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Olv.: ApCsel 3, 13–15. 17–19

Húsvét 3. vasárnapja
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Zsoltár válasza: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét! 7a. vers
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 24, 35–48)
Abban az időben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a
kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és
félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben?
Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok,
nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt
hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt
hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a
prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva,
hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni
Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”
Elmélkedéshez:
•
•
•

Engem hogyan tudna Jézus meggyőzni, hogy Őt látom?
Mire vonatkozik az „Írások” – szó?
Milyen esetre emlékszem, amikor megértettem valamit az „Írásokból”?

Beszámoló: Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapjáig eltelt idő
eseményeiről a Belvárosban
Virágvasárnap 10.45-kor gyülekeztünk a templomkertben, hogy
plébános atya megáldja a barkákat, s énekkarunk éneklése mellett
vonuljunk a szépen kitakarított templomunkba.
Nagycsütörtökön a bérmálkozásra készülő fiúk meghatottan
foglalták el helyüket a lábmosás szertartásához készített székeken.
A szentmise végén jóízűen fogyasztották el a vacsorát Gábor és
Sándor atyákkal. Nagypénteken 15 órakor a belvárosi Kálvárián a
Képviselő Testület tagjai imádkoztak az egyes stációknál. Eső
előtt sikerült a mintegy 160 hívőnek hazaérni. Este 19 órai
szertartáson énekkarunk Inotai György vezetésével szépen
énekelte a Passiót. Áhítattal járultunk a Kereszthódolathoz. A
„csonka mise” után Szentségimádásra volt lehetőség 23h-ig.
Nagyszombaton a Vigillia 20 órakor kezdődött, melynek során
Gábor atya 4 fiatalt keresztelt meg, elsőáldozásban, bérmálásban
részesített. A szertartás után megáldotta az ételeket, majd
vendégül látta a ministránsokat, a 4 fiatalt, hozzátartozóikat,
segítőket az agapén. Húsvétvasárnap az ünnepi nagymise 10.30kor kezdődött. Kórusunk ismét kitett magáért. Ezt követte a
körmenet a szokott útvonalon. Köszönet Bodrogai Sándornak a
Polgárőrség vezetőjének és csoportjának, akik önzetlen
munkájukkal biztosították a zavartalan lebonyolítást. Visszatérve
a templomba a Te Deum, a Pápai-, Magyar Himnusz
eléneklésével megbékélt lélekkel indultunk hazafelé. Köszönet
Gábor és Sándor atyáknak, az énekkarnak, sekrestyés Gabikának
és segítőjének Ősy Marikának, az önzetlen takarítást végzőknek.
Jó volt Belvárosinak lenni!
Mara néni

