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HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 
Olv.: ApCsel 8, 5-8. 14-17 V:  Minden föld Istent dicsérje! Sztl.: 1 Pét 3, 15-18 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 14, 15-21) 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, 
aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. 
Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni 
fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, 
az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. 

Elmélkedéshez 
• Miért nem kaphatja meg a világ a Vigasztalót? Mi miért és hogyan kaphatjuk meg? 
• Melyek Jézus parancsai, és mit jelent teljesíteni őket? 
• Hogyan mutatkozik meg számomra Jézus? 
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.  

 

 

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  
+ Gyereknap lesz ma 16 órától a plébánián. 
+ Napközis táborokat szerveznek plébániánk hívei, részletek a 

Harangszóban.  
+ A Te Deum szentmise június 12-én, vasárnap lesz. 
+ Az önkéntesség hete keretében megvalósuló felújítási-festési 

munkákra kérjük a kitett lapon jelentkezzenek! 
 

+ A héten  
 Kereszteltük: Tóvári Bernadettet és Kecskés Tamást. 
 Esküdtek: Hartmann István és Erős Kinga. 
 Ünnepelték 50 éves házassági évfordulójukat:  

Speier Gergely és Burgermeister Viktória 
 Temettük: Hevesi Sándornét és Nyisztor Ágnest. 

 
 

Napközis Táborok 
Játékra és kalandozásra hívjuk a logika birodalmába 10 – 14 
éves gyermekeket, hétköznap 9.00-től 12.30-ig. 
Helyszín: Szent Imre Kolping Ház, Népkert u. 1. 
Időpontok: június 14-17, 20-24, és június 27 - július 1. 
A tábort az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány szervezi. 
Jelentkezni lehet:  
Lukács Anikónál 06 (30) 412 - 5212 és 
Bálint Zsuzsánál 06 (20) 770 – 8291 

 

A Saját napközis táborunk idén július 25-29 között lesz. 
Jelentkezni a Plébánián lehet. 

 

 

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! 

 

Imádságot kérünk: 
- egy ellenségért 
- a család táborért 
- plébániai kórusainkért 

 
 

Köszönet 
Az elmúlt hetekben hirdettük, hogy a tetőfelújítás munkálatai 
kapcsán keletkezett egy félmillió forintos költségtúllépés a 
főegyházmegye által adott mindösszesen 28 millió forintos 
támogatáson felül. Miközben a hívek adományaira továbbiakban 
is számítunk, szeretnénk megköszönni, György Lajos ácsmester 
úr nagylelkű fölajánlását is, aki a plébánia homlokzat 
újravakolását ingyen elvállalta és ezzel több százezer forint 
kiadástól mentesített bennünket. Emlékezzünk arra is, hogy az 
ácsmester úrnak ez nem első fölajánlása: amikor a Vízivárosi 
Templom ereszcsatornáit ellopták, ő a pótlást ingyen végezte el. 
Isten fizesse meg! 

 

 

TAKI 
 

V A T Y A 
I P I L P 
G O G E A 
A S Á L R 
S T S K A 
Z O Z É N 
Í L A T C 
G O G É S 
R K I E T 

 

