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HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA 
Olv.: ApCsel 2, 14. 22-28 V:  Az élet útját * mutatod, Uram, nékem. Sztl.: 1 Pét 1, 17-21 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 24, 13-35) 
Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra 
járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus 
közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte 
őket: „Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?” Erre szomorúan megálltak és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt 
válaszolta neki: „Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?” 
Ő megkérdezte: „Miért, mi történt?” Azok ezt felelték: „A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az 
egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja 
meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál 
voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk 
néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. 
Jézus erre így szólt: „Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket 
kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az 
Írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: 
„Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.” Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a 
kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték De ő eltűnt előlük 
Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?” 
Még abban az órában útrakeltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták 
őket: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a 
kenyértörésben. 

Elmélkedéshez 
• Hogyan tükrözi vissza a Szentmise menete éppen ezt az evangéliumot? 
• Bennünket mivel küld el Jézus a Szentmiséről? 
• Kik azok, akiknek a tanúságtétele megerősít a hitemben? 

 

 

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)  

 

HIRDETÉSEK  
+ A Plébánia telefonszáma megváltozott, az új szám a Harang-

szó impresszumában olvasható. 
+ Szentségimádást tartunk május 14-én, szombaton 13 órától. 
+ Nemzetközi Kórustalálkozó lesz a Kerek templomban 2011. 

május 14-én, szombaton 16 órai kezdettel. A belépés díjtalan, 
a szervezők mindenkit szeretettel várnak! 

+ Képviselő testületi ülés lesz május 9-én 18 órakor. 
 

+ A héten  
 Kereszteltük: Galyasi Gréta Lucát. 
 Esküdtek: Horváth Zoltán és Nagy Gizella. 
 Temettük: Patkó Bélánét. 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány 

18600227-2-11 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

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

Szentatya májusi általános imaszándéka: 
hogy azok, akik  a médiában dolgoznak, mindig tiszteljék az igazságot, 
a szolidaritást és minden egyes személy méltóságát. 

Missziós imaszándéka: 
hogy adja meg az Úr az egyháznak Kínában az erőt, hogy kitartson 
az Evangélium  iránti hűségben és növekedjen az egységben. 

Imádságot kérünk: 
- családi békéért 
- érettségizőkért 
- beteg szülőért 
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1. „Ekkor ______________ a szemük, s felismerték.” 
2. Hány tanítvány indult útnak? 
3. Melyik városba tartottak a tanítványok? 
4. Ki jelent meg nekik? 
5. Mit vártak a názáreti Jézustól, mit vált majd meg? 
6. Mit magyarázott az útitársuk a tanítványoknak? 
7. Ő volt az első próféta, aki a Megváltóról szólt. 

 

 

Mária Rádió FM 97, 4 
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Anyák napi gondolatok 
Május első vasárnapján ünnepeljük anyák napját. Az egyik 
legszebb, legbensőségesebb családi ünnep, hiszen az édesanyák 
kötik össze az egész családot, gyerekeket, és idősebbeket, akik 
ilyenkor a szélrózsa minden irányából érkeznek haza, hogy 
köszöntsék azt az egy asszonyt, akit édesanyának hívunk. 
Ők azok, akiknek annyi mindent köszönhetünk. Talán felsorolni 
is nehéz lenne azt a sok jót, szeretetet, gondoskodást, figyelmet, 
amellyel elhalmoznak bennünket életünk kezdetétől. 
Nekik köszönhetjük életünket, hogy egyáltalán létezünk a 
világon. Tőlük kapjuk az első szerető ölelést születésünk után, 
amikor az éltető anyatejjel lehetővé tették az életben 
maradásunkat, amikor féltő gondoskodással hajoltak kis ágyunk 
fölé, hogy betakargassanak minket. Nekik köszönhetjük, hogy 
első alkalommal értelmes szóra nyitottuk szánkat kimondva a 
bűvös szót, hogy mama.  
Hálára kötelez bennünket, hogy kezünkbe adták azt a kis 
kanalat, amellyel az éltető táplálékot magunkhoz vettük. 
Felejthetetlen marad előttünk aggódó arcuk, amikor első 
alkalommal hagytak minket az óvodában, majd később, amikor 
először kísértek az iskola első osztályába. Mennyi szeretettel 
segítettek megismerkedni a számokkal és betűkkel. Féltően 
gondoskodtak rólunk, ha lázas betegen feküdtünk az ágyban. 
Mennyi szeretet sugárzott szemükből, amikor gyermeki 
félelemmel menedéket keresve bújtunk ölelő karjai közé, hiszen 
azok mindenkor védelmet jelentettek számunkra. 
Neveltek és tanítottak minden jóra, szépre, illemre, 
viselkedésmódra. Aggódtak értünk akkor is, amikor felnőttek, 
önállóak lettünk. „Fiacskámnak” tekintettek akkor is, ha már 
idősödtünk, és féltő gondolkodás ült az arcukon, ha az otthontól 
távolra sodort a sors és hazalátogatásunkkor ez a kérdés 
fogadott: „Mi van veled fiacskám?” 
Gyerekek maradunk a szemükben egész életünkben, hiába ment 
el az idő a fejünk felett. 
Adjunk hálát a Gondviselésnek, hogy ilyen szerető, gondoskodó 
édesanyával áldott meg minket a Sors. Hálásan, kézcsókkal, és 
nagy tisztelettel szorítsuk meg azt a dolgos kezet, amely mindig 
csak értünk dolgozott. Próbáljuk meg viszonozni azt a 
gondoskodást, szerető aggódást, amellyel elhalmozott bennünket 
akár kis gyerekek voltunk, vagy már felnőttek. 
Szívük akkor is értünk dobog, amikor már idős korukra való 
tekintettel inkább ők szorulnak a mi segítségünkre és 
gondoskodásunkra. Köszönjünk meg mindent, amit tőlük 
kaptunk… amíg lehet. Hiszen az emberi élet véges, és sajnos 
előbb-utóbb eljön a végső búcsú pillanata, amikor az eddig 
értünk dobogó szív megáll. És ha már így rendelkezett a 
Gondviselés, keressük fel az emlékét őrző sírt, és imádságos 
fohász kíséretében helyezzük rá a hálás emlékezés virágait. 
 Holop Géza 