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Segítő vélemény:
Megújult weboldalunk!
Előző hírlevelünkben ajánlottuk a kedves testvérek figyelmébe a
megújult weboldalunkat (www.belvarosiesztergom.hu), s kértük,
hogy írjanak véleményt, segítség a fejlesztés és az átláthatóságot
az oldal szerkesztőinek. Nagy örömmel vettük az alábbi szövegű
e-mailt, amit ezennel közre adunk.
Jelezzük, hogy a vélemény nem mindenben tükrözi a szerkesztőség
törekvéseit, de jórészt igen, és a maradék is megfontolandó lehet.
Tisztelt Szerkesztő Csoport!
Fogadják elismerésem az újra indult honlapunkhoz! Kívánom,
hogy ha jelképesen is, de mindenki, aki a Plébániához tartozik
érezhesse a magáénak, s büszke is legyen rá! Javaslataim, így első
pillantásra: - vállalja valaki, hogy nevét adja a „szerkesztő
csoport” képviseletében, mert e nélkül kellemetlenül hivatalos a
megszólítás. Javaslattal, kéréssel, stb. személy szerint
fordulhassunk „Valaki”-hez.
- a plébániai közösségek (csoportok?) a nyugdíjas klub, a
Gazdakör,
a
„Belvárosi
Katholikus
Legényegylet”
hagyományainak folytatója a Kolping Család, van egy Taisei
imakör, cserkészek, valamilyen Fény.... csapat, s talán még többen
is! Javaslom, hogy mind bekerüljenek bemutatkozással,
programjaikkal, híreikkel
- javaslom, hogy figyelve a város egyházi eseményeit, jelenítsék
meg azokat, akár kiemelt helyen, pl. most a május ötödikei
bazilikai nagy-misét ( az egyházmegyei lapban van róla szó )
- Nagy László plébánosunk idején ő misével nem „konkurrált” az
érsekekkel. Nagyobb ünnepeken zászlókkal vonultunk fel a
Bazilikába, keresztül a városon! Ünnepnek számítson
Esztergomban, ha Érsekünk itt misézik! Nem tudom, mennyire
lesz a honlap Plébános urunk irányítása alatt? Mi mindenhez kell
kikérni az ő engedélyét? Lehet, hogy már a fentiek is
egyeztetendők? Ezt nehéz lesz jól csinálni! Semmiképp sem
szabad megsértődni!
- a plébánia csoportoknak ad szállást. Hirdessük?
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás a 1. oldalról)
- a templom bejáratától jobbra eső szenteltvíz tartó felett van a
templomunkról ismertető, amit Dr. Prokopp Mária írt. Képekkel
illusztrálva javaslom a honlapunkba. A mennyezetképek,
oltárszobrok, mellékoltárok, kápolnák, szentképek mind
feltölthetők részletes leírással, pl az Árpádházi szentjeink, szent
Rita, a Jézus Szíve szellemiség és mozgalom, stb. Különlegesség,
hogy a bejárattól balra lévő Szűz Mária a Kis Jézussal szobor
egykor öltöztetős volt, több garnitúra ruhával! Újra éleszthető-e
ez a hagyomány? Csodálatos a templom felső világa, a tető
ácsolata, a kovácsolt húzó vasak, harangok, és a kilátás a városra!
Szervezzünk látogató csoportokat? A kripta története is megér pár
mondatot.
De máris ott tartok, hogy a lelkes „Szerkesztő Csoport”-ot a
Plébánia fölvirágoztatására kapacitálom! Részemről a kripta rövid
ismertetését, és a Kolping Család bemutatkozását és
kapcsolattartását vállalom - ha szükséges. Tisztelettel: Kardos
Tamás nyugdíjas vegyész, volt gondnok.
Buzdítjuk a kedves híveket, plébániai csoportokat, közösségeket,
hogy mondjanak véleményt a weboldalról, szolgáltassanak
adatokat és információkat a feltöltésben résztvevők számára,
keressék a kapcsolatot a közösségek a szerkesztővel, hogy saját
hozzáférést kapjanak a saját programjaik megjelentetéséhez a
saját felületi részükön. Köszönettel
Szerk.
Imaszándékok
+ az Isten irgalmassága kiáradjon a mindennapi életünkbe
+ a Húsvét öröme kiáradjon szívünkbe, s általa a
mindennapjainkban is érezzük örömét
+ az élő Isten kapcsolatunk kialakuljon, és általa élővé váljunk a
halálos homályban élés helyett
+ hitünk Húsvéti örömben megújulva szorosan kapcsoljon Jézus
Urunkhoz.

