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Olv.: 2 Krón 36, 14-16. 19-23         Nagyböjt 4. vasárnapja        Sztl.: Ef 2, 4-10 

Zsoltár válasza: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad. 136, 1-2. 3.4-5.6 

EVANGÉLIUM  Szent János könyvéből (Jn 3, 14-21) 

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, 
hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy általa 
üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött 
Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak 
voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki 
azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat”. 
Elmélkedéshez: 
• Mit jelent ítélettel tekinteni valakire? Én kikre tekintek ítélettel? Kik tekintenek ítélettel énrám? 
• Mit jelent ítélet nélkül tekinteni valakire? Kik azok, akik felé nincs bennem ítélet? Kik azok, akik ítélet nélkül tekintenek énrám? 
• Milyen ítéletet von magára, aki nem hisz Isten egyszülött Fiában? Hogyan kell érteni a Szentírás szövegét? 
 

Így éltem meg - rovat: Óriási apróságok: Az igazi böjt – egyszerű 
keresztényként valami szépet Istenért 
Cura Pastoralis aegrotorum - egy tantárgy az indexben. Azt 
jelenti, kórházi lelkigondozás gyakorlat. Célja, hogy a hallgatók 
gyakorlatot szerezzenek a kórházi betegek előtt történő katolikus 
keresztény tanúságtételben. A hallgatók bekapcsolódnak a kórházi 
beteglátogató csoportok munkájába egy félév során, minimum 
havonta egyszer ténylegesen be kell menni a kórházi kórtermekbe 
majd beszámolót írni. A pasztoráció építi a lelket, megerősít a 
hitben, Isten és ember szeretetében. Beteg embertársainkban 
találjuk meg a szenvedő Krisztust. Ők azok, akik éppen ott és 
akkor vesznek részt Krisztus szenvedésében, ezáltal útmutatókká 
válnak az üdvősség felé. Így képviselik Krisztust, mi pedig 
általuk. Alázattal kell lennünk Isten és embertársaink iránt 
anélkül, hogy ezt tudatosítanánk. Szerető bizalommal kell 
odafordulnunk a betegekhez, úgy ahogy Jézus tette. Sugároznunk 
kell az Ő örömét és odavinni a reményt, lelki segítséget nyújtani 
egy szenvedő embernek. Éreztetni a szenvedővel, hogy ő így 
fontos az Istennek, mert az ő szenvedése valódi érték Isten előtt. 
Jézus lehajol hozzá és vele együtt szenved. A pasztoráció egyfelől 
a szeretet parancsa teljesítésének egyik formája, másrészt ezekben 
a megtört beteg testekben adatik meg, hogy láthassuk, érinthessük 
Jézus Krisztust. Válaszul pedig magunkból adunk valamit. Valami 
szépet embertársainkért, valami szépet Istenért. A kórházi 
lelkigondozás egy tantárgy a leckekönyvben, a szívem mélyén 
szeretet és szolgálat Istennek és embernek. „... mert beteg voltam 
és meglátogattatok.“!!! V. Anna 
Meghívót kaptunk: „Nem jó az embernek egyedül lenni…” 
Lelki nap párkeresőknek és párra váróknak 
„Magányos vagy? Hiányzik mellőled valaki? Szeretnéd 
megtalálni a párod, vagy szeretnéd, ha ő találna rád? Mindent 
megpróbáltál már, de a remény is csak pislákol benned?”  
Helyszín és időpont: Örökimádás templom (Budapest, Üllői út 77.) 

március 25. vasárnap, 14.30h; részvételi szándék jelzése az 
imaest25@gmail.com címen lehetséges a szervezés 
megkönnyítése miatt. További információ: 06-30/413-56-85 

Imaszándékok: – szenvedéseinket úgy adjuk oda Istennek, mint 
ajándékot, hogy az öröm szép virágává változzanak 
– a fiatalokért, hogy életüket Krisztusra alapozzák 
– hogy a hitetlenek meghallják Jézus szavát, mely az igaz Útra vezeti 
őket 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

