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XV. évf. 14. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V i z i v ár o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2011. április 3. 

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 
Olv.: 1 Sám 16, 1b. 6-7. 10-13a V:  Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. Sztl.: Ef 5, 8-14 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 9, 1-41) 
Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, 
és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor 
visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt 
mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az!” Erre az embert, aki nemrég 
még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a 
farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.” A 
farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így 
szóltak: „Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük. Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit 
gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!” A zsidók ezt felelték neki: „Te oktatsz minket, aki 
mindenestül bűnben születtél?” És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: 
„Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” 
Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem 
látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk 
mi is vakok?” Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.” 

Elmélkedéshez 
• Jézus miért ilyen bonyolult módon gyógyít? Miért nem közvetlenül, a szavával? 
• A történet szerint mit jelent hinni az Emberfiában? 
• Volt-e olyan eset, amikor rádöbbentem, hogy valamiben elvakult voltam? 

 

 

BELVÁROSI MISEREND 
Hétfő-Péntek: 19 óra 
Szombat:    19 óra (előesti, német-magyar)  
Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 
VIZIVÁROSI MISEREND 

Vasárnap: ½ 9 óra 
 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra,  

Szombat: ½ 8 és 18 óra (előesti)  
 Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 

 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros)  
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros)  
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István)  

 

+ A héten temettük: Radnay Józsefnét. 
 

 

Keresztút 
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot 
végzünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.  

A közös imádságot vezetetik: 
8.  Karitász csoport 
15.  Cserkészek 
22.  képviselő testület (Kálvária, 15 óra)  

 

 

Imaóra 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Esztergomi csoportja 
szervezésében az április 7-én, csütörtökön 18 órakor kerül sor a 
következő engesztelő imaórára (hazánkért és a magyarság lelki 
megújulásáért), a Bakócz-kápolnában. 
Homíliát mond, és az imaórát vezeti: Harmai Gábor plébános 

 

 

Kirándulunk 
Kárpátaljára kirándulunk július 22-26-ig. Akit érdekel, jöjjön el 
tájékoztató megbeszélésünkre április 8-án, pénteken 17.30-ra a 
Belvárosi Plébánia Tanácstermébe. Kardos Tamásné szervező 

 

 

Mária Rádió FM 97, 4 
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ A Katolikus Karitász tartósélelmiszer gyűjtési akciója keretében ösz-

szegyűlt adományokat az esztergomi szegények között osztjuk ki. 
+ Nagyböjtben minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 
 a Szent István kápolnában 17 órától,  
 a Belvárosi templomban 18 órától,  
 amelyre mindenkit szeretettel várunk. 
+ Ifjúsági keresztút lesz ma 15 órától a Temető fölötti Kálvárián. 
+ Belvárosi képviselőtestületi ülés lesz hétfőn 18 órától. 
+ Keresztutat járunk a Tamás-hegyre föl, saját XVIII. századi 

állomásaival április 8-án, pénteken 17 órától. 
+ Templomtakarítást tartunk  
 Belvárosban április 9-én, szombaton 9 órától. 
 Vízivárosban április 16-án, szombaton 9 órától. 
 E délelőttök folyamán lehetőség lesz a húsvéti szentgyónás 

elvégzésére is. 
+ A Pilismaróti templom felújításának hálaadó szentmiséjére 

április 9. szombat 10.30-ra hív bennünket Antal atya.  
+ Ökumenikus Véradás lesz április 12-én, kedden délután. 
+ Szentségimádást tartunk árpilis 16-án, szombaton délután. 
+ Mindszenty-emlékmise lesz május 7-én, szombaton. 
+ A Nagyheti programokat mostantól folyamatosan hirdetjük a Ha-

rangszóban, kérjük, ennek megfelelően készüljenek az ünnepekre! 
Kérjük, hogy a nagycsütörtöki virrasztásra és a nagypénteki szent-
sír látogatásra és a nagyszombati szentségimádásra, már most je-
lentkezzenek be a kihelyezett lapokon az Oltáriszentség őrzésére. 

