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Zsoltár válasza: A kő, amelyet az építők félredobtak,*íme, az lett szegletkővé. 117,1 8-9.21-23. 26 28cd 29 

EVANGÉLIUM  Szent János könyvéből (Jn 10,11-18) 

Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a 

juhok nem sajátjai,ott hagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres 

azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy 

az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból 

valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom 

az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van 

rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól. 

Elmélkedéshez: 
• Mit változtat az életemen az, hogy Jézus az életét adta értem? 
• Mikor voltak olyan helyzetek az életben, amikor komolyan helyt kellett állnom? Sikerült-e? 
• Kik azok a „más akolból való juhok”, akiket nehéz elfogadnom az egy katolikus hit közösségében? 
 
 

Elmélkedés: Nem kell keresnünk a boldogságot, mert ha 
szeretünk másokat, megadatik nekünk  

Jézus naponta lehetőséget kínál, hogy a mennyben lakozhassunk 
Vele, és boldogságot vigyünk mások életébe is. De vajon mi 
észrevesszük ezeket a lehetőségeket?! Szeretjük egymást 
feltételek nélkül? -Ahogy Jézus szeret bennünket. Vagy talán 
vannak akadályaink és indokaink, hogy valakit miért ne 
szeressünk?! Jogunk van-e mással válaszolni, mint szeretettel?! 
Elvilágiasodott világunk „szomjazik” és „éhezik”. Keresik az italt 
mely csillapítja szomjúhozásukat, az ételt mely enyhíti 
éhségérzetüket a szeretetre, a módszert amely boldoggá teszi őket. 
Idejüket és pénzüket pazarolván kétségbe esetten keresnek. 
Észrevesszük-e, hogy ezek lehetőségek, melyeket a mi Urunk 
kínál, hogy megismertessük a szeretetre éhező emberekkel a 
Feltámadt Krisztust. Mi, akik tudjuk, hogy Ő az Élő Kenyerünk, 
akik megtapasztaltuk mennyire szeret minket, sugároznunk kell az 
Ő szeretetét, hogy utat mutathassunk azoknak akik eltévedtek. 
Hogy megtapasztalhassák ők is: a boldogsághoz nincs szükség 
kézzelfogható, múlandó dolgokra. Ezek csak akadályok az 
életünkben, melyek el akarják vonni figyelmünket az Útról 
amelyen ott vannak Jézus Krisztus lábnyomai, melyek az örök 
boldogsághoz vezetnek. Vezessük hát az eltévedt testvéreinket 
erre az igaz Útra, az örök élet tiszta forrásához, hogy többé ne 
szomjazzanak. Szóljanak a napjaink a megértésről, 
megbocsátásról és a szeretetről. Mert ha megértőek vagyunk 
könnyebben megbocsátunk, és ha megbocsátunk akkor tudunk 
igazán szeretni. A szeretet cselekedetei egyúttal mindig az öröm 
cselekedetei is. Ezért próbáljunk ne ítélkezni, mert ha elitélünk 
másokat akkor nem adunk szeretetet. Így megtagadjuk a 
lehetőséget másoktól, hogy Jézus szeretetét megismertessük 
velük. Megtagadjuk a lehetőséget magunktól is, mert ha 
előítéleteink vannak másokkal szemben, megöljük szívünkben a 
Szeretetet. S ha nem tudunk bárkit szeretni indokok nélkül, mi 
sem leszünk boldogok. Mert ha nem szeretünk másokat, hiába 
keressük a boldogságot nekünk sem adatik meg.  V.Alexandra 

 
 

Plébániai programajánló: Évek óta szervezünk gyalogos 
zarándoklatot Esztergomból Márianosztrára. (Gyalogos rész Szob 
és Márianosztra között). 
A zarándoklat régóta túllépte a Belvárosi Plébánia kereteit, mert 
erre olyanok is el tudnak erre jönni, akik más, hosszabb gyalogos 
zarándoklatot már nem tudnának megtenni. A legutóbbi 
zarándoklatokon már Párkányból is több résztvevőnk volt. 
Zarándoklatunk nem ifjúsági, de a nyugdíjasok mellett 
szerencsére mindig akad egy-két fiatal. 
Zarándoklatunk a régi hagyományokat kelti életre, amikor egy 
település, vagy plébánia közösség egy keresztalj alatt 
rózsafüzérrel vonul egy kegyhelyre. Ezt processziónak hívják. 
A következő rózsafüzéres zarándoklat találkozója a busz 
végállomáson május 1-jén kedden 7:50-kor lesz. Busszal + 
komppal (esetleg személyautókkal) megyünk Szobig, ahol a 
zarándokokat harangszó fogja kísérni. Útközben rózsafüzért 
mondunk. 12.30-ra érkezünk meg Márianosztrára, ahol 
szentmisén veszünk részt. Ebéd – hátizsákból – a márianosztrai 
kálváriánál. Visszaút Szobig kisvasúttal, busszal, vagy gyalog. 
Haza komppal+busszal, (esetleg személyautóval) jövünk délután 
legkésőbb 6 óráig megérkezünk. 
További részletek 06/20 92-59-363 számon. Örömmel fogadom 
Szobig autóval indulók jelentkezését, hogy telekocsit tudjunk 
szervezni. 
Köszönjük, ha lélekben együtt imádkoznak velünk olyanok, akik 
fizikailag nem tudják vállalni az utat, de sajnos nem tudjuk 
autóval elvinni őket Márianosztrára. Kuti István 

