
 

   
XIV. évf. 19. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2010. május 16. 

HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA 
URUNK MENNYBEMENETELE 

Olv.: ApCsel 1, 1-11 V:  Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. Sztl.: Ef 1, 17-23 
 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 24, 46-53) 
 

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük: 
„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve 
minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. 
Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve 
megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek 
Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. 

 

Elmélkedéshez 
 

• Miért kell a Messiásnak szenvednie? Görög drámák egyik eleme a „deus ex machina”: az istent játszó színész nem csak besétált, 
hanem egy hatalmas daruval vagy más szerkezettel ereszkedett le a színpadra a színészek közé. Tehát az isten a gépből vagyis inkább a 
gép segítségével érkezett a színpadra és megoldotta a helyzetet. (Wikipedia) 
• Mi az a bűn, aminek a bocsánata összeköt a Messiással? 
• Amikor Jézust megfeszítették, az apostolok szétfutottak. Amikor fölment a mennybe, nagy örömmel visszatértek a Jeruzsálemi 
templomba. Mi változott? Elvégre mindkét esemény után egyedül maradtak, mint bárányok a farkasok között. 

 

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 
Májusban minden nap az esti Szentmisék után Lorettói Litánia 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK  
 

16. (v)  19.00 Hálaadás 
23. (v)  10.00 Elsőáldozás 

 

+ Az héten  
 Kereszteltük: Vodicska Botondot. 
 Temettük: Szudits Gyulát és Csordás Andrást. 

 

+ Lorettói Litániát imádkozunk májusban minden nap az esti 
szentmisék után. 

+ Baba-mama klub lesz május 20-án, csütörtökön, 10 órától. 
+ Hittantáborra a jelentkezéseket fogadjuk. Jelentkezési lap az 

újságos standon található. 
 

 

ÉVI PROGRAMOK  
+ Első áldozás: Idén május 23-án 10-kor lesz, Pünkösd ünnepén. 
+ Kórusunk próbáját minden pénteken 19 órakor tartjuk a 

hittanteremben. Minden énekelni szeretőt a liturgiában 
szolgálatot szívesen teljesítőt szeretettel várunk 12 éves kortól. 

+ Plébániai Szentkúti zarándoklat május 28. péntek. 
+ A Te Deum június 6-án 10-kor lesz. 
+ Templombúcsúnk Szent Péter és Pál apostol ünnepéhez kapcso-

lódóan, az ahhoz legközelebbi vasárnapon, június 27-én lesz. 
+ Hittantáborunk június 28 és július 4 között lesz, idén is 

Mártélyon, ahogy tavaly. Jelentkezéseket 5 000 Ft. előleg 
befizetése mellett már mostantól fogadunk. 

 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 

 

Meghívó 
A Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeuma tisztelettel meghívja 
Önt és családját Az erények nyomában című kiállításának 
megnyitójára 2010.május 18-án (kedden) 17.00 órakor a 
Vármúzeum Lovagtermébe. A kiállítást dr. Csorba László a 
Magyar Nemzeti Múzeum 

 

 

Zarándoklatok 
Zarándoklatot szerveznek május 22-én, szombaton Klastrom-
pusztáról Pilisszántóra. Találkozó 8.30-kor Klastrompusztán, innen 
gyalog 6 kilométert megyünk. A szentmise a csíksomlyóival egy-
szerre kezdődik, ezután gyalog visszajövünk Klastrompusztára. A 
távolság gyalog 2 x 6 km. Szokás szerint keresztaljjal megyünk, 
ahogy az erdélyi testvéreink Csíksomlyóra. 

 

A hajnali zarándoklat május 23-án vasárnap hajnali 1.30-kor indul a 
Galagonyás út és a Dobogókői út kereszteződésénél levő kereszttől. 
További információk Kuti Istvántól. 

 

 
 

Tábor ajánlatok 
Gyerek Biblia Tábort szerveznek Devecseren, melynek időpontja 
2010. július 19 – 24, ahová 7-13 éves gyerekeket várnak. 
A verbiták missziós ifjúsági tábort szerveznek Bázakerettyén 14-25 
éves fiatalok számára, melynek időpontja: 2010. július 5-10. 
Részletek a hirdetőtáblán. 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
 

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

 

BELVÁROSI HARANGSZÓ 
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Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 
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