az 
autóbalesetemkor, húgom Katónak a fáradhatatlan ápolást, 
Erzsike, Eta hosszú helyettesítését a Plébánián. 
Valamint az együttérző telefonokat, a sok-sok imát! 
Jó érezni, hogy tartozom valahova. 
Hálás köszönettel: Mara néni 

 

 

Pályázat 
Fölhívták a figyelmünket a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
pályázataira. Néhány tízezer Ft értékben Üdülési csekkre lehet pá-
lyázni elég egyszerű űrlapokon nyugdíjasoknak, fogyatékos sze-
mélyeknek, sokgyermekeseknek, szakképzésben részt vevő tanu-
lóknak. A pályázati űrlap le- és kitöltésében szívesen segítünk. 

 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 



Belvárosi Harangszó 
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Bocsáss Meg – Szeresd ellenségedet 
Az Országos Lelkipásztori Konferencia témájához kapcsolódva 
írnék arról, hogy a közösségi embernek megbocsátó testvérré kell 
válnia. Az ősi „fogat fogért” parancson túllépve mi Jézusarcú Iste-
nünk tökéletességéhez akarunk igazodni. Az ószövetségi törvény 
tiltotta az élet kiontását, Jézusunk pedig már az ellenségszeretetre 
tanít bennünket. – Jézus jól tudta, hogy a haragból származó gyil-
kosság, tett már végkifejlet, ellene a küzdelmet nem itt kell kezde-
ni. A harag, a bűn szívünk mélyén, érzelmeink feszülésében szüle-
tik és mindaddig veszélyforrás, amíg a megbocsátás ki nem oltja 
az égető parazsat. Látjuk a világban dúló érzelmi viharokat, szinte 
kiírtjuk egymást. Jézusarcú Istenünk, világmegváltó tanításként, 
parancsként örökül hagyta nekünk, hogy a lelkünk mélyén kell a 
szeretetet helyreállítani. Legnagyobb próbatételünk, feladatunk a 
harag tudatos felszámolása, hiszen az érzelmekben óriási erők fe-
szülnek, azok sikeres megváltoztatása transzcendens kihívás, Jé-
zustól tanulhatjuk a hogyant. 
Amikor Jézus az ellenségszeretetről beszél, parancsához hozzá-
teszi a hogyant: „imádkozzatok értük… tegyetek jót azokkal…” 
Ez a lélektani kulcs, a lényeg, amire nem figyelünk a prédikáci-
ókból sem. Kapásból az érzelmeinket nem tudjuk megváltoztat-
ni. Jézus csodálatosan ismeri a lélektani helyzeteket: cselekedni 
tudok. Akivel jót teszek, akin segítek, azt beemelem a szívembe, 
meg tudok neki bocsátani és ő egy kicsit az enyém lesz. Tehát 
Jézus érzelemváltoztatásra tanít meg bennünket. Igaz ezt a tanfo-
lyamot életünk végéig járnunk kell. Higgyük, mindig jobban át-
járja szívünket a kegyelem, az összetartozás érzése. Leleménye-
sen azon dolgozzunk, hogy testvérré szeressük ellenségünket, és 
ha ő ellenáll szeretetünknek, akkor is fogadjuk el testvérünknek. 
Ne mondd, hogy álmodozás Jézus parancsa! Amit Jézus vár el 
tőlünk, az kikerülhetetlen szükséglet, igaz, óriási önfegyelmet, 
tudatosságot kíván. Nincs más megoldás, csak Jézus tanítása 
menti meg az emberiséget a teljes önpusztítástól.  
Egy másik kép: hogyan bocsát meg Jézusunk a parázna nőnek, 
akit már meg akarnak kövezni vádlói? Vajon kérdezgeti, kutatja, 
hogy miért és hogyan élte eddigi prosti életét? Nem. Jézus meg-
szánja a rémült nőt, csodálatos nagyvonalú és irgalmas szeretet-
tel felemeli elesettségéből és elbocsátja: „én sem ítéllek el, menj, 
de többé ne vétkezzél.” 
Amikor Jézus már szinte alig él a kereszten, akkor is irgalmat 
esd az Atyától: „…bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cse-
lekszenek.” Tehát, ha a szeretet légkörét helyre akarjuk állítani, 
akkor nem a jog, a felelősség, a megbántottság mérlegelése, lo-
gikája felől kell közelíteni a haragunk tárgyához, hanem a jézusi 
irgalom szálán. Ekkor meglátjuk másikban a tájékozatlan, té-
velygő, esendő, gyenge, szorongó, szeretetre szoruló embertest-
vérünket. Ezen a csodaszemüvegen áttekintve, a jézusi irgalom 
fog feltörni lelkünkből és kioltja az indulatokat. Magam is heves 
vérmérsékletű ember vagyok, és hálát adok a jézusi csodaszem-
üvegnek, mert az irgalmas látásmód gyakorlásával segítséget ka-
pok a szeretet egyensúlyának visszaállításában. Persze nem vég-
leges az egyensúlyom. Egy felkészületlenül ért bántás indulatba 
hoz, elesek – de akarom, hogy jó tanítványként a szeretet egyen-
súlyát mindig helyre állítsam magam körül. Azon túl hiszem, sőt 
legfőbb reménységem, hogy velem is irgalmas lesz az én Atyám, 
amikor majd megjelenek előtte botladozó emberségemmel. 
Testvérem! Köszönöm, hogy engedted magadat a Lélektől meg-
érinteni és kinyitottad szívedet. Hálásak lennénk Neked sokan, ha 
a megbocsátás, ellenségszeretet óriási feladatával kapcsolatban 
tanúságot tennél sikered, sikertelenséged, meglátásod, tanácsod 
megírásával, hogy épüljünk egymásból jó testvérként. (Névvel 
vagy anélkül, engedélyed szerint hasznosítaná megtisztelő sorai-
dat. Zárt borítékban, teljes diszkrécióval. Cím: Sági József, Belvá-
rosi Plébánia.) Hálásan köszönöm közösségvállalásodat. 
Testvéri szeretettel: Sági József   . 
 e.k. világi elnök 

