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XVI. évf. 15. szám A z  E s z t e r g o m –  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e 2012. április 15. 

Olv.:ApCsel 4, 32–35      az Isteni Irgalmasság vasárnapja, fehér vasárnap      Sztl.: 1 Jn 5, 1–6 

 Zsoltár válasza: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, *mivel irgalma örökké megmarad. 117,2–4. 16ab–18. 22–24 

EVANGÉLIUM  Szent János könyvéből (Jn 20, 1–9) 

 Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben 
bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az 
Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is 
titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s 
akinek megtartjátok, az bűnben marad.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor 
megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem 
helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, 
s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség 
nektek!” Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, 
hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram, és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, 
mégis hisznek.” Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket 
azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen benne. 
Elmélkedéshez: 
• A szentmise melyik pontján utal a liturgia erre az evangéliumra? 
• Jézus másutt arról beszél, hogy nem békességet jött hozni a földre, hanem kardot (vö. Mt 10,34). Hogyan viszonylik az a mondás 

ehhez az evangéliumhoz? 
• Kinek tartanám én meg a bűneit? Miért? 
 

Az Isteni Irgalmasság ünnepe 
Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29–én 
kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető 
ezen a napon a szokásos feltételek mellett.  
II. János Pál pápa, 2000. április 30–án, amikor 
a szentek sorába iktatta Boldog Fausztina 
Kowalska nővért, az Isteni Irgalmasság 
ájtatosságának apostolát, egyben az egész 
egyetemes egyház számára kihirdette, hogy 
Húsvét második vasárnapján, Fehér–vasárnap 
tartjuk az Isteni Irgalmasság ünnepét. 
A Pápa Rómában a Vatikán közvetlen 

közelében lévő Szentlélek templomot jelölte ki az Isteni 
Irgalmasság ájtatosságának központjául. Az Isteni Irgalmasság a 
Feltámadott Krisztus ajándéka az egyház és az egész emberiség 
számára, ahogy ezt II. János Pál pápa Dives in Misericordia k. 
enciklikájában kifejtette. Az Isteni Irgalmasság ugyanis az, ami 
korlátot szab a rossznak. Jézus rábízta Fausztina nővérre azokat 
az eszközöket is, amelyek révén az emberek közeledhetnek az 
Isteni Irgalmasság forrásához, ezek pedig az Irgalmasság 
ünnepe, az Irgalmas Jézus kegyképe, az Irgalmasság órája, az 
Isteni Irgalmasság rózsafüzére, valamint az ájtatosság 
terjesztése. 
Az ünneppel kapcsolatban érdemes idézni Jézus szavait, melyeket 
Szent Fausztina nővér naplójában olvasunk. „Azt kívánom, hogy 
legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet (az 
Irgalmas Jézus képét) húsvét után az első vasárnapon 
ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az irgalmasság 
ünnepe!” (Napló 49.) „..Azt kívánom, hogy az irgalmasság 
ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a 
szegény bűnösök részére” (Napló 699.) Szerte a világon milliók 
készülnek kilenceddel az irgalmasság ünnepére. A kilenced 
nagypénteken kezdődik. Ez a nap – húsvét ünnepével együtt – 
Isten irgalmas szeretetének csúcspontja. Amikor II. János Pál 
pápa Krakkóban felszentelte az Irgalmasság bazilikáját, 

beszédében ismételte ezt a fohászt: „Jézusom, bízom benned!” 
Tegyük ezt mi is mindannyian. 
Az Irgalmasság órája (minden nap 15:00h) 
Fausztina Kowalska nővér naplója 1320 Jézus mondja: „Délután 
három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. 
Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elha-
gyatottságomban halálom óráján. Ez a nagy irgalom órája a világ 
számára. Megengedem, hogy behatolj halálos szomorúságomba. 
Ebben az órában nem tagadok meg semmit a lelkektől, akik szen-
vedéseimre hivatkozva kérnek tőlem valamit.” 
Az Irgalmasság rózsafüzére: 
Fausztina Kowalska nővér naplója 476: …e szavakat hallottam: 
„Ez az ima haragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a 
rendes olvasón a következőképpen: Először egy Miatyánkot, 
Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz, ezután a nagy szemekre a 
következőket ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett 
Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és 
Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért; 
majd a kis szemekre: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz 
nekünk és az egész világnak! Végén háromszor ismételd e szava-
kat: Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk 
és az egész világnak!”  (Összeállítást készítette a Szerk.) 
 