1. Hozzájuk beszélt Jézus. 
2. Mi tartanak meg azok, akik szereik Jézust? 
3. „… és ____ is élni fogtok majd.” 
4. Ezt nyújtja majd a Szentlélek. 
5. Kit kér majd Jézus, hogy maradjon a tanítványokkal? 
6.-7. Kit küld majd Jézus a mennyből? (2 szó!) 
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A Család Éve – 10. rész 
Ez egri konferenciáról írt beszámolóm utolsó témájában körbejárom 
azokat a sokszor váláshoz vezető önámításokat, amelyeket a 
házaspárok nem vesznek észre. Íme a téveszmék első csoportja: 
1. A házasság = szerződés.  
A házasság jogi egyezség is, de Isten szemében ennél sokkal több. 
A házasság valójában szövetség, megszeghetetlen ígéret, holtig 
tartó elköteleződés „jóban - rosszban”, jólétben és szegénységben, 
egészségben és betegségben. Akkor is szeretem a másikat, ha épp 
nincs hozzá kedvem, hűséges maradok hozzá és megbirkózom a 
kísértésekkel, ha megfelelőbbnek tűnő személyt hoz elém az élet. 
2. Veled kötöttem házasságot nem a családoddal.  
Nemcsak a házastársammal kötöttem össze életemet, hanem a 
családja is hozzátartozik a hozományhoz. Nem tehetem félre a 
családját! Társam köztük nőtt, ők nevelték. Természetesen vannak 
más hatások is, de a fejlődést alapvetően a család határozza meg. 
3. Meg tudom változtatni a házastársamat.  
Tévedés. Nem valószínű, hogy múlhatatlan szeretetem hatására 
meg fog változni választottam. Az ismerkedés idején észre kell 
vennem a figyelmeztető jeleket, főleg a súlyosabbakat, pl.: ha 
iszik, ha erőszakos természetű, nem tartja meg ígéreteit stb. A 
mézeshetek után ezek nem igen javulnak, csak romlanak. Csak 
magamon tudok változtatni: hogyan reagálok viselkedésére. 
Nem rajta, csak magamon változtathatok. 
4. Túl sok mindenben különbözünk.  
A különbözőségek nem jelentenek áthidalhatatlan nehézséget, csak 
akkor ha értékrend és az erkölcsök terén mutatkoznak. Ha nem 
vagyunk teljesen „összeillők”, attól még nem megy tönkre a 
kapcsolat. Kérdés: hogyan tudjuk kezelni különbözőségeinket? Meg 
kell tanulnunk úgy alkalmazkodni, hogy mindkettőnknek jó legyen. 
A feloldhatatlan különbségeket meg kell tanulni elfogadni. A 
konfliktuskezelés krisztusi módját megtalálhatjuk a Szentírásban. 
5. Nem érzem már azt a lángoló szerelmet… elmúlt, vége?...  
A szenvedélyes szerelem nem tart örökké, a szeretet azonban 
holtig megmarad. Az ember érezheti, hogy nem eléggé szereti a 
párját. Ezért el kell határoznia időnként, hogy mindig úgy fogja 
szeretni mint önmagát és a szeretetet ápolnia kell. A kritizálás, 
lenézés csökkenti a szeretet érzését, a másik védekezik, 
érzelmileg eltávolodik. A szeretetet szüntelenül ápolni, szítani 
kell. Itt kell rögzítenem Székely János püspök atya intelmeit: 
„Ne gondoljátok, hogy a házasság csak úgy „magától” szép 
marad. Szinte minden szerelmes fiatal úgy érzi: minden 
gyönyörű. Ám csak kevesen tudják, rengeteget kell tenni azért, 
hogy szép is maradjon a házasság. Két fél között menthetetlenül 
épülnek a falak, jelentkeznek kisebb-nagyobb félreértések és 
hibák. Tartós sikerhez sok odafigyelésre, fantáziára, humorra, 
rengeteg időre van szükség; új mézeshetekre, nászutakra. A szép 
házasság két embernek szinte emberfeletti remekműve. Olyan 
mint egy szimfónia, amelyben két dallam szól: de nem egymásba 
beleharsogva, hanem egymást segítve.” 
Jövő héten a további téveszméket gondoljuk át közösen. Köszönöm 
a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Sági József 

 

 

Rózsafüzér Ima és Zarándoklat 
Május 14-én a család és az önkéntesség évében II. János Pál pápa 
buzdítására a Kárpát-medencében élő keresztény családokért, a 
Karitász önkéntes közösségért, a papokért, a betegekért és 
Magyarország lelki megújulásáért Rózsafüzér Ima – Zarándoklat 
volt a Bajóti Régió szervezésében. Az idő igazán kegyes volt a 
zarándoklatra vállalkozókhoz, akik szép számmal jelentek meg a 
hívó szóra Esztergomban. 9 órakor a Szent Anna Templomban 
Pokriva László atya igazán lelkesítő szavaival, közös imádsággal, 
énekkel és áldással indultunk el Ároksor – Kisduna-sétány 
útvonalon, közben betértünk a Belvárosi Templomba ahol 
köszöntöttük az Oltáriszentséget és szentségi áldásban részesültünk. 
Következő állomás a Vízivárosi Templom volt, ahová egy hálaadó ima 
erejéig tértünk be. Az Erzsébet-parkon keresztül a Szentgyörgymezői 
templomhoz érkezve már harangszó várt bennünket.  