 

 

Gyógyító imaszolgálat 
Gyógyító imaszolgálat lesz a ferences templomban 2011. április 10-én. 
15.30 Dicsőítés 
16.00 Szentmise 
17.00 Tanítás 
17.30 Szentségkitétel, gyógyító imaszolgálat 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
 

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány 
18600227-2-11 



Harangszó 

 

 
 

2 
 

NAGYHETI PROGRAMOK  
+ Nagytakarítás: április 9. Belváros, 16. Víziváros 
 Egyúttal délelőtt gyónási lehetőség is. 
+ április 17. Virágvasárnap: Belvárosban a szentmise 10:30-kor 

az udvaron kezdődik a barkaszenteléssel. A 11:30-as 
szentmise elmarad, a 19:00-s szentmisét megtartjuk. Az esti 
misén barkaszentelés nem lesz, de a záróáldás után megáldjuk 
azokat az ágakat, amiket a hívek hoznak magukkal. 

 Családos keresztút lesz, találkozó 15.00-kor a temető utcájában. 
+ április 21-23. Nagycsütörtöktől-Nagyszombatig reggel termé-

szetesen nem lesznek Szentmisék a Szent István kápolnában! 
+ április 21. Nagycsütörtök: Belvárosban 19:00-kor kezdődik az 

esti szentmise. Virrasztásra 23.00-ig lesz lehetőség. 
 Vízivárosiak felmegyünk a Bazilikai bíborosi szentmisére, 

utána Keresztutat járunk a Tamás-hegyi kápolnában 20:00-kor. 
Utána virrasztás éjfélig ugyanott. 

+ április 22. Nagypéntek: 15:00-kor keresztutat járunk a 
Belvárosi Temető fölötti Kálvárián. A stációkat a Belvárosi 
Képviselőtestület tagjai mondják. 

 Az esti szertartás Vízivárosban 17:30-kor Belvárosban 19:00-
kor kezdődik. Az Evangélium helyén Passió lesz, majd 
kereszthódolat. 

 Szertartás után előbb csöndes szentségimádás lesz, majd egy 
órán keresztül irányított, imádságokkal. Egyéni szentsír-
látogatásra legkésőbb 23.00 óráig lesz lehetőség. 

 21.00 órától fáklyás keresztút lesz, a szokott módon, a menet a 
Széchényi térről indul a Tamás-hegyi kálváriára. 

+ április 23. Nagyszombat: A Vigília szertartása Belvárosban 
20:00-kor Vízivárosban 21:00-kor kezdődik. Szertartások után 
ételszentelés lesz, majd agapét tartunk. 

+ Húsvétvasárnap: Vízivárosban 8:30 lesz az ünnepi szentmise,  
  Belvárosban a 10:30-kor ünnepi nagymise, utána körmenet a 

korábbi években megszokott útvonalon. A 11:30-as szentmise 
elmarad, a 19:00-s szentmisét megtartjuk. 

+ Húsvéthétfő: Hétköznapi miserend szerint, 7:30-kor Szent István 
kápolnában és 19:00-kor a Belvárosban lesznek szentmisék. 

 

 

VÉRADÁSOK 
Véradásra jelentkezés ideje Helye 
04.05. 14:00 – 17:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
04.12. 18:00 – 12:00 (K) Géza Fejedelem Szakközépiskola 
 14:00 – 17:00 (K) ÖKUMENIKUS, VÉRELLÁTÓ  
04.19. 18:00 – 12:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
 15:00 – 19:00 (K) Szentgyörgymezői Olvasókör 
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza 
magával. Segítségét előre is köszönjük! 

