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Olv.:  Kiv 24,3-8      Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja       Sztl.: Zsid 9,11-15 

Zsoltár válasza: Veszem az üdvösség kelyhét,*és az Úr nevét hívom segítségül 115, 12-13. 15, 1 abc. 17-18 
 
EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 14, 12-16. 22-26) 
A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozták, tanítványai megkérdezték Jézust: „Mit akarsz, 
hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a városba. 
Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester 
kérdezi, hogy hol van a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek egy étkezésre 
berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy 
megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal 
adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így 
szólt. „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek: nem iszom többé a szőlő terméséből addig a 
napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában.” Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák hegyére. 
Ezek az evangélium igéi. 
Elmélkedéshez: 
• A szentmise hogyan jeleníti meg a fönti evangéliumi szakaszt? Kik a ministránsok, ki a pap? 
• Mit jelent a „sokakért” szó? Kikért ontotta vérét Jézus? 
• Tudjuk, hogyan folytatódik a történet: Getszemáni kert, Urunk kínszenvedése, halála és föltámadása. Mindez hogyan kapcsolódik a 

fönti evangéliumi szakaszhoz? 
 
 

Tanúságtétel-rovat:   Bérmaszülő lettem 
Idén Pünkösdkor, a Szentlélek eljövetelekor immáron másodszor 
vehettem részt bérmaszülőként a szentmisén. Nagy örömmel 
fogadtam a felkérést. Tudtam, hogy felelősségteljes feladat a 
bérmaszülőség, de azt is, hogy erre a feladatra egyedül Isten tehet 
alkalmassá, és ez adott nekem bátorságot, hogy elvállaljam. Az 
első bérmagyermekem mikor felkért, őszintén szólva, kicsit 
megijedtem. Olyan kérdések merültek fel bennem, mint például 
alkalmas vagyok-e erre a szerepre, képes leszek-e őt támogatni, és 
a lelki fejlődésében segíteni, valamint a Jóistenhez közelebb 
vinni.  Úgy gondoltam, hogy nehézséget okozhat az, hogy ő a 
határon túl él Erdélyben, és féltem attól, hogy a távolság gátja lesz 
a kapcsolatunknak, de Isten tervében még az is benne volt, hogy 
az akadályokat legyőzve ez erősítse a kapcsolatunkat. Izgatottan 
utaztam el a bérmálkozására és álltam mögötte jobb kezemet 
vállára téve. Csodálatos volt átélni, hogy nekem lett egy ’lelki 
gyermekem’ akivel komolyan törődhetek. Nem okoz gondot, ha 
buszra kell szállnom és utaznom kell órákat, hogy hozzá eljussak, 
tudunk beszélni telefonon, de a mai csúcstechnológiát kihasználva 
már akár láthatjuk is egymást a monitoron. Azt hiszem ez az 
ajándék amit kaptam Istentől, engem is közelebb vitt Önmagához. 
Idén áprilisban, mikor második bérmalányom felkért, már 
bátrabban mertem igent mondani, hiszen már tudtam, hogy milyen 
feladatra vállalkozom. Mikor elhangzott a kérdés, rendkívül 
megörültem. A szívem az örömtől könnyezett. Az ünnepi 
szentmisén jó érzéssel kísértem őt Főtisztelendő Püspök Úr elé, 
hogy megkapja a Szentlelket és vállaltam el, hogy segítem őt lelki 
fejlődésében.  Nagyon jó érzés volt jelen lenni a közös családi 
fényképükön. Azt hiszem, ezáltal egyben családtagjukká is 
váltam. Azt hiszem ezt a rendkívüli szerepet nem feladatként, 
hanem ajándékként kaptam. Köszönöm Istenem!     Istenem kérlek 
segíts, hogy úgy tudjak velük törődni, ahogy azt Te kívánod és 
jónak látod. Add hogy felismerjék mi a Te akarod. Amen.  
A nekünk adott kegyelemnek megfelelően azonban különböző 
ajándékaink vannak: aki a prófétálást kapta, prófétáljon a hit 
szabályai szerint; aki tisztséget kapott, gyakorolja tisztségét; aki 
tanító, oktasson; aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson; aki 
alamizsnát oszt, tegye egyszerűségben; aki elöljáró, legyen 
gondos; aki irgalmasságot gyakorol, tegye derűsen.   / Róm 12,6 / 

Csomor Judit 
 

Tanúságtétel-rovat: Bérmálkozónk írása 
 

Menj, szeress, ahogy én szeretlek, 
légy tanúja annak, hogy a szeretet Isten."   
 