Imaszándékok 
+ hogy a gyermekek és a fiatalok az evangélium hírnökei 

legyenek 
 

+ a missziós területeken szolgáló szerzetesekért 
 

+ fiataljainkért, hogy a közösség iránti igényük fellángoljon 
 

+ hogy megértsük, Isten milyen szolgálatra hív bennünket 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998



Harangszó 
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Programajánló: 40 éves a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 
Nagymarosi Levél minden Krisztust kereső közösségnek 
„Most akkor Te vezetsz vagy én vezetek?” – Ismerős a mondat?  
Azt mondják, mikor táncolsz, egyszerre kell figyelned partneredre, 
miközben a válla fölött átnézve közös mozgásotok irányát is 
szemmel tartod. Ugye, fiúk, mikor táncoltok, nem úgy vezetitek 
párotokat, mintha csak rajtatok, a ti erőtökön és ügyeskedéseteken 
múlna egy-egy mozdulat sikere? Ugye, lányok, mikor vezetnek 
benneteket, mozgásotok nem egy rongybabáéhoz válik hasonlóvá? 
A táncban megtanulunk ráhagyatkozni párunk mozdulataira, 
miközben együtt lendülünk a zene ritmusával, figyeljük önmagunk 
rezdüléseit is, és együtt figyelünk haladásunk irányára. 
Éppen ilyen az Istennel való kapcsolatunk is: épp erről szól 
önmagunk evangelizációja. Ahogy egyre többet és többet táncolunk 
együtt, megtanulom értelmezni Isten szelíden vezető mozdulatait. 
Felismerem Jézus rajtam pihenő gyengéd tekintetét. Megtanulok 
ráhagyatkozni Isten szavára és szándékára, akinek kezében nem 
rongybaba módjára ringatózom, mert mozdulataink formái, 
haladásunk iránya kettőnk között, Isten szelíd vezetése és a saját 
akaratom egységében teljesedik ki. 
A májusi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó témája önmagunk 
evangelizációja lesz. De azt is mondhatnánk, “tánciskolába várunk”, 
ahol együtt elkezdhetjük megtanulni, mit jelent Jézusra és az 
evangéliumra hagyatkozva, Vele együtt folytatni ezt a „táncot”. 
Várunk május 19-én, reggel 9 órakor a Nagymarosi Ifjúsági 
Találkozóra! 
Készüljünk együtt május első három hetében a találkozásra! 
Első hét: Emlékezz vissza: mikor találkoztál életedben először Isten 
szeretetével? Ha visszatekintesz eddigi életedre, az Ő gyengéd 
vezetését láthatod, amelybe a nehézségek is beleférnek. Életednek ez 
a fajta szemlélése jobb, mint egy képeskönyv lapozgatása. Ha 
közösségedben módotok van rá, osszátok meg egymással ezt a 
tapasztalatot! 
Második hét: Próbáld meg minden napodat Jézus szerető 
tekintetének keresésével kezdeni és befejezni! Jusson eszedbe 
napközben is, hogy ebben a pillanatban is ez a szelíd tekintet kísér! 
Harmadik hét:  Keress a Szentírásban egy részt, amely megerősít 
Téged Isten vezetésére való hagyatkozásodban. Osszátok meg a 
közösségben a választott részekkel kapcsolatos tapasztalataitokat. 
Beszéljetek arról is, hogy ezek a szentírási részek milyen kihatással 
lehetnek az életetekre. 
Plébániánk erre az alkalomra egy szervezett csoporttal kíván jelen 
lenni. Az érdeklődők a csatlakozási szándékukat a plébános atyánál 
jelezzék! 
 