Nagyböjt – elmélkedés: Miért tart fogva bennünket a bűn hálója?! 
Olyan csökönyösen ragaszkodunk szokásainkhoz és 
szenvedélyeinkhez. A választ talán mi sem tudjuk miért. Mi örömünk 
van szenvedélyeinkből? Hiszen csak múló, ideig – óráig tartó 
látszólagos boldogságot nyújtanak. Úgy gondolom, azért nem tudunk 
megszabadulni szokásainktól és szenvedélyeinktől, mert nem értettük 
meg teljesen, hogy Jézusban minden boldogságot megtalálhatunk. 
Épp szenvedélyeink távolítanak el Tőle. Azért nem tudunk 
megszabadulni szenvedélyeinktől, mert sajnos emberi természetből 
fakadóan hajlamosabbak vagyunk inkább valami olyanban keresni a 
boldogságot, ami úgymond kézzel fogható, szemmel látható, amire 
azt mondhatjuk – szép. De mindez elmúlik. S miután elmúlt a világ 
is, akkor miben látjuk majd a szépet, ha most nem tudjuk Istenben 
látni?! Szenvedélyeink már szinte elvakítanak bennünket és nem 
látjuk Jézus Szívének tiszta szépségét. Pedig Ő kárpótolni tudná 
összes vágyunkat, melyeket buta szenvedélyeinkkel és szokásainkal 
szeretnénk kielégíteni. Jézus viszont türelmesen vár bennünket, 
szeretné, ha Benne keresnénk a vigaszt. Mert Ő Maga az igazi vigasz. 
Ő nem ideig-óráig vigasztal, hanem egy örökkévalóságon át. Jézus 
minden nap oda adja magát nekünk az Eucharisztiában, minden nap 
megpróbál minket kiszabadítani a bűn hálójából, amely fogva tart 
bennünket. Ő nem önző okból szeretné, ha ott élne szívünkben, 
hanem mert tudja, hogy Ő az egyetlen helyes Út a boldogsághoz és 
csak az Ő szeretete képes megszabadítani szokásainktól, 
szenvedélyeinktől. „mert megismeritek az igazságot, és az igazság 
szabaddá tesz benneteket“ A. 
 