Pünkösd vasárnapján, közel száz egyházmegyei fiatal várakozott 
az esztergomi Bazilikában arra, hogy Erdő Péter bíboros atya 
kiszolgáltassa számunkra a bérmálkozás szentségét. Kicsit 
izgatottan, imádkozva ültem, várva a szentmise kezdetét, hogy 
alázattal, nyílt szívvel fogadjam a Szentlélek ajándékának jelét a 
fényt szétárasztó kupola alatt. Visszagondoltam az eltelt két évre, 
azokra a péntek délutánokra melyeket hitoktatóinkkal, atyáinkkal 
töltöttünk készülve a bérmálás szentségére, hiszen ez 
megismételhetetlen, egyszeri alkalom, ezért fontos a felkészülés. 

Az ember életében jelentős fordulópont, amikor nagykorúvá 
válik, ettől kezdve önállónak számít, aki ura tetteinek és felel 
cselekedeteiért. A „kis herceg”/Antoine de Saint-Exupery/ 
írójának halhatatlan mondása: „Embernek lenni, annyi, mint 
felelősnek lenni”, a felelősségtudat tesz nagykorúvá a 
felelőtlenség világában. Az Isten családjában, az Egyházban is 
jelentős, amikor egy hívő nagykorúvá lesz a hitben. Az Úr ez 
alkalommal külön kegyelmet is ad az illetőnek, hogy hitét 
állhatatosan vallja, és szerinte éljen. E kegyelmet a bérmálás 
szentsége közvetíti. 
Árpád-házi Szent Erzsébet áldozatos, segítőkész élete számomra 
példakép, ezért választottam az ő nevét bérmanevemnek. A 
dédnagymamámat is Erzsébetnek hívták, aki sokat vigyázott rám, 
amikor kicsi voltam. Sajnos ő már nem lehetett közöttünk, amikor 
hitéletem e fontos állomásához érkeztem. Még is úgy éreztem 
vasárnap reggel, amikor együtt imádkozott a család, hogy ő is 
köztünk van.             Szűcs Bogi 
 

Az előző két tanúságtétellel szerettük volna megmutatni két fiatal 

testvérünk élményét, hogy mit jelentett számukra a pünkösdi 

esemény, amit átéltek. Örömünkre szolgál, hogy egy fiatal 

bérmaszülő és egy most bérmálkozott fiatal osztotta meg velünk 

élményét. Köszönjük nekik az írásukat.   Szerk. 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 
 



Harangszó 
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Ismeret-rovat: Úr napja és hozzákapcsolódó szokások 
Pünkösd után tíz nappal tartja a keresztény egyház az Úr napját. Idén 
június 7-én emlékezünk meg az oltáriszentség ünnepéről. A népi 
hiedelem a megszentelt virágok és ágak segítségével aznap űzte el 
otthonából a gonosz erőket. Az egyház ezen a napon újra megüli az 
utolsó vacsora misztériumát, mellyel azt üzeni híveinek: Jézus a 
mennybemenetel után is köztük marad, az oltáriszentség képében. A 
középkorban kötelező ünnep volt, tilos volt bármilyen munkát is végezni. 
Még 1264-ben IV. Orbán pápa rendelte el megtartását, közvetlen 
előzménye egy csodás jelenés volt. Az egyházfő éppen Orvietóban 
időzött, amikor hírül vitték néki, hogy a közeli településen, Bolsenában 
az ostya a pap kezében úrfelmutatáskor vérezni kezdett. Erre a pápa 
elrendelte, hogy ezentúl minden évben ünnepeljék meg az oltáriszentség 
napját. A középkorban már sajátos kultusza alakult ki Európa nyugati és 
keleti felén. A szentostya megszentelő erejéhez, gonosz és ártalmas 
dolgokat elűző hatalmához már a kora középkorban számos szokás és 
babona fűződött. Az úrnapi ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen a 
falu egész népe és a pap körülhordozza az oltáriszentséget. A körmenet 
útvonalán négy oltárt állítottak fel, mely a négy égtájat jelképezte. Azok 
felé lombsátrat emeltek, a földre pedig rózsaszirmot szórtak. Az 
ideiglenes megállókat helyi családok vagy nemzetségek építették fel. 
Lehetséges, hogy az ősi táltos hitvilág kultusza maradt meg keresztény 
köntösben, őseink ugyanis a határban lévő bálványokhoz, esetleg szent 
fákhoz járultak imára. A körmenet során a falu népe mindegyik sátornál 
vagy oltárnál megállt, és a pap rövid szertartás végzett, általában a négy 
égtáj felé hintve megáldotta a területet. Az ünnepeknél használt zöld 
ágaknak és az elszórt virágszirmoknak varázserőt tulajdonítottak, 
csakúgy mint más, nagy ünnepen használt szentelt növényeknek.  
      (Összeállította: Szerk.) 
 

