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PÜNKÖSDVASÁRNAP 
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 megismételt: „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 
• Hogyan kapcsolódik össze Húsvét és Pünkösd? Hogyan működik a Szentlélek Krisztusban és a tanítványokban? És bennem? 
• Mikor élem át a hit örömét? Milyen békét hoz Jézus? Milyen békét nem akar Jézus (vö Mt 10,34: Ne gondoljátok, hogy békét 

hozni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot.)? 
• A Szentlélek azért jön hozzám, hogy kiáradjon rajtam keresztül. Kik felé közvetítem Isten bocsánatát? 

 

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- Szombat: 19 óra 
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 Belvárosi Plébánia búcsúünnepére mindenkit szeretettel vá-

runk a Szent Péter és Pál napja utáni vasárnapon, július 3-án, 
amikor délelőtt csak 10:30-kor lesz szentmise. Utána a plébá-
niakertben bográcsos ebéd, közös ünneplés.  

 A jövő heti perselybevételt a búcsú költségeire fordítjuk. 
+ Úrnapja idén június 26-án lesz, a vasárnap esti szentmise elma-

rad, kérjük, hogy aki teheti a Bazilikai szentmisén vegyen részt. 
+ Az önkéntesség hete keretében megvalósuló felújítási-festési 

munkák eddigi eredménye bár igen látványos, további segítsé-
get szeretnénk kérni! Köszönjük mindenki eddigi részvételét! 

+ Az elmúlt három hónapban a szombat esti szentmise kétnyel-
vű, német-magyar volt. A latin-magyar szentmisét csak keve-
sen vállalták, ezért visszatértünk a magyar nyelvű liturgiához. 

 

+ Napközis táborokat szerveznek plébániánk hívei, részletek a 
Harangszóban.  

+ A Családtábor július 7 és 10 között lesz, kérjük, mindenki fi-
zesse be azt az összeget, amit a jelentkezési lapon vállalt, vagy 
ha ez túlságosan megterhelő, jelezze, megbeszéljük. 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Mandusic Marcellt. 
 Esküdtek: Horváth Tibor Zsolt és Gergely Edit. 
 Temettük: Kertész Gyulánét, Kerekes Károly Lászlót, 

Maradi Ferencet és Lászlovszki Józsefnét. 
 

 

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

 

Szentatya júniusi általános imaszándéka: 
hogy a papok, Jézus Szívével egyesülve, mindig hű tanúi 
legyenek Isten gondoskodó és irgalmas szeretetének. 

 

Missziós imaszándéka: 
hogy a Szentlélek teremtsen közösségeinkből számos missziós 
hivatást, akik magukat teljesen Isten országa terjesztésének 
akarják szentelni. 

 

Imádságot kérünk: 
- diákonus és papszentelésre készülőkért 
- hálából az idei tanévért 
- plébániánk jótevőiért 

 

 

Imaóra 
Szeretettel hívunk mindenkit a következő imaóránkra kedden, 
14-én 18 órakor a Kerek templomba. Most a Szentlélek 
ajándékairól elmélkedünk. Az imaóra a Mária Rádióban 16-án, 
csütörtökön 23 órakor lesz hallható. 

 

 

Máriaremete: Karizmák ünnepe 
Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye június 13-án rendezi 
meg hagyományos pünkösdhétfői programját, a Karizmák 
ünnepét a máriaremetei plébániatemplom kertjében.  
Az idei mottó: Szövetség a szeretetben.  

 

 

Meghívó invesztitúrára 
Jeruzsálemi Szent Sír Lovagokat és Dámákat avat Dr. Paskai 
László bíboros úr 2011. június 13-án 10.30-kor az Esztergomi 
Bazilikában. 
A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi 
Helytartósága sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt! 

 

 

Mária Rádió FM 97, 4 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
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Napközis Táborok 
A Belvárosi Plébánia épületében saját napközis tábor lesz, 
július 25-29 között. Jelentkezni a Plébánián lehet. 

 

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 

 

Néptánc tábor lesz július 18-22 között Mindszenty József 
általános iskolában. A foglalkozások 9-16 óráig tartanak.  
Jelentkezni az iskolában lehet. 

