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Olv.:  ApCsel 1,1-11          URUNK MENNYBEMENETELE          Sztl.: Ef 1,17-23 

Zsoltár válasza: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. (Zs.:46.) 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 16,15-20) 

Azután ezt mondta nekik: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és 
megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket 
űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok 
meggyógyulnak.' Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a mennybe, és ül az Istennek jobbja felől. Azok pedig elmentek és 
prédikáltak mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, a tanítást megerősítette, s csodajelekkel kísérte. 

Elmélkedéshez: 
• Kell-e nekem hirdetni az evangéliumot? Mennyiben vonatkozik rám Jézus parancsa? 
• Várom-e az Üdvösséget, amit Jézus ígér, félem-e a kárhozatot? 
• Milyen jelek kísérik keresztény tanúságtételemet? 
 
 

Beszámoló-rovat: MÉCS-közösség Zarándoklata Medjugorjéba 
Nemsokára 31 éve, hogy egy kis hercegovinai faluban, 
Medjugorjében egy nyári napon néhány gyerek arról számolt be a 
helybelieknek, hogy megjelent nekik a Szűzanya. A gyermekek 
elmondása szerint a Goszpa a Béke Királynőjeként mutatkozott be 
nekik. Azóta ez a kis falu sokak számára a béke, az imádság és a 
gyónás helyévé vált. Az elmúlt évtizedekben ide zarándokló sok 
millió zarándok bizonyítja, hogy itt történik valami, ami nem 
megmagyarázható. A látnokok felnőve mindenhová elviszik 
Medjugorje hírét, a Szűzanya tanítását és üzeneteit. Az Egyház 
még nem mondta ki a végleges szót, ragaszkodik a figyelmes 
vizsgálathoz. Azóta nagyon sok hívő kötelezte el magát élete 
megváltoztatására, a megtérésre, a böjtre, a rózsafüzér 
imádkozására, s került közelebb az Eucharisztiához és a 
Szentíráshoz. A zarándokokat megérinti az evangélium üzenete, a 
Szűzanya havonkénti üzenete, a zarándokok tanúságtétele, a hely 
kisugárzása, a gyónók hosszú sora, és mind többen fordulnak 
vissza Isten felé. MÉCS-közösségeinkből, Esztergomból néhány 
házaspár gyermekekkel, Sopronból és Pannonhalmáról egy-egy 
család, valamint több más személy indult útnak velünk együtt 
április 29-én. A szervezés, a szálláskeresés nem volt egyszerű 
feladat, de az induláskor is olyan nehézségek merültek fel, hogy 
pl. az egyik család csak a 3. autóval tudott elindulni. A hosszú 
utazás után a vasárnap esti szentmisére értünk oda, melyet Sarnyai 
Andrea fordított részünkre. A szentmise nem a Szent Jakab 
templomban volt, hanem a templom mögötti szabadtéri oltárnál, 
mivel ezen napokban kb. 35.000 zarándok volt jelen. A szentmise 
végén megáldották a kegytárgyakat, s imádkoztak lelki és testi 
gyógyulásokért. Ez az ima óriási erővel hatott ránk, mert a 
Szentlélek gyógyító ereje áradt ki mindannyiunkra. A szállásunk a 
falu, mostanra inkább kisváros szélén volt. A szerény 
körülmények nem zavartak minket, azokat sem, akik első 
alkalommal jöttek ide. Megtörődött zarándoktársainkkal együtt 
jóízűen fogyasztottuk el a vacsoránkat, melyet vendéglátóink 
készítettek részünkre.  
Másnap reggel indultunk a Jelenések hegyére, ahol ki cipőben, ki 
anélkül igyekezett fel a hegyre, imádkozva és énekelve. 
Megdöbbentő volt a tömeg látványa, ahogy hullámzott a sziklás 
hegyen. A rózsafüzér egyes titkaihoz saját szavainkkal fűztünk 
gondolatokat. Ezen a délután a templom mögötti út végén a 
Megváltó bronz szobránál imádkoztunk csendesen. „Feltámadott, 
ahogy megmondta” – olvasható a szobron, a földön a kereszt 
látható, amelyen Jézus függött, a szobor pedig a kitárt karú Jézus, 
a Feltámadott. 

