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PÜNKÖSD VASÁRNAPJA 
Olv.: ApCsel 2, 1-11 V:  Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Sztl.: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 19-23) 
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való 
félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét 
és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy 
küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az 
bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” 

 

Elmélkedéshez 
 

• Van-e bennem félelem? Mitől? Van-e bennem békesség? Ki a forrása? 
• Mit jelent az, hogy Jézus a békekívánság után megmutatta kezét és oldalát? 
• A Szentléleknek milyen adományait tapasztalom meg magamban? János vajon miért a bűnbocsánatot hangsúlyozza? 

 

Hasznos és értékes imaforma fél órát fölajánlani az Istennek. Kezdjük egy Miatyánkkal, majd lassan olvassuk végig az evangélium 
szövegét. Utána a prédikáció, a fönti elmélkedési kérdések, vagy saját kérdéseink alapján gondoljuk át, mit tanít Isten igéje a mi életünkről. 
Ha akarjuk, képzeljük magunk elé az Urat, amint nekünk beszél. Ha letelt a fél óra, fejezzük be az imádságot egy Üdvözléggyel. Ha jól 
megy, egy másik imaórában nézzük meg a jövő heti evangéliumot is, és ha jó kérdéseink támadnak, föltehetjük a Harangszó olvasóinak is. 

 

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  
 

23. (v)  10.00 Elsőáldozás 
30. (v)  11.30 † Ilona 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Cserni Dávid Lászlót, Faragó Noémit, Balogh 

Mátét és Kómár Elizabetet. 
 Házasodtak: Nemes Gábor és Nagy Ágnes. 

 

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

+ Taizé-i imaóra lesz templomunkban május 29-én szombaton 
18 órától, utána társasjáték a nagyteremben. 

+ Hittantáborra a jelentkezéseket fogadjuk. Jelentkezési lap az 
újságos standon található. 

 

 

ÉVI PROGRAMOK  
+ 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 
 

 

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. 

 

 

Felhívás 
75 éves beteges nagyszülők kicsi jövedelmükből tartják el és 
gondozzák 28 éves állandó kezelést igénylő, beteg unokájukat. 
Nem tudnak hűtőszekrényt venni. Az irgalmas Isten nevében 
kérik segítségünket. 
Tisztelettel kérem Testvéreimet, hogy akinek van, feleslegessé 
vált hűtőszekrénye esetleges korszerűsítési cseréből az 
szíveskedjék értesíteni a plébánián vagy a 06-70-582-8343-as 
telefonszámon. Istenünk fizessen meg segítőkészségükért! 
Hálás köszönettel: Sági József 

 

 

Felvételi 2010 
Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 
2010/2011-es tanévre katekéta-lelkipásztori munkatárs 
alapszakokra, levelező rendszerű képzésben. Jelentkezési 
határidő: 2010. június 15. Tanulmányi idő: 6 félév, félévenként 
9 szombat 

 

 