 

 

Kirándulás Kassára 
Kassára hívjuk a kedves híveket május 21-én, szombaton. Az út 
kb. 4 órás. Utunk fő célja a dóm megtekintése, amely a gótikus 
építészet legszebb alkotásai közé tartozik. A templomban 
idegenvezetést kapunk. Lemegyünk a kriptába is, ahol II. 
Rákóczi Ferenc és édesanyja Zrínyi Ilona nyugszik. Hamvaikat 
1906-ban hozták ide Rodostóból. Majd kb. 2 órás 
idegenvezetéssel megnézzük a város nevezetességeit. A tervezett 
program után kb. 1 ½ órás szabadidő lesz. 
Indulás pontosan reggel 6 órakor a templom elől. A Mária-
Valéria hídon megyünk át és szlovák területen haladunk. 
Hazaérkezés kb. 21 órakor.  
Jelentkezni lehet (befizetéssel együtt) a Szt. István kápolnai 
szentmisék előtt és után, valamint vasárnap a belvárosi templom 
½ 12-es miséje előtt és után. 
Az út költsége 3 300 Ft, nyugdíjasoknak 2 100 Ft, valamint 
mindenkinek 1 euró az idegenvezetőnek. 
Enni és innivalót mindenki hozzon magával! Sinkáné Vera 

 

Esztergom Belvárosi Plébánia  
Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány 

Alapítványunk nagylelkű támogatóinak szíves tájékoztatására az 
alábbiakban ismertetjük a 2010-es gazdasági év pénzügyi 
forgalmát, eredményeit és terveinket. 

 

2009. évről áthozott maradvány  61.894.- 
 

Bevételeink 2010-ben 
Adományokból 755.000.- 
Banki kamatbevétel 5.059.- 
Szem. jöv. adó 1%-a  170.338.- 
Összesen 930.397.- 

Kiadások 
Javítások templomban 88.675.- 
Átadás plébániának az oltárrekonstrukció kifizetésére 820.000.- 
Banki költségekre 3.125.- 
Összesen: 911.800.- 
Maradvány: 80.491.- 

 

Ezúton is megköszönjük kedves Testvéreinknek az 
Alapítványunknak adott adományokat és az 1%-os szem. jöv. 
adó felajánlást. Bízunk benne, hogy ezévben is élnek a 
támogatási lehetőséggel adóbevallásuknál. Lelkiismeretes 
törődésükkel hatékonyan elősegítik hitéleti és nevelési 
tevékenységünket. 
Jelentjük, hogy terveinknek csak egy részét tudtuk 
megvalósítani. Oltárunk gyönyörűen megújult. A templomunk 
oldalhomlokzatának és a kapuknak felújítását pénzhiány miatt 
nem tudjuk elvégeztetni. 
Tisztelettel kérjük tudatos és áldozatos Testvéreink további 
segítségét. Istenünk áldja meg életüket és igyekezetüket. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus.  Sági József 

 

 

Zarándoklat az összetartozásért 
2004. december 5-én történt, hogy a szavazók nagy része igent 
mondott ugyan a határon túli magyarok kettős állampolgárságára, de 
nem volt meg a szükséges többség, ami a parlamentet kötelezte vol-
na a törvény megalkotására. A mély fájdalmat nem csak a határokon 
túli magyarok érezték, itthon is tudtuk, hogy ez nem maradhat így. 
2005. húsvétjára Zamárdiban megszületett a gondolat, hogy 
zarándoklattal tegyünk tanúságot a nemzeti összetartozás mellett. 
Azóta minden évben húsvétkor feltámadási jelvények (ma már 4 db 
Árpád-kori motívumú, fából faragott szárnyas kereszt) indulnak a 
dél-balatoni településről, hogy – a Kárpát-medencében eszmeileg 
egy szívet rajzoló útjuk során - pünkösdkor a csíksomlyói búcsún 
egymásra találjanak, és jelképesen eggyé forrjanak.  
A Feltámadási menet idei mottója: „Szent Atyám, tartsd meg 
őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint 
mi.” (Jn 17, 11b) 
Idén éppen május elsejére esett a feltámadási jelvény esztergomi 
stációja. Innen Pilisszentlélek érintésével a Szakó-nyergen 
haladt keresztül a gyalogos zarándoklat útja, hogy Dömösre, 
majd onnan autóval Visegrádra érjen. A hálaadás jegyében 
tettük meg a 22 kilométert, hiszen hazánkban megszületett a 
kettős állampolgárságról szóló törvény 
Hisszük, hogy egy-egy szimbolikus tett, akár egy zarándoklat is 
segítheti a krisztusi jövőbe vetett hitünk, közösségünk, 
nemzetünk megújulását. Kuti István 

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./Fax.: (33) 999 – 041, Mobil: (20) 775 – 2841 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet. hu 