 

A szentmise után jó volt betérni egy pizzériába, ahol egy vidám 
vacsorában volt részünk.  
A sok zarándok miatt a szokásos programtól eltérően tartottak 
szentségimádást hétfő és kedd este is. Óriási tömeg gyűlt össze a 
szabadtéri oltárnál, ahol egy nagy szentségtartóba helyezve 
imádtuk a kenyér színe alatt rejtőző Jézust. Imában Jézus 
szeretetébe helyeztük közösségeinket, plébániánkat, a hívekkel, a 
plébános és káplán atyákkal együtt.   
Kedden délelőtt korábban keltünk útra a Krizevac (Keresztes 
hegy) felé, amelynek tetején egy 1933-ban állított hatalmas 
betonkereszt látható messziről is. Keresztutat járva haladtunk 
felfelé a sziklás ösvényen az egyes stációk bronzdomborműveinél 
meg-megállva, elmélkedéseket felolvasva. A stációk között pedig 
a rózsafűzért hangosan, a sok nyelv kavalkádjában imádkoztuk 
olyan módon, hogy a titkokat az egyes stációk történéseiből 
vettük. A hegy tetején nagy élmény volt a Krisztus keresztjének 
egy darabkáját őrző keresztnél csendben imádkozni, s az egész 
környéket, a távoli, hófödte hegyekkel szemlélni.  
Ebéd után a Cenacolóban hallgathattuk meg a gyógyulás útján 
járó, drog-, vagy egyéb függőségben szenvedő fiatalok 
tanúságtételét. A „Communita Cenacolo” egy olyan keresztény 
közösség, melyet Elvira Petrozzi nővér alapított 1983-ban 
megtévedt, és valamilyen függőségben szenvedő fiatalok 
megsegítésére. A közösségben imával és munkával, gyógyszerek 
nélkül gyógyítják a fiatalokat. A belépő fiatal kap egy 
„őrangyalt”, akit a közösség jelöl ki mellé. Ő viseli gondját az új 
fiatalnak, s feladata, hogy átadja a közösség értékeit napi 24 órás 
együttléttel, együtt (de akár az új fiatal helyett) dolgozva, együtt 
szenvedve, imádkozva, sírva vele a drog elleni küzdelemben. A 
fiatalok 75 %-a meggyógyul a közösségben. Minden munkát a 
saját kezükkel végeznek, pl. mosógépet sem használnak. Nekünk 
aznap délután egy zentai magyar fiú egy olasz fiatallal együtt tett 
tanúságot a munka és az ima erejéről, a közösség életéről, a 
családbeli kommunikáció fontosságáról, melyet szülőként 
különösen nagy figyelemmel hallgatunk. 
A szerdai, utolsó napunk hajnalán a Jelenések hegyének alján lévő 
„Kék-kereszthez” igyekeztünk több tízezer zarándokkal együtt. 
Mirjana Dragicevic látnoknak jelenleg minden hónap 2-án jelenik 
meg a Szűzanya, s imádkozik vele a nem hívőkért, azokért, akik 
még nem tapasztalták meg Isten szeretetét. A jelenés előtt több 
órán át imádkoztunk sok-sok nemzet zarándokai között. 
Zsolozsmával és rózsafüzérrel készültünk a jelenés perceire, 
mikor az ég és a föld összeért. (Folytatás következő lapszámban) 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
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Esztergom Belvárosi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó 
Alapítvány pénzügyi beszámolója 2011. évről 