Foci kupa 
Kedves Testvérek! Szombaton tanúi lehettünk a sport 
közösségformáló erejének. A papnövendékek szervezésében 
futball kupa volt Nyergesújfalun. Emelkedett hangulatban és sok 
gól kíséretében vett részt ezen az eseményen, a Belvárosi 
Plébánia csapata is. 
A legutóbbi megmérettetéshez képest javuló tendenciát 
mutattunk. Bátorságunk és teljesítményünk felülmúlta a 
várakozásokat, és önfeledt játékkal bizonyítottuk 
rátermettségünket: háromszor is sikerült az ellenfelek hálójába 
juttatnunk a labdát. 
Közben barátságok köttettek, növelve ezzel a közösség erejét. 
Kérjük, imádkozzatok értük, hogy tovább javulhassanak az elért 
eredményeink! Bandiboy 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Szent Orbán 
Május 25-én van Orán napja. A név eredetileg több formában és 
alakban szerepelt az elmúlt évszázadok során: Orba, Oros, 
Orbók néven voltak bejegyzések. 
Ezen a napon emlékezzünk Orbán nevű pápáinkra. Szándékosan 
említem, hogy pápáinkra, hiszen ezen a néven nyolcan ültek a 
trónon ebben a méltóságban. 
A katolikus egyháznak XIII. uralkodója volt I. Orbán pápa, 
akiről meglehetősen kevés feljegyzés maradt ránk. Annyit lehet 
tudni, hogy annak idején Urbanus néven volt ismert. 220 és 230 
közötti időben volt az egyház feje. Valószínűleg római születésű 
volt. Tevékenységének a jelentősége abban merült ki, hogy 
nagyon sokat fáradozott a kereszténység elterjesztése érdekében. 
A visszamaradt feljegyzések szerint vértanúként halt meg. 
Rómában temették el a Szent Callixtus temetőben. 
Hasonlóan nagy szerepet töltött be a katolikus egyházban II. 
Orbán pápa is. Franciaországban született. Szűkebb körökben 
Odo néven emlegették. Pályafutása hirtelen ívelt felfelé. Ugyanis 
VII. Gergely pápa maga mellé vette, s a későbbi években 
bíborossá nevezte ki. Évekig a reimsi katedrális kanonoka volt. 
1088-ban került a pápai trónra. Nagyon sokat fáradozott a 
katolikus egyház megerősödéséért, melynek során nagy 
nemzetközi tekintélynek örvendhetett. Lelkesítő beszédei és 
tevékenysége eredményeként 1099-ben keresztes hadjárat indult 
azzal a céllal, hogy a keresztes sereg bevonulhasson az addig 
megközelíthetetlen Jeruzsálembe. A hadjáratot siker koronázta, 
ám ezt a pápa nem érhette meg, mert néhány nappal a 
Jeruzsálemi bevonulás előtt meghalt. Halhatatlan érdemei 
elismeréseként XIII. Leo pápa 1881-ben szentté avatta. 
Orbán pápa nevéhez fűződik az az intézkedés, mely szerint a 
szentmiséken használt kehely nemesfémből kell hogy készüljön, 
vagy legalábbis ilyen bevonatúnak kell lennie. 
Orbán pápát – mivel nagyon nagyra értékelte a mezőgazdaságot, 
és ennek keretén belül a szőlőművelést – sok esetben kezében 
szőlőfürttel ábrázolják. Beszédeiben is sokszor utalt Jézus 
szavaira: „Én vagyok a szőlőtő…” (J:15,1) 
Szentté avatása után a szőlőhegyeken sokfelé Orbánt ábrázoló 
szobrokat, sőt helyenként kápolnát létesítettek, és itt kérték a 
közbenjárását a kedvező termés érdekében. Ugyanis ebben az 
időszakban meglehetősen gyakran kedvezőtlen, hideg, sőt 
esetenként fagyos időjárás uralkodik, s ezt megelőzendő 
könyörögtek Szent Orbán segítségéért. Innen ered az a népi 
szokás, hogy jó időjárás esetén borral öntözik a szobrát, míg 
hideg, fagyos időjárás esetén megvesszőzik. A szőlősgazdák 
egyébként Szt. Orbánt tekintik a védőszentjüknek. 
Az előzőekben már érintettem, hogy Orbán néven még több 
pápa is vezette a katolikus egyházat, ám tevékenységük 
méltatására szűknek bizonyulnának e lap hasábjai. 

Holop Géza 
 

 

„A világnak Krisztus kell” 
II. János Pál pápa buzdítására élő rózsafüzér imalánc kerül 
megszervezésre hívős lelkülettel Esztergomban és környékén. A 
szándék MAGYAR népünk lelki megújulása. 
Időtartam: 2010. május 25-29. 
A zarándoklaton több plébánia – Bajót, Nyergesújfalu, 
Mogyorósbánya, Pilismarót, Sárisáp, Annavölgy, Tokod, Tát, 
Dág Epöl, Gyermely, Szomor, Tardos, Süttő, Lábatlan – 
előkészületi zarándoklatot tart 25-28-án. 
Befejező közös rózsafüzér: 2010. május 29-én, szombaton 
Esztergomban. Indulás 9 órakor a Szt. Anna templomtól ahol 
Pokriva László plébános atya szól a hívekhez majd – az Árok 
utca, Kisdunapart – Erzsébet parkon keresztül imádkozva 
vonulunk a Szentgyörgymezei templomhoz. 
Négynapos zarándoklatunk hálaadó szentmisével zárul, melyet 
Fehérvári Lajos plébános atya mutat be. 