 

Tanítás-rovat: Az Úr napja II János Pál Pápa Dies Domini kezdetű 
apostoli levele a Püspököknek, Papoknak és Híveknek a Vasárnap 
megszenteléséről 
Az Úr napja – ahogy a vasárnapot az apostoli időktől kezdve nevezték – 
az egyház története folyamán mindig kiváltságos figyelmet élvezett, mert 
szoros összefüggésben áll a keresztény misztérium lényegi magvával. A 
vasárnap ugyanis az idő heti ritmusában Krisztus feltámadása napjára 
emlékeztet. A vasárnapi szentmise közössége az egység kiváltságos 
helye: az egység szentségét ünnepeli ugyanis, ami mélyen meghatározza 
az Egyházat, az Atya a Fiú és Szentlélek egységében és egységből 
összegyűlt népet. Amikor a szülők gyermekeikkel együtt veszik körül az 
Ige és az Élet Kenyerének asztalát, a keresztény családok saját 
identitásuk és család-egyházi szolgálatuk egyik legszebb 
megnyilatkozását élik át. Elsősorban a szülők feladata, hogy ráneveljék 
gyermekeiket a vasárnapi szentmisén való részvételre. 
Jóllehet a vasárnap szíve az Eucharisztiában való részesedés, mégis 
leszűkítenénk a szó értelmét, ha csak erre korlátoznánk a vasárnap 
„megszentelését”. Az Úr napját akkor éljük meg jól, ha teljesen áthatja az 
Úr üdvözítő tetteinek hálás és tevékeny emlékezete. Krisztus minden 
tanítványának kötelessége a nap liturgiáin kívül egyéb részeit – a családi 
életet, a társas kapcsolatokat, a szórakozást – olyan formában élni, hogy 
az segítse érvényesülni a Föltámadott örömét és békéjét az élet rendes 
eseményeiben is. A szülők és gyermekek nyugodt együttléte például nem 
csak a kölcsönös meghallgatásra alkalom, hanem arra is, hogy közösen 
összeszedjék magukat és elmélyüljenek. 
A vasárnapi munkaszünet révén a mindennapi gondok és teendők 
elnyerik igazi természetüket: az anyagi dolgok, melyekért naponta 
vesződünk, helyet adnak a lélek értékeinek; az emberek, akikkel együtt 
élünk, a nyugodtabb találkozásban és dialógusban visszanyerik igazi 
arcukat. A természet szépségeit, melyeket sokszor elcsúfít az ember ellen 
forduló helytelen használat, újra föl lehet fedezni és élvezni lehet. A 
vasárnap, az Isten és ember közötti, az egymás közti és az önmagunkkal 
való béke napja. Így olyan alkalommá válik, amikor az ember felhívást 
kap arra, hogy új szemmel nézze a természet csodáit, engedje, hogy 
átölelje az a titokzatos és csodálatos harmónia, mely Szent Ambrus 
szavával élve „a szeretet és összhang sérthetetlen törvényeként… az 
egység és a béke kötelékében” összefogja a kozmosz alkotóelemeit. 
Ilyenkor az ember jobban tudatára ébred, hogy az apostol szava szerint. 
„Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, amit 
hálaadással veszünk magunkhoz, mert Isten tanítása és az imádság 
megszenteli” Amikor tehát a hat- sok esetben már csak öt- munkanap 
után az ember, pihenésre és az élet más szempontjainak érvényesítésére 
vágyik, hiteles és az Evangéliummal teljes összhangban lévő igényeknek 
tesz eleget. A keresztény embernek feladata-összhangban a hit személyes 
és közösségi megnyilvánulásaival-kielégíteni ezt az igényt, mely az Úr 
napjának megünneplésében és megszentelésében nyilvánul meg. (Szerk.) 
 