 

A zarándoklat hálaadó szentmisével zárult melyet Fehérvári Lajos 
atya és Molnár Alajos nyergesújfalui plébános mutattak be. 
A mise után a helyi Karitász közösség és a Szt. Erzsébet 
iskolából besegítő diákok agapéval kedveskedtek és minden 
résztvevőnek egy emléklappal. 
Köszönet illeti Molnár Alajos atyát, aki végig velünk volt a 
zarándoklat alatt, Pokriva László atyát a lelkes szavakért az 
indulásnál, Fehérvári Lajos atyát a kedves fogadtatásért. 
Köszönet illeti a Polgárőrséget és vezetőjüket Bodrogai Sándort, 
akik biztosították a forgalmas helyeken a biztonságos átkelést az 
út során. A Hídlap-nak, hogy hirdették a zarándoklatot. 
Az élő rózsafüzér zarándoklatra az elmúlt évhez hasonlóan az 
idén is a budapesti zarándoklattal egyidőben került sor, melyről 
a Mária-rádió is tudósított. 
Reméljük, jövőre újra együtt tudunk imádkozni régiós 
csoportjainkkal és több Esztergomival is. Jó lenne a párkányi 
híveket is bekapcsolni a közös imádságba. A cél nemes, Hazánk 
lelki megújulása! Galambosi Lajosné  
 Karitász vezető 

 

 

Kassán jártunk 
Május 21-én reggel 6 órakor népes csapat várakozott a Belvárosi 
Plébániánál autóbuszra várva. Kassára szervezett kirándulást 
Sinka Vera. Több plébániáról jöttünk össze, úgyhogy igazi, városi 
zarándoklat indult a távoli városba. A hosszú úton alkalmunk volt 
imádkozni, beszélgetni, gyönyörködni a virágzó, megújuló 
természetben. Jobbágy Eta, mint ízig-vérig jó pedagógus 
kommentálta a látottakat. (Garam, az Ipoly, Losonc stb.) Nagy 
élmény volt a messziről megcsodált Kraszna horka vára.  
Lassan elértük úti célunkat a Hernád partján fekvő majd 180 ezres 
nagyvárost, Kassát, ahol magyar idegenvezető várt bennünket. A 
város magán viseli a 70-es évek ipari centrum voltát a rengeteg ma 
már többnyire elnéptelenedett gyárral, s a hozzájuk csatlakozó 
lakótelepekkel. Az igazi szépség az óváros, melynek uralkodó 
épülete a dóm, több évszázad történelmi és építészeti nyomaival. Az 
altemplom kriptájában nyugszik a nagy fejedelem II. Rákóczi Ferenc 
és édesanyja. A sír megkoszorúzása mindnyájunkat elérzékenyített. 
A dóm után megnéztük az Orbán Toronyt, a Szt. Mihály kápolnát, a 
város hajdani kapuit és ősi köveit, a szép Állami Színházat, ahol 
magyarul 1816-ban a miskolci társulat játszott, élén Dérynével. 
Megannyi magyar emlék: a fekete Sas vendégfogadóban egy hétig 
tartott Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője, ugyanitt 
járt a későbbiekben Kazinczy, Petőfi, Tompa. 
Az egykori premontrei templomban pihen Báthory Zsófia és fia I. 
Rákóczi Ferenc. A kolostor vendége volt 1478-ban Mátyás király. 
A Lőcsei-ház épületében van, a Magyar vendéglő. Itt lakott 
1550-ben néhány évig Tinódi Lantos Sebestyén. Aztán 
megnéztük a rodostói Rákóczi-ház tökéletes mását, ami szintén 
különös élmény volt. Mivel a hőség mindnyájunkat megviselt a 
főtér egyik teraszos cukrászdájában frissítettük magunkat finom 
sütikkel, sörrel, kávéval. 
Sajnos Márai szülőházát lebontották, de ígéret van arra, hogy készül 
egy emlékhely. Búcsút intettünk a magyar Thália színháznak, ahol 
remek előadásokat tartanak. Este 9 körül értünk haza. 
Nagyon köszönjük a szervezőnek, s mindazoknak, akik nagylelkű 
adományaikkal hozzájárultak a busz költségeihez, hogy több 
kisnyugdíjas is eljöhessen erre a szép útra. Hetényi Bálintné 

 

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 