 

Mindenkit szeretettel várunk zarándoklatunkhoz való 
csatlakozással amennyiben a szándék számára is fontos! 
A Karitász belvárosi szervezete nevében szeretettel hívunk 
mindenkit a 29-i esztergomi élő rózsafüzér zarándoklatra. 
A májusi péliföldszentkereszti búcsún Erdő Péter bíboros atya 
apostoli áldását adta a kezdeményezésre. 
Hirdessük az evangéliumot mindenkinek és imádkozzunk az 
evangélium terjedéséért. 
Szeretettel várunk mindenkit, az imazarándoklat szervezői: 

A Karitász Bajóti Régió munkatársai 
 

 

Bibliai érdekességek 
Ha már a kedves testvérek kifogtak egy főiskolai professzor-
plébánost, gondoltam, alkalmanként megosztom Önökkel 
főiskolai munkálkodásom néhány érdekességét.  
A www.ujszov.hu weboldalon találják azt a szentírási 
szószedetet, aminek javítgatása közben belefutottam a Mt 18,28 
vers végén egy fordítási problémába.  
Mt 18,28b, a szolga, akinek ura elengedte az adósságot, 
fojtogatni kezdi szolgatársát. Mondatát a teljes magyar 
fordítások a régi görög szentíráskiadás-szöveget, az ún. Textus 
Receptust követve így adják vissza: 

 

Add meg, amivel tartozol!  (Szent István Társulat, és  
  Szent Jeromos Társulat) 
Fizesd meg, amivel tartozol!  (Új Protestáns Fordítás) 
Fizesd meg nékem, a mivel tartozol.  (Károli Gáspár) 
vö. Textus Receptus: ἀπόδος μοι ὅ τι ὀφείλεις) 

 

A legősibb kéziratoknak azonban, amelyek szövegét a modern 
szövegkiadások a XIX. sz. óta hozzák, van egy fontos árnyalata, 
amit az „amivel” fordítás nem ad vissza: 
Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. – Add meg, ha valamivel tartozol! 

 

A szolga a legősibb kéziratok és így a modern görög 
szövegkiadások szerint nem is csak követelődzik, hanem 
moralizál. Általában oktatja ki szolgatársát, hogy ha tartozik 
valakinek, akkor fizessen (következésképpen neki is).  
Érdemes párhuzamot vonni a szolga királynak szóló szava, és a 
szolgatársnak szóló szava között. A királynak azt mondja: 
„mindent megfizetek”. A szolgatársnak ezt: „fizesd meg, ha 
valamivel tartozol”. Ez azt jelenti, hogy a maga módján 
következetes, amennyiben mindkét esetben üres elvekhez 
ragaszkodik.  
Noha nyilvánvalóan képtelen fizetni, a királytól nem kéri, hogy 
engedjen el mindent – hogy a király megteszi, az a király saját 
kezdeményezése és döntése. Ezzel viszont saját szemében 
följogosítja magát arra, hogy ő se engedjen el semmit a 
szolgatársnak. Saját szemében elvszerűnek tűnhet a magatartása: 
nem kér és nem ad fölmentést a tartozás alól. Ez az elvszerűség 
azonban a példázatban a király, az életben az Isten iránti 
bizalom és engedelmesség megtagadása. Egy (objektíve 
fizetésképtelen) rabszolgának nincs joga a király elveit a saját 
elveire cserélni. Nekünk embereknek nem az adósságszolgálat 
örök meghosszabbítását, az örök földi életet, hanem bűneink 
bocsánatát adja meg az Úr. El kell tőle fogadnunk, és erre 
tekintettel meg kell tanulnunk, hogy mi is megbocsássunk véges 
földi életünkben véges földi adósainknak. Harmai Gábor 

 

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 
A Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054 - 20004910 

e-mail: harangszo@egomnet.hu 