 

Imaszándékok 
 

+ hogy fiataljainkban felébredjen a vágy a tiszta, erényes élet iránt 
+ mindazokért akiket szörnyű magány kínoz, kérünk, küldj olyan 
embereket az életükbe, akik Jézus feltétel nélküli szeretetének 
megismertetésével, képesek boldogságot vinni éltetükbe 
+ hogy mindannyian örömmel szolgáljuk legkisebb tesvéreinket 
+az országúti és munkahelyi balesetek áldozatiért 
 
 

Meghívót kaptunk:  Kerek templom imaórája 
Június 12. (kedd) 18 óra; Téma: a házasság. Az ajánlás: Az evangélium-
ban egyértelmű tanítást kapunk a házasságról, a férfi és a nő életre szóló 
szövetségéről. Ezen az estén az Isten tervei szerinti párkapcsolatról gon-
dolkodunk, keressük az Ő szándékát életünkben, örömökről, buktatókról 
elmélkedünk. Az imaóra hangfelvétele 21-én 23 órakor hallható a Mária 
Rádióban. 
 

Kedves Testvérek figyelmét felhívjuk a rendkívül jól kialakított, 
működtetett honlapunkra, melynek elérhetősége: 
www.belvarosiesztergom.hu Kérjük látogassák meg az oldalt és 
információkkal segítsék a naprakész működését. Az oldal számára 
eseményeknek és információk a harangszó@egomnet.hu címre várjuk. 

 
Hirdetések 

 
+ Hagyományos Jézus Szíve körmenetünkre június 15-én 
pénteken, a 19.00-kor kezdődő szentmise után kerül sor, a 
testvéreket szeretettel várjuk. 
+ Kulcsár Sándor diakónus urat pappá szenteli Dr. Erdő Péter 
bíboros úr a Bazilikában a június 16-án, szombaton 10.30-kor 
kezdődő szentmisében. Diakónus úr plébániai szolgálata ezzel 
véget ér, Isten fizesse meg! Emlékeztetünk arra, hogy az idei 
Szent Péter és Pál búcsúünnep egyben az ő újmiséje is lesz. 
Jelezzük, hogy diakónus úr fölszentelésével és távozásával 
egyenlőre a gyermek-istentiszteletek is véget érnek, a jövő 
tanévben lehetőség szerint törekszünk őket újrakezdeni. 
+ A jövő vasárnapi 10.00-kor kezdődő szentmisében Te 
Deummal adunk hálát az elmúlt tanévért.  
+ Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy Rózsár 
Brigitta mesterfokozatú zongora- és orgonatanárnő vezetésével az 
Esztergomi Zeneiskolában hamarosan orgonaoktatás is indul. 
Mint tudjuk az orgonálás alapja a zongoratudás. Mindazok, akik 
érdeklődnek e két hangszer iránt, a jövő héten keressék meg a 
Tanárnőt a zeneiskolában. 
+Nyugdíjas Klub következő összejövetele június 14-én 
csütörtökön 15h-kor lesz. 
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások 
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, amikor 
Jézus megtöri a kenyeret. 
 
+ A héten temettük: Lővei András 
+ kereszteltük: Dávid Bella Anita; Hámory Lia; Hámory Lili 
+ esküdtek: Tóth Zoltán-Varga Klaudia; Balogh Bence-Merész Mária 
Magdolna; Kiss Krisztián-Kara Beáta; Nemecz Zoltán-Répárszky Noémi 
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 