Ismeret–rovat(1.): Fehérvasárnap, Dominica in albis, 
tamásvasárnap: a húsvét nyolcadát záró vasárnap (azaz a szent 
szombatot követő nyolcadik nap), a II. Vatikáni Zsinat óta húsvét 
2. vasárnapja. Introitusa alapján Quasimodo–vasárnap. – Nevét 
onnan nyerte, hogy a nagyszombaton keresztelt katekumenok 
(görögül: katechumen (hitújonc)= keresztény beavatás 
szentségeire készülő felnőtt) ezen napon vetették le fehér 
ruhájukat, melyet egy héten át viseltek. – A fehérvasárnaphoz 
fűződő ajándékozó jellegű népszokás, a mátkálás és komatál–
küldés föltehetően ilyen óker. gyökerekhez megy vissza. A 
fehérvasárnap népies neve ezért „mátkáló–” v. „komálóvasárnap”.  

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

(Folytatás a 1. oldalról) 
(Napjainkra a lelki rokonság őrzött meg valamit a barátságkötés, a 
keresztszülő–keresztgyermek ezen intézményes formájának 
korabeli vonásaiból.) Hahóton a fehérvasárnap neve 
mátkavasárnap, az Ormánságban mátkázó vasárnap. – Némely 
vidéken fehérvasárnapi szokás volt, hogy a farsang óta férjhez 
ment leányok menyasszonyi ruhájukban mentek a szentmisére 
koszorú és fátyol nélkül. A fehérvasárnap szakrális tartalmát a 
keleti egyházban a halottakról való megemlékezés, a halottak 
húsvétja jelenti, a nap neve a görögkatolikusoknál 
tamásvasárnap. 
 

Ismeret–rovat (2.): Fehérvasárnapi élő népszokás 
a határkerülés, határjárás szertartása, ami a húsvéti feltámadással, 
megváltással a természet, az élet megújulásához kötődik. Az ün-
nep hagyományos tartalma, a határkerülés, határjárás pedig a va-
lamikori Emmausz járásra, a sírból eltűnt Jézus keresésére és 
mennybemenetelének megünneplésére emlékeztet bennünket. A 
középkorban egész Magyarország területén elterjedt szokás volt a 
húsvéti ünnepkörben a határkerülés vagy határjárás. A XIX. szá-
zad végén az ország különböző vidékein még mind a katolikusok, 
mind a protestánsok gyakorolták. A földeken, a vetések között 
ereklyékkel, templomi zászlókkal, énekszóval körmeneteket, pro-
cessziókat rendeztek; lóháton vagy gyalog megkerülték a határt, 
miközben különböző szertartásokat végeztek, hogy a vetés minél 
bővebb termést hozzon, kártevőktől, gonosz ártalmaktól védve 
legyen. A régiségben az emberek hitték, hogy cselekedeteikkel, 
énekükkel, táncukkal befolyásolhatják, segíthetik lakóhelyük, te-
lepülésük védelmét, megőrizhetik földjük termőképességét, 
eltartóképességét. A határ szertartásos körbejárásával megerősítik 
a határvonalakat, ellenőrzik annak épségét, hittel kívánják a benne 
lakó növények, állatok, emberek, –egyszóval élők– egészségét. A 
húsvét utáni első vasárnapon kezdődtek el régen a lányséták, ek-
kor fogadtak maguknak(pl. tojáscsokkantással, komatállal) komát, 
azaz életre szóló szövetséget a fiatalok, vagy ekkor erősítették 
meg az előző években választott komaságot. Ennek pedig az 
egész nemzetség összefogásában, összetartásában nagy szerepe 
volt, s lehet ma is. 
 

Levelet kaptunk 
„Keresünk Esztergomban legalább 1 papot, alsó és felső szinten, 
aki Jézus Krisztust és nem a helyi politikát képviseli. Mellékesen 
van ideje elvesző félben lévő bárányaira is, a polgármester 
asszonyhoz való rohangálása mellett. Jelentkezni lehet a 
plébániákon, az utcákon, mobilon, tereken, emailben. A 
megtalálónak különleges örömben lesz része!! Mi még hívők 
sokan” (a levél személyes aláírást nem tartalmaz) 

 
 

Meghívót kaptunk(1.): A Keresztény Múzeum tisztelettel meg-
hívja Önt 2012. április 19–én, csütörtökön 16 órára a „Szeretet-
szolgálat régen és ma” A katolikus karitász 80 éve című kiállítás 
megnyitójára Köszöntőt mond Écsy Gábor országos 
karitászigazgató. A kiállítás megnyitja:Székely János esztergom–
budapesti segédpüspök 
Közreműködnek: az esztergomi „A Mi Házunk” Marista Közös-
ségi Ház fiataljai. A kiállítás megtekinthetô: 2012. május 13–ig 
hétfő és kedd kivételével naponta 10–17 óráig 
Helyszín: Keresztény Múzeum Esztergom, Mindszenty tér 2. 
 