 

 

TAKI 
1        2     

3        
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1. „________ az Emberfiában?” 
2. Mit kent Jézus a vak szemére? 
3. Milyen napon történt? 
4. Melyik prófétához szólt az Isten? 
5. Mikor kell Tanítania Jézusnak? Amíg _____ van. 
6. Minek tartotta Jézust a vakon született ember? 
7. Milyen ember nem tud csodát tenni? 
8. Mit csinált a vak ember?     Mikesy Anna 

 

RIP Radnay Józsefné 
Fili néni tanított Mezőberényben, Zagyvapálfalván, 
Pilisszentkereszten és Esztergomban. 56 éves korában ment 
nyugdíjba, utána nyugdíjasként 75 éves koráig a Gyakorló 
Iskolában adminisztrátorként dolgozott. 
Majdnem 10 éven át hetente két napot a Belvárosi Plébánián 
dolgozott: irodai és pénzügyi feladatokat látott el. E mellett aktív 
szereplője volt a plébánia nyugdíjas klubjának. 
Egész életében segítőkész, önzetlen, mindenkivel jó viszonyban 
lévő ember volt. Hűséges volt az Egyházhoz. 
Amikor romló egészsége miatt már nem járhatott dolgozni a 
Plébániára, saját döntése alapján beköltözött a Szatmári 
Irgalmas Nővérek Szent Vince Otthonába. 
Egész életét két gyermeke felnevelésének és taníttatásának szentel-
te. Megérte mindkét unokája házasságát és dédunokája születését. 
Isten gondviselésében bízva türelemmel viselte fájdalmait és 
gyöngülő testi erejét. Szerettei körében búcsúzott el hosszú, 
küzdelmes, de boldog földi életétől. 

részlet a család visszaemlékezéséből 
 

Fili nénit, mint a plébánia munkatársát, a plébánia papsága és 
munkatársai saját halottjuknak tekintik.  
Végső búcsút 2011. április 1-én vettünk tőle a Belvárosi 
Templomban. Nyugodjék békében! 

Harmai Gábor plébános 
 

 

Imaszándékok 
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy 
Miatyánkot vagy egy Üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő 
imádságot elmondani szíveskedjenek! 

Szentatya áprilisi általános imaszándéka: 
hogy az egyház, az Evangélium hiteles hirdetése által kínálja fel az új 
nemzedékeknek az élet mindig megújuló értelmét és nyújtson reményt. 

Missziós imaszándéka: 
hogy a misszionáriusok, az Evangélium hirdetésével és életük tanú-
ságával vigyék el Krisztust mindazokhoz, akik még nem ismerik Őt. 

Imádságot kérünk: 
- beteg gyermekért 
- házasságra készülőkért 
- hálából 

 

 

A család éve 7. 
A nagyböjti családi lelkiismeretvizsgálatban az anyósok, apósok, 
nagyszülők néznek szívük mélyére: 
Elismerem-e időnként a fiatalok tudását, teljesítményét, vagy 
mindent én tudok jobban? Meghagyom-e az ő saját (egyéni) életüket 
– életterüket, vagy ennek minden részletét én akarom irányítani? 
Felnőttnek tekintem-e őket akkor is, ha időnként hibát követnek el? 
Hagyom-e, hogy ők neveljék gyermekeinket, vagy tapasztalatomra 
hivatkozva én akarom nevelni az unokákat, esetleg megmondom e 
téren fellebbezhetetlen véleményemet? Mennyit panaszkodom? 
Hányszor kicsinylem le a fiatalok munkáját a „Bezzeg az én 
időmben…” kezdetű, mindig mindent mindenkinél jobban tudó 
szavaimmal? Megértem-e az ő nehézségeiket? Próbálok-e 
„háttérből” segíteni nekik anélkül, hogy rátelepednék az életükre? 
Nem szidom-e gyermekeim házastársát a gyermekemnek? Nem 
szidom-e a fiatal szülőket az unokák előtt? – Köszönöm a figyelmet. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sági József 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös 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 Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet. hu 