Gondolat-rovat: Közösségről 
Az elmúlt időszakban hallgatom a rádiót és megüti a fülem a 
következő. „Mit ől közösség a közösség? Attól, hogy szeretettel 
vannak egymás iránt.” Sokszor gondolkodtam a különbségeken, hogy 
mi a különbség közösség, csoport, társaság, barátok, ismerősök 
kifejezések között. Most viszont egy rövid és nagyon lényegre törő 
meghatározást kaptam. Valóban tudnék-e olyan emberekkel 
közösséget vállalni, ahol nem létezik a szeretet. Azt hiszem nem. Sok 
minden másnak lehet nevezni és sok mindenné válhat, de közösséggé 
csak a benne lévő szeretet által. Bele gondoltam saját közösségembe 
és rájöttem, hogy oly sok formálódás során csak egy a lényeg, hogy 
szeressünk. A hogyanra pedig a válaszom az, úgy mint ahogy az atya 
szeret. Önmagából fakadó természetességgel, átadó önzetlenséggel, 
ok nélkül, mindig. A házasulandóknak szoktuk megfogalmazni az 
igazi szeretet fogalmaként az Agapé formát: „Szeretlek, mert 
szeretlek.” Pont. Adja Isten közösségeink számára a helyes 
felismerést ebben a szeretetgyakorlásban! T.L. 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálatról: 
Ha egy orvosi vizsgálaton tudomást szerzünk egy olyan betegségről, 
amely az életünket fenyegeti, az bizony egy új élethelyzet. Olyan 
élethelyzet, amelyet a hitünkben is föl kell dolgoznunk. Válhat a 
végső kétségbeesés helyzetévé, de válhat olyan keresztté is, amellyel 
a saját életünkben megdicsőítjük az értünk meghalt és föltámadt 
Krisztust. 
Hogy súlyos betegségünkben keresztény hitvallókká tudjunk válni, 
Krisztus Urunk a betegek szentségét kínálja számunkra. Éljünk vele, 
vegyük föl bátran, már akkor, amikor a betegség a tudomásunkra jut: 
nem jó, ha „kicentizzük” az utolsó pillanatot, hiszen a betegek kenete 
imádság a fölgyógyulásért is. 

Így igazából nem szerencsés, ha a betegek kenetét sürgősségi 
jelleggel kell kiszolgáltatni egy eszméletét vesztett haldoklónak, de 
természetesen ezt is megtesszük. 
Inkább azt kérjük, hogy jöjjenek be bátran a plébániára vagy hívjanak 
minket telefonon akkor, amikor azért még hetek, hónapok is hátra 
lehetnek az igazi krízisig, akkor is, amikor elsősorban a 
fölgyógyulásért imádkozunk. Mindebben megerősít az Úr szentsége. 
A betegek kenetét általában a szentségi feloldozással együtt 
szolgáltatjuk ki, beszédképtelen, esetleg öntudatvesztett betegeknek 
akár bűnvallás nélkül is. Természetesen eltekintünk a gyóntatástól, ha 
a beteg tényleg nem sokkal korábban elvégezte a szentgyónását. 
Ugyanakkor maga a halálos betegség a bűnbánat és a szentgyónás 
különleges helyzete, amikor házassági zűröktől kezdve mindenféle 
lezáratlan evilági dolgunkat is Krisztus elé vihetjük, hiszen maga a 
betegség jelzi, hogy úgyis Krisztus kezében vagyunk. 
Ha betegségünkben nem tudunk eljárni a szentmisére, akkor a 
betegellátás egyben áldoztatást is jelent. Az áldoztatás 
megismételhető szertartás, tehát aki fölvette a betegek kenetét és 
elmondta szentgyónását, az utána akár a pap, akár más Egyház által 
fölhatalmazott áldoztatók, pl. a ferences szegénygondozó nővérek 
szolgálata által a szentáldozáshoz járulhat. 
Ha tudatosan készülünk keresztényként arra, hogy előbb-utóbb úgyis 
megtalál minket valamilyen súlyos betegség, akkor „sürgősségi 
betegellátásra” tulajdonképpen nincs is szükség. Talán csak akkor, ha 
pl. egy baleset miatt tényleg egészen váratlanul kerülünk 
halálveszélybe. Ha ilyesmi történik, hívják bátran a plébániát, 
azonnal kimegyünk! Harmai Gábor plébános atya 
 

Imaszándékok május hónapra: 
Általános szándék: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan 
kezdeményezé-seket, amelyek védik és erősítik a család szerepét. 
Missziós szándék: Hogy Mária, a világ Királynője és az 
evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, 
Jézusnak hirdetésében. 
Bíboros atya imaszándéka: Hogy az új evangelizáció elmélyítse 
és megelevenítse hitünket, és ráébresszen arra, hogy Krisztus 
örömhírét mindenkinek tovább kell adnunk. 

 

Hirdetések 
+ Márianosztrai gyalogos zarándoklat május 1-jén rózsafüzérrel. 

Indulás kedden reggel 7:50-kor a busz végállomástól, Szobról 9 
órakor. További részletek a Harangszó hírlevelünk ajánló 
rovatában. 

+ Erdő Péter bíboros úr szeretettel hív és vár bennünket az Országos 
Mindszenty Engesztelő Zarándoklatra. Az ünnepi szentmise május 
5-én, a Bazilikában 10.30-kor kezdődik. Szentbeszédet mond Carlo 
Caffara bíboros, bolognai érsek. 

+ Május 5-én, szombaton 18 órától Taizé imaóra lesz a Kórház 
kápolnában. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, 
kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le Jézust a jó pásztort a 
juhaival. 

 

+ A héten temettük: Molnár Andrásnét és Wilfinger Mihálynét. 
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 

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