 

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET 
 

Nagyböjti készülődés a konyhában 
A hívő ember számára a hamvazószerdától húsvétig tartó 
időszak böjti időszakot jelent. Ez az időszak Jézus negyven 
napos böjtölésére, kínszenvedésére és halálára emlékeztet. A 
nagyböjtben a régi hagyomány szerint a szerdai és pénteki 
napokon tartózkodtak a húsfogyasztástól, illetve gyengébb, 
kalóriaszegényebb ételeket fogyasztottak. A hívő ember böjtöt 
tart, hogy kiengesztelje Istent, kérje kegyelmét, és felkészüljön a 
vele való találkozásra. 
A Szentgyörgymezőn élő Gerendásné Anci néni így emlékezik 
gyermekkora böjti időszakaira. 
„A hamvazószerda szigorú böjti nap. Be kellett tartani. Ezen a 
napon borsóból, lencséből, babból, burgonyából volt a leves, 
vagy a főzelék. Finom volt a burgonya kása (mai nevén 
burgonyapüré) amit sült hagymával ettünk. Majdnem minden 
háznál tartottak kecskét, vagy tehenet. A tej, túró vagy a tejföl 
minden háznál megtalálható volt. Tejleves, túrós tészta, madártej 
készült belőle. Sokszor ettünk krumpli gombóc levest, 
szilvalekváros gombócot, rántott levest, paradicsomos káposztát, 
bundáskenyeret. Kenyérsütés napján finom csemege volt a 
lángos, amit tejföllel kenhettünk meg. Egy-két hét után 
vágyakozva néztük a felakasztott kolbászt, sonkát a kamrában, 
de a böjtöt megszegni nem volt szabad. Sokszor ettünk 
kukoricadarából puliszkát tejjel, vagy kukoricamálét. Ez utóbbit 
nagynéném olyan ügyesen sütötte, hogy alig lehetett 
megkülönböztetni a piskótától. Halat csak ritkán vettünk, 
olyankor sós, pirospaprikás lisztbe forgattuk és úgy sütöttük ki. 
Gyermekek-felnőttek finom csemegéje volt a sütőtök is.” 
Köszönöm Anci néninek, hogy emlékeit megosztotta velünk. 
Remélem segítséget nyújtottunk a családoknak, a böjti időszak 
étrendjének összeállításához. Vegyük elő az elfelejtett 
recepteket, kutakodjunk nagyanyáink receptes könyveiben. Jó 
főzés, jó étvágyat kívánok.  E.É. 

 

 

SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra 

Vasárnap:  ½ 9 óra 
 

+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő HIRTEDÉSEKet 
is, hiszen a különféle programokra Önöket is szeretettel várjuk. 

+ Keresztutat járunk minden pénteken 17.00 órakor. 
+ Hústilalom van nagyböjt péntekein, ne felejtsük el! 
+ A következő gyerekmise időpontja március 21-én 17.00 óra. 
Ajánljuk ismerőseink figyelmébe! 

 

+ A héten  
 Temettük: Dr. Horváth Józsefet. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

8. (v)  18.30  –– 
11. (sze) 18.00 † Vodicska Attila 
13. (p)  18.00 † Horák Ilona és † Szülei  
         Bagi József és felesége 
14. (szo) 18.00  –– 
15. (v)  18.30 † Családtagok 

 

BELVÁROSI HARANGSZÓ 
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós - Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 

Tel.: (33) 413 – 791, (20) 775 – 2841 
e-mail: harangszo@egomnet.hu 