 

 

Első péntekes betegellátás 
„Beteg közületek valaki? Hivassa az egyház papjait!” 
(Jak) Azon testvéreket, akik tartós betegségük miatt több 
hónapon át, vagy emberi számítás szerint soha többé nem 
tudnak templomba jönni, minden hónap első péntekén 
szívesen meglátogatjuk. Ezen alkalmakkor elvégezhetik 
gyónásukat és szentáldozáshoz járulhatnak. Kérjük a 
hozzátartozók azzal is gondoskodjanak betegeikről, hogy 
ezt a szolgálatot kérik számukra.  
Megjegyzés: e szolgálat szempontjából fontosak a plébá-
nia-határok: minden beteg esetében a területileg illetékes 
plébániát kell megkeresni. Tájékoztatást mindenkinek 
készséggel adunk. 

 

 

VÉRADÁSOK 
Véradásra jelentkezés ideje Helye 
06.07. 08:00 – 12:00 (K) VÉRELLÁTÓ 
06.14. 08:00 – 12:00 (K) SUZUKI 
           14:00 – 17:00  VÉRELLÁTÓ 
06.21. 08:00 – 12:00 (K) TE Connectivity (TYCO) 
           14:00 – 17:00  VÉRELLÁTÓ 
06.28. 08:00 – 12:00 (K) TE Connectivity (TYCO) 
           14:00 – 17:00  VÉRELLÁTÓ 
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza 
magával. Segítségét előre is köszönjük! 

 

 

Meghívó 
Az Élet Játéka című színdarabot a Mindszenty József 
általános iskola színjátszó szakköre július 1-én, pénteken 
20.30 kezdettel a Várszínházban adja elő. 
Az előadásra mindenkit szeretettel várnak! 

 

Pünkösd ünnepén 
Az egyházi év harmadik nagy ünnepe a Pünkösd, amikor a 
Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. 
Neve görög eredetű: a penta szóból ered, amely a görög 
számsorban az ötös számot jelöli. Tekintettel arra, hogy 
ezen ünnep a húsvét vasárnapot követő ötvenedik napon 
van, így a görög penta szóból származtatva a 
pentekosztesz elnevezést kapta. Ebből származik a 
magyaros „pünkösd” szó. 
Ez az ünnepnap - éppen úgy, mint a húsvét - a „változó 
ünnepek” sorába tartozik. Minden évben a húsvéti ünnep 
naptárbeli elhelyezkedésétől függ. 
Ezt a Niceai Zsinat 325-ben határozta meg. Így 
legkorábban május 10, illetve legkésőbb június 13. lehet a 
pünkösdi ünnep vasárnapja, vagy pedig e két dátum 
közötti vasárnapok valamelyike. 
Eredetileg „hálaünnep”-ként tartották számon: a termény 
betakarítása után annak legzsengébb részét az Istennek 
ajánlották fel. 
De mi is az ünnep keresztény jelentősége? 
Amit Jézus Krisztus a halálával és feltámadásával 
megszerzett, azt most a Szentlélek Úristen szétosztja az 
egész keresztény világnak. 
Jézus előre megígérte a Szentlélek eljövetelét, amely be is 
következett. A tanítványok együtt voltak, amikor 
lángnyelvek formájában jelent meg, és megajándékozta 
őket azzal, hogy különféle nyelven tudtak beszélni. 
Ezzel gyakorlatilag mindenkivel tudtak szót érteni, és így 
az evangéliumot minden nyelven hirdethették az egész 
világon. 
Jeles ünnep ez azért is, mert a püspök ilyenkor szolgáltatja 
ki a bérmálás szentségét e szavak kíséretében: 
„megjelöllek téged a kereszt jelével és megerősítlek az 
üdvösség krizmájával az Atya, Fiú és Szentlélek 
nevében”. 
Pünkösdhöz egyébként különböző népszokások is 
kapcsolódnak. Ezek közül talán „pünkösdi király” 
választása a legismertebb. Különféle versenyek, játékok 
győztesét tüntetik ki ezzel a címmel, és ezzel 
párhuzamosan bizonyos előnyöket élvez a kitüntetett. 
Sokfelé „pünkösdi vásárt” rendeznek e naphoz 
kapcsolódóan. A szőlősgazdák körében a pünkösd 
másnapján úgynevezett „pince-búcsút” tartanak, amikor 
az ismerősöket, barátokat vendégül látják egy kis 
borkóstolásra. Pünkösdöt jelképezi az ilyenkor nyíló 
pünkösdirózsa is. Holop Géza 

 

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 