Alapítványunk nagylelkű támogatóinak szíves tájékoztatására az 
alábbiakban ismertetjük a 2011-es gazdasági év pénzügyi 
forgalmát, eredményeit és terveit. 
2010. évről áthozott maradvány       80.491.- 
Bevételeink 2011. évben Adományokból  295.000.- 
Banki kamatokból          10.010.- 
Személyi jöv. adó 1%-a       186.519.- 
       összes bevétel  491.519.- 
Kiadásaink 2011. évben 
Átadás a plébánia tetőrekonstrukcióhoz  550.000.- 
Banki költségek             3.250.- 
       összes kifizetés  553.250.- 
Maradvány összeg          18.770.- 
Ezúton is megköszönjük kedves testvéreinknek az alapítványunk 
támogatását és az 1% szem.jöv.adó felajánlását. Bízunk benne, 
hogy ebben az évben is élnek a támogatás lehetőségével az 
adóbevallásuknál. Lelkiismeretes törődésükkel hatékonyan 
elősegítik hitéleti tevékenységünket. Jelentjük, hogy plébániánk 
tetőfelújítását a Főegyházmegye támogatásával és Testvéreink 
segítségével megvalósítottuk. A kapuk felújítását a 2012-es 
gazdasági évben tervezzük megvalósítani és ehhez is számítunk a 
Testvérek támogatására! 
Isten áldja meg életüket és igyekezetüket! 
Harmai Gábor alapítványi elnök és Sági József kuratóriumi tag 
 

 

Ismeret: Dokumentum 
Fölhívták a figyelmemet arra, hogy az Eucharisztia Évében, 
2005-ben a budapesti belvárosi plébániák összefogva kb. ugyan-
azokat a liturgikus szokásokat vezették be, amelyeket a Belvárosi 
Templomban már Michels Antal plébános úr idején meghonosí-
tottunk, a Vízivárosi Templomban pedig most vezetünk be. Úgy 
gondolom, érdemes a budapesti kollégák akkori indoklását meg-
ismernünk. 
„A figyelmes részvételért a szentmisében 
Az Eucharisztia évében a Szentatyával együtt figyelmünket mi is a 
szentmise misztériuma felé fordítjuk. Ahogy II. János Pál pápa az 
Egyház az Eukarisztiából él kezdetű enciklikában tanítja: „ez az 
Egyház legdrágább kincse, amit csak magáénak mondhat”, ezért 
„féltő figyelmességgel” vesszük azt körül (9). A betániai asszony 
drága olajjal kente meg Jézus lábát, gesztusát azonban csak Júdás 
rosszallta, Jézus pedig elfogadta azt. Az „Egyház sem félt 
«pazarolni», a legjavát adva mindig abból, amije volt, hogy 
kifejezze imádó csodálatát az Eukarisztia páratlan ajándéka iránt” 
(48). Szentatyánk az Eukarisztikus évre kiadott apostoli levelében 
újra buzdít, hogy templomi közösségeinkben tanulmányozzuk a 
Római Misekönyv alapelveit és szabályait (17). 
A Belváros öt temploma évszázadok óta méltó építészeti és 
művészeti környezetet nyújt az Oltáriszentségnek és ünneplő 
közösségeinek. Az Eukarisztia évében mi magunk is szeretnénk 
emberi erőnket imádó csodálatban rá pazarolni. 
Amikor az 1970-es új misekönyv megszületett, a magyarországi 
katolikus egyház a történelmi körülmények nyomására néhány 
liturgikus szabályt nem vezethetett be. Ilyen a Misekönyv 
Általános Rendelkezéseinek 21. pontja, amely kimondja: „állni 
kell a Kezdőének elejétől, illetve a pap oltárhoz vonulásától 
egészen a Könyörgés (kollekta) végéig, és az alleluja 
éneklésekor”. Ezt a gyakorlatot már több budapesti templom 
magáévá tette, némelyek itt a Belvárosban is. A belvárosi papság 
megbeszélésén elhatározta, hogy legalább itt az öt templom 
területén egységesíti a misén a felállási rendet. 
2004. advent első vasárnapjától kezdve a Belvárosban a 
Misekönyv előírása szerint állunk a mise elejétől a Kollekta 
végéig (tehát az Uram irgalmazz és a Dicsőség alatt is), valamint 
az Alleluja alatt, annak orgonás bejátszásától kezdve. Az új rendet 
magára nézve tartsa kötelezőnek a miséző, a koncelebránsok és a 
segédkezők, a hívek pedig kövessék őket (egészségi állapotukhoz 
mérten). 