Beszámoló a 2011. évi Karitász feladatokról. (2.rész) 
Az elmúlt évben is részt vettünk a régiós rendezvényeken: élő 
rózsafüzér május hónapban, régiós lelki nap Sárisápon valamint az 
országos rendezvényen Budapesten, a Karitász 80 éves ünnepségén. 
Ezekről az eseményekről igyekeztem évközben számot adni. Nagyon 
jól sikerült az „Egymillió csillag” karácsonyi gyertya akció, ebből 
tudtunk segítséget nyújtani rászorulóknak karácsonyra. Ebben az 
évben is készítettünk „angyalos” csomagokat a dévai gyerekeknek. A 
levelek alapján igyekeztünk összeállítani a csomagot és írtunk mellé 
„angyalos” levelet a csomagba. Az öröm, amit a látott képekből 
tudok, minden fáradságot megért. Az előző évben is részt vettünk az 
Élelmiszerbank adományainak szétosztásában három alkalommál és 
a Magyar Püspöki Konferencia felhívására, húsvét előtt történt 
gyűjtésből a rászorultaknak juttatunk húsvéti csomagot. Ezen felül 
még 80-80 élelmiszer csomag került összeállításra és kiosztásra 
húsvétkor és karácsonykor. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
gyógyszer támogatási akciójában 2011. évben is 4 fő kapott 
támogatást, (Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) saját erőből egy rászoruló gyógyszerének 
beszerzésében segítettünk. Volt Szt. Erzsébet cipó osztás és a HEIM 
pékség támogatásával a karácsony-újévi ünnepek táján többször 
tudtunk különböző pékárukat juttatni az arra rászorulóknak. A 
Központi Karitász jóvoltából élelmiszerrel tudtunk támogatni a 
nyaraló gyerekeket. Sajnos elmaradt a tanszertámogatás, hiszen az év 
folyamán annyi féle gyűjtés történt, hogy ezzel már nem akartunk a 
hívek elé állni. Az, hogy ennyi mindent tudtunk csinálni és adni, 
szeretném megköszönni a munkatársaimat segítő családtagokon túl 
azoknak, akik adományaikkal segítették a különböző ellátásokat. 
Hálás köszönet támogatóinknak: az ÁRKÁD édességbolt 
tulajdonosának Horvát Ernőné Erikának és férjének, aki az 
adományon túl szállítást is vállalt. A GABI virágboltnak – Szlávik 
Gabriellának – ahonnan évek óta az Anyák napi ünnepséghez kapunk 
segítséget valamint a nagypénteki keresztúthoz a virágot biztosította. 
Dr. Kanász Gábornak, aki évek óta rendszeres adományával teszi 
lehetővé a rászorulók támogatását. Isten áldja érte! A Dunabogdányi 
HEIM pékség tulajdonosának, HEIM Ferencnek, aki a Szt. Erzsébet 
cipókat vasárnap frissen szállítja templomunkba, a húsvéti 
csomagokhoz kis kalácsokat sütött, és mint már előbb írtam 
pékáruval igyekezett segíteni a rászorulóknak rajtunk keresztül. A 
visegrádi Szt. György Lovagrendnek. Ők évek óta rendszeres 
ruhaadományokkal segítenek, vállalva szállítást is. Az, hogy ennyi 
mindent tudtunk végezni a hívek és az adakozók nélkül 
elképzelhetetlen lenne. A 2012-es év sem ígérkezik könnyűnek, 
hiszen egyre több ember küszködik anyagi gonddal, szorul 
segítségre. „A szeretetre – karitász – mindig szükség lesz még a 
legigazságosabb társadalomban is. Az Egyház Isten családja a 
világba. Ebben a családban nem lehet szükséget szenvedő. Az 
irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd a mérce, mely a szeretet 
egyetemességét mutatja, a szeretetet mély a rászorulók felé fordul, 
akivel az ember „véletlenül” találkozik, bárki legyen az. A szeretet 
parancsának egyetemességét tiszteletben tartva, az a feladat az 
Egyházban, mint egy családban, egyetlen gyermek sem szenvedhet 
ínséget. Ebben az értelemben érvényes a Galata levél részlete: „Ezért 
amíg időnk van, tegyünk jót minden emberrel, de különösen 
hittestvéreinkkel” /XVI. Benedek pápa Deus Caritas/ E gondolat 
jegyében köszönöm a segítséget és kérem, álljanak mellettünk ebben 
az idei nehéz évben is. Isten áldását kérve életükre. 

Galambosi Lajosné 
 

NAGYBÖJTI ÉS NAGYHETI PROGRAMOK  
 

+ Március 30. 21.00 órától fáklyás keresztút lesz, a szokott módon, 
a menet a Széchényi térről indul a Tamás-hegyi kálváriára. 

+ április 1. Virágvasárnap: A Vízivárosban a szokott időben, 8:30-
kor kezdődik a szentmise, a Belvárosban változik a miserend: 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. Virágvasárnap délután családos keresztút lesz, 
találkozó 15.00-kor a Belvárosi temető utcájában. 

+ Nagyszerda, du. 17:00: Nagytakarítás a Vízivárosban 
+ április 5-8. Nagycsütörtöktől–Nagyszombatig reggel természete-

sen nem lesznek Szentmisék a Szent István kápolnában! 
+ április 5. Nagycsütörtök: Belvárosban 19:00-kor kezdődik az esti 

szentmise. Virrasztásra 23.00-ig lesz lehetőség. 
 A vízivárosiakat szeretettel várjuk erre a szertartásra, mivel ezen a 

napon különösen fontos, hogy csak egy szentmise legyen. 
Természetesen felmehetnek a Bazilikai bíborosi szentmisére is. A 
vízivárosi hagyomány szerint keresztutat járunk a Tamás-hegyi 
kápolnában 21:00-kor. Utána virrasztás éjfélig ugyanott. 

+ április 6. Nagypéntek: 15:00-kor keresztutat járunk a Belvárosi 
Temető fölötti Kálvárián. A stációkat a Képviselőtestületek tagjai 
mondják. Az esti szertartás Vízivárosban 18:00-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 a Vízivárosban 21 óráig, a Belvárosban legkésőbb 
23.00 óráig lesz lehetőség. 