Meghívót kaptunk: A Jó Pásztor Nővérek Rendjét 1835-ben
alapította Pelletier Mária Eufrázia, Franciaországban, akit 1940ben szentté avattak. Ő megtapasztalta a Jó Pásztor féltő és szerető
gondoskodását. Szíve mélyéből vágyott arra, hogy Krisztus
megváltói művének részese legyen, és ez a vágya a kereszt iránti
szeretetében és a lelkek üdvösségére irányuló buzgóságában meg
is valósult. Minden emberben Isten képmását tisztelte, és ezzel
példát adott nővéreinek arra, hogyan kell Krisztushoz hasonlóan
megértéssel lenni az emberi gyengeség iránt. Az idén
lelkigyakorlatokat szerveznek Budapesten, három korosztály
számára.
2012. június 21 – 24. (Csüt-Vas) » a 12 – 14 éveseket;
2012. június 26 – 29. (Kedd-Péntek) » a 15 – 17 éveseket;
2012. augusztus 22 – 26. (Sze-Vas) » a 18 – 25 éveseket várják
egy rendhagyó találkozásra Jézussal.
Jelentkezés és érdeklődés: Ildikó nővérnél
ildiko.bp.bfm@gmail.com; Tel.:1/250-3945 (hétköznap 18-20-ig
és hétvégén napközben); Helyszín 1032 Budapest, Zápor utca 50.
Érkezés (mindhárom találkozásra):11.30h-ig
Magam mentegetésire
Több olvasónk jelezte (névvel, címmel…), hogy zavarónak találta
a múltkori számban közölt névtelen levelet. Ha néhány olvasónk
fontosnak tartotta az írásos visszajelzést, szeretném őket
megtisztelni azzal, hogy én is írásban válaszolok.
Úgy vélem, egy plébániai újságnak feladata visszatükrözni azt,
hogyan folyik az egyházi élet a plébánián. Mindig örömmel
mutatunk be különféle közösségeket, programokat, adunk helyt
beszámolóknak.
Nos, az Esztergomban zajló plébániai élet egyik sajátos színfoltját
jelentik a névtelen levelek. Kb. havonta kapok ilyet, persze
izgalmasabb politikai küzdelmek idején sűrűbben is. Gondoltam,
lássanak egyet a lap olvasói is!

Akik írtak nekünk, szóvá tették, hogy kellemetlen ilyet olvasni –
hadd valljam be, hogy magam is így vagyok ezzel. Ennek ellenére
nem érzem bajnak, hogy egy ilyet megmutattam – többet azért
nyomtatásban nem tervezek.
Ha valaki még ezek után is úgy véli, hiba volt, gondoljon arra,
hogy egy plébános küldetésének az is része, hogy a hibái által
segítse a híveket az üdvösség felé: csak az lehet Isten szentje, aki
megtanul megbocsátani. Megbocsátani pedig az tanul meg, aki
bűnökkel és hibákkal találkozik.
Harmai Gábor
Szíriai Szent Efrém:
Életem Ura és Uralkodója,
ne engedd hozzám a jóra való restség,
könnyelműség, pénzvágy
és megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak
a józanság, alázatosság,
állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram és Királyom,
add, hogy megismerjem bűneimet
és meg ne ítéljem felebarátomat,
mert Te áldott vagy mindörökké,
Ámen.
Előzetes programajánló: Negyvenéves a Nagymarosi Ifjúsági
Találkozó
Május 19-én tartják a nyolcvanadik Nagymarosi Ifjúsági
Találkozót, amely a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra
visszatekintő, immár negyven esztendeje évente kétszer
(májusban és októberben) megrendezett országos lelkinapja.
További részletek a következő lapszámokban

Hirdetések
+ Baba-mama klub lesz április 24-én, kivételesen kedden, délelőtt
10 órakor a plébánia tanácstermében. Téma: Biblia és a
gyerekek. Ha van gyermekednek kedvenc gyerek-Bibliája, hozd
el! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
+ Május 1-jén lesz a szokásos gyalogos zarándoklat
Márianosztrára. (Nyugdíjasoknak is) A további részleteket jövő
héten közöljük a Harangszóban és a Plébánia honlapján.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le Jézust
amikor megjelenik az apostoloknak és sült halat eszik velük.
+ A héten temettük: Kozár Jánosnét.

+ A héten kereszteltük: Nyíri Kristófot.
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