Az új rendben az Uram irgalmazz alatt bűnbánó szívvel állunk 
Isten előtt, nem pedig kényelmesen ülve. A Dicsőség, amelyben 
pedig ujjongó himnusszal köszöntjük a Szentháromság egy Istent, 
és még méltóbb és zengőbb a szabad ember tudatos cselekvésének 
állásában. A mise kezdő könyörgésében, a Kollektában megint 
csak részt vesz az egész közösség: a pap „könyörögjünk” 
felszólítása után mindnyájan előterjesztjük a csendben 
kéréseinket, amelyet a pap foglal össze hangosan. A közös és 
tevékeny cselekmény megint csak az aktivitást kifejező állást 
igényli. Ezek után üljünk le, hogy meghallgassuk az 
olvasmányokat. Az igéjében közénk érkező Urat köszöntjük az 
Allelujával, az ujjongó öröm és hódolat énekével, amelyhez 
megint nem illik a passzív ülés. Eddigi szokás szerint térdelünk a 
Szent vagytól és az Isten bárányától. 
Az áldozás után megfelelő ideig csöndet tartunk. 
Hisszük, hogy ha Istennek merünk adni néhány percnyi állást, ez a 
figyelem és tisztelet megtermi bennünk gyümölcsét, nyitottabb 
lelkünkbe pedig Isten több kegyelmet adhat. 
 

 

Programajánlat: Idén is lesz éjszakai zarándoklat 
Pilisszentlélekre. Indulás Pünkösd vasárnap hajnal ½ 2-kor a 
Dobogókői út és a Galagonyás út sarkán levő kereszttől. 
Mindenki az alkalomhoz megfelelően öltözzön! (Több réteg ruha, 
esetleg esőkabát.) Fontos: Zseblámpát minél többen hozzanak! 
Idén lehet, hogy a nagy emelkedőt kikerüli a zarándoklat és egy 
kicsit könnyebb úton megy majd. Én idén csak a szervezést 
végzem, mert Csíksomlyón leszek. A zarándokokat Kassai 
Kálmán vezeti, telefonszáma: 06/30 956-2393 Részletek a 
honlapon: www.belvarosiesztergom.hu Kuti István 
 

 

Hirdetések 
 

+ Pünkösd vasárnapján május 27-én ½ 11h-kor lesz a bérmálás a 
Bazilikában. Javasoljuk, hogy aki teheti, vegyen részt ezen az 
ünnepi szentmisén. 

+ Május 21-én, hétfőn, délelőtt 10 órától baba-mama klub lesz a 
plébánia tanácstermében. Minden anyukát szeretettel várunk! 

+ Május 26-án, szombaton az Oltáriszentség előtti pünkösdi 
virrasztásra hívnak mindenkit a MÉCS-közösségek 21.00 órától 
24.00 óráig a Szent István kápolnába. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások 
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le amikor 
Jézus felemelkedik az égbe. 

 

 

+ A héten temettük: Kispál Lászlót és Kugyelka Sándornét. 
+ A héten kereszteltük: Szalók Annát, Lakics Erzsébetet, Lakics 
Attilát, Porkoláb Hannát és Porkoláb Blanka Évát. 
+ A héten esküdtek: Kassai Kálmán és Süvegjártó Zsuzsanna. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő-Péntek: 19 óra; (utána májusi litánia) 
Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra (utána májusi litánia) 
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 