+ április 7. Nagyszombat: A Vigília szertartása Belvárosban 
20:00-kor Vízivárosban 21:00-kor kezdődik. Szertartások után 
ételszentelés lesz, majd agapét tartunk. 

+ Húsvétvasárnap: Vízivárosban 8.30-kor lesz az ünnepi 
szentmise, 

  a Belvárosban 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. 
 

Kirándulás Kárpátaljára 
ÚTVONAL: 1. nap: Esztergom – BP – Beregsurány /határátkelő/ 
Beregszászon felvesszük Attilát /az idegenvezetőt/ és 
meglátogatjuk Tóni atyát. Folytatjuk utunkat Técsőre. 2. nap: 
Huszt környéki fatemplomok – Iza /rutén falu, népművészeti 
dolgok vásárlása/ Ökörmezőn keresztül Felsőszinevér – Szinevéri 
tó /Kárpátalja legnagyobb tava/ 3. nap: Técső /szentmise/ – técsői 
Tisza – Sipot vízesés 4. nap: Aknaszlatina /szoborpark/ – Rahó – 
Fekete- és Fehér-Tisza összefolyása Kőrösmező – Európa közepe 
– Tatárhágó 5. nap:Técső - Csetfalva - Beregszász /lehet ebéd és 
borkóstoló/ Beregsurány – BP – Esztergom Indulás: július 6-án 
kora reggel Érkezés: július 10-én késő este. Jelentkezés: április 1-
ig Magyarné Ibolyánál keddenként 10-12-ig a Belvárosi plébánián 
15 000 Ft előleggel. Részvételi díj: 39 000 Ft, mely tartalmazza 
az utiköltséget, 4 éjszakai szállást, buszvezető és idegenvezető 
napidíját valamint a félpanziós ellátást 4 napra. Útlevél szükséges 
/gyógyszer, Ft/ Június 22-én 17 órakor indulás előtti megbeszélés 
a Belvárosi plébánia tanácstermében és a hátralevő díj befizetése. 

Kardos Tamásné 
 

Hirdetések 
 

+ A Katolikus iskolák számára rendezett gyűjtés eredménye a 
Vízivárosi templomban 88 870 Ft lett, a Cséfalvay Pál atya 
síremlékére szervezett gyűjtés eredménye 112 990 Ft. Isten 
fizesse meg! 

+ Most vasárnap nagyböjti élelmiszeradományokra gyűjtünk a 
saját plébániáink rászoruló híveinek, jövő vasárnap pedig a 
Szentföld keresztényeinek a javára lesz gyűjtés. 

+ Az évente szokásos Nagyböjti Triduum vasárnap este 18:00-kor 
kezdődik a Szent Anna (Kerek)templomban, és a következő 
hétfőn és kedden folytatódik, ugyancsak 18:00-kor. Ünnepi 
szónok Dr. Papp Szabolcs görögkatolikus parókus lesz. A 
vasárnap esti szentmisét megtartjuk, hétfőn és kedden a 
hétköznapi esti szentmise elmarad, mert a testvéreket a 
Triduumra hívjuk. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások 
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzoljanak le egy 
olyan eseményt az elkövetkező hétből, amikor valami jót 
cselekszenek. 

 

+A héten temettük: Kókai Kálmánnét, Dejcző Gyulánét és Fehérvári 
Piroskát. 

kereszteltük: Szőgyéni Zoltán Zalánt és Horváth Dominikot. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő-Kedd: ELMARAD, a híveket a Triduumra várjuk a Szent Anna (Kerek) 
templomba 18:00-kor! 
Szerda- Péntek: 19 óra; Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Vasárnap: ½ 9 óra 
 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra; Szombat: 18 óra (előesti) 
 Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.00 Szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István) 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz 
HARANGSZÓ 

A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele /megjelenik hetenként/ 
Alapító: Dr. Beer Miklós 

Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.; 

Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 
Tel./Fax.: (33) 898 – 124, Mobil: (20) 775 – 2841 

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

Web: www.belvarosiesztergom.hu;  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 