Meghívót kaptunk(2.): Szeretettel hívunk–várunk minden 
meseszerető felnőttet és gyermeket április 16–án 17 órakor 
könyvtárunkba, vendégünk Agócs Gergely mesemondó. Április 
17–én, kedden 17 órakor a Holocaust Emléknapja alkalmából 
Berlin és a Holocaust címmel képes bemutatót tart Peragovics 
Ferenc tanár. Helyszín: Helischer József Városi könyvtár 2500 
Esztergom, Bánomi út 8. 
Bővebb információért látogassa meg honlapunkat: 
www.vkesztergom.hu 
 

Meghívót kaptunk(3.): Április 17–én kedden 18 órakor tartják a 
következő imaórát az esztergomi Kerek templomban 
„Feltámadott, alleluja !” mottóval. 
A szervezők ezeket a gondolatokat fűzik az imaórához: 
„Keresztény hitünknek egyik legfontosabb tétele, hogy Jézus 
feltámadt a halálból. Ha ezt nem tudjuk elfogadni, akkor az örök 
életről szóló tanítás is csak legenda, jámbor vágyakozás. E hit 
nélkül emberi életünk, küzdelmünk, főleg szenvedésünk előbb–
utóbb értelmetlenné válik. Pusztán emberi értékekre épített 
életvitelünk kiüresedik – valódi, túlvilágra nyíló perspektíva 
nélkül. „– erről gondolkodnak az áprilisi imaórán. Az imaóra 
hangfelvétele április 19–én, csütörtökön 23 órakor hallható a 
Mária Rádióban. 
 

 

Plébániánk élete: Átalakult a honlapunk 
Kedves Testvéreknek örömmel hirdetjük, hogy plébániánk 
honlapja teljesen átalakult, megújult. Végső formája és tejes 
működése még alakítás alatt van, adatait folyamatosan töltik fel a 
szerkesztői. Tudható, hogy eredetileg a városmisszió kapcsán 
indítottuk el egyszerű felülettel az internetes oldalunkat. Célunk 
akkor az volt, hogy a városunkban zajló saját programjainkat, 
missziós alkalmakat széles körben meghirdessük, és 
visszatekintést lehessen kapni képben, hangban. Ezt a cél akkor 
betöltötte az oldal, s új formáját és célját nem sikerült sokáig 
felépítenünk. Persze ennek egyik fő oka az volt, hogy egy háttér 
csapatra lett volna szükség, akik kidolgozzák egy új profil 
koncepcióját, felépítik egy megfelelő programmal, s aktuálisan 
működtetik. Erre volt szükség, amit az Isten kegyelméből, s talán 
egy–egy imánk meghallgatásából megadta az Isten számunkra. A 
kis csapat bemutatkozását remélem hamarosan olvashatjuk 
hírlevelünkben. A végleges kialakítás előtt most a felhívásunk 
mellett javaslom mindenkinek, hogy látogassa meg a honlapot és 
jelezzen vissza benyomásairól, javaslatairól, adatok pontosításáról 
vagy bármilyen építő jellegű megjegyzéséről. Véleményeket 
kéjük a hírlevelünk szerkesztőségének e–mail címére kérjük 
küldeni: harangszo@egomnet.hu Köszönjük! Szerk. 

 

Hirdetések 
+ Szeretettel várjuk a kedves nyugdíjas testvéreket a csütörtöki 

nyugdíjas klub összejövetelére április 21–én délután 3 órára. 
+ Márianosztrai Ifjúsági gyalogos zarándoklat lesz ápr. 28-30. A 

zarándoklat Pilisborosjenői téglagyár BKV buszmegállójától 
indul reggel 8 órakor. Jelentkezni a zarándoklat honlapján: 
matrianosztra.zarandoklat.hu illetve a templom hirdetőtábláján 
is megtalálható a rendezvény ismertetője. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások 
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le Jézust 
amikor megjelenik az apostoloknak. 

+ A héten temettük: Kerekes Pálnét, Pufa Vincénét, Lotka Istvánnét és 
Godó Gábort. 

+ A héten kereszteltük: Garzó Bálintot, Greznár Márkot, Hanisch 
Zsanett Izabellát és Lovasi Regina Andreát. 

 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő–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 

www.belvarosiesztergom.hu;  e–mail: sztpeterespal@egomnet.hu 


