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Olvasmány: Iz 40, 1-5.9-11 Evangélium: Lk 3, 15-16.21-22 Szentlecke: Tit 2, 11-14; 3, 4-7 

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe 
 

Jövő vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP; olvasmány: Iz 62, 1-5; szentlecke: 1Kor 12, 4-11 
 

EVANGÉLIUM (Jn 2,1-11): Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a 
menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit 
akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” Volt ott 
hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat 
vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. 
Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy 
hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg 
mostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek 
benne. 
 
Segítő kérdések az elmélkedéshez: 
• Mindent megteszek-e, amit Jézus mond? 
• Mit nem? Miért nem? Nehéz, kényelmetlen, fáradtságos, áldozatokat igénylő? 
• Mi alapján döntöm el, mikor hallgatok Jézusra és mikor nem? 
 
 

Ismeret-rovat: Urunk megkeresztelkedése 
 

Közvetlenül nyilvános tanításának megkezdése előtt, Jézus a 
Jordán folyónál Keresztelő Jánoshoz ment, aki Őt megkeresztelte. 
A keresztelésekor megnyilatkozott a Szentháromság: az Atya 
szózata hallatszott az égből, a Fiú a Jordánban testileg volt jelen, 
a Szentlélek pedig galamb képében szállt alá a megnyílt egekből. 
Innen ered az ünnep görög neve: theofánia, vagyis Isten 
megjelenése. A keleti egyház ezen a napon Jézus 
megkeresztelkedését állította előtérbe a kánai menyegzővel 
együtt. Keleten nagy vízszentelést tartottak ezen a napon és 
kereszteltek. Vízkereszt utáni vasárnapon Jézus 
megkeresztelkedésének ünneplésével fejeződik be a karácsonyi 
idő. 
 

Vers: Nincs Jordán folyónk, hogy megmerüljünk benne, 
 de van könnyünk, s a könny, 
 akár belső, akár látható, tisztít és bocsánatot szerez. 
 (Szent-Gály Kata: Hiláriusz, Urunk megkeresztelkedése) 
 

Beszámoló-rovat: Januári képviselő-testületi ülésünkről 
 

Visszatekintettünk az előző év eseményeire, majd az új év 
feladatit vettük számba. Pénzügyi helyzetünk nem túl rózsás, de 
idén is szükséges néhány kisebb, nagyobb javítási, építési munka 
elvégzése. Megoldásra vár a kerítés további nedvesedésének 
megakadályozása, és esetleg a templom udvarában egy autóbeálló 
kialakítása. Elhangzott néhány vélemény a liturgiával 
kapcsolatosan (pl.: Mely ünnepi alkalmakon énekeljük a 
Himnuszt? A szentáldozás utáni csend, illetve a közös ima 
kérdése.) Meghatároztuk, hogy a nyári tábort július első hetére 
tervezzük (hétfőtől-szombatig). Még nem döntöttük el, hogy 
hittan tábor lesz-e, vagy családosok tábora. Szóba került, hogy 
maradjon-e havonkénti a testületi ülés, vagy esetleg ritkábban 
ülésezzünk. Dobai Marika 
 

 

Beszámoló-rovat: A bizalom zarándokútja – a Taizéi találkozó 
Rómában 
 

Idén Rómában került megrendezésre a 35. Taizei találkozó. 
Nekem is lehetőségem nyílt arra, hogy elzarándokoljak az „Örök 
városba”. Szinte senkit sem ismerve, egyedül vágtam neki az 
útnak. Mivel nem tudtam, mire számíthatok, így nem 
gondolkoztam, csak ráhagyatkoztam Istenre, mert Ő hívott meg 

engem erre az utazásra. És mert én igent mondtam a hívására, 
ezért nyitott maradtam mindenre. Ez a nyitottságom adta meg a 
választ a kérdéseimre, a kételkedéseimre. Csak egy hívás volt, 
amire igennel feleltem. 
Az utazás egyik kritériuma volt, hogy a 16 éveseknek kell egy 
kísérő. Így én is kaptam egyet. Azonban nem bántam, mert így 
legalább már nem voltam egyedül. Ő sem ismert senkit, de most 
már ketten voltunk, tele reménnyel és lelkesedéssel. 
Az úton olyan örök és felejthetetlen barátságok kötődtek, amik 
nem jöhettek volna létre a hit, és a bizalom nélkül. Bár én voltam 
az egyik legfiatalabb zarándokló, ez cseppet sem zavart. 27-én, 
délután 2 óra körül a 100 fős csapat elindult, és 28-án reggel 8-
kor érkeztünk meg Rómába. Leszálltunk a buszokról és 
nekivágtunk bőröndökkel, csomagokkal, fáradtan és kimerülten, 
hogy elfoglaljuk a szálláshelyünket, ami közel sem volt olyan 
egyszerű, mint ahogy elképzeltük. Átvágtuk magunkat a városon, 
hogy elérjünk a regisztrációs helyre, ahol kiderült, hogy már nincs 
túl sok esélyünk, hogy családhoz kerüljünk. Esélyesebbnek 
látszott a plébánia vagy a reptéri sátrak!!! Nyitott maradtam Isten 
felé, és azt mondtam magamban: „Istenem, teljesüljön a Te 
akaratod!” 
Úgy is lett. A hosszas várakozás után ismét útra keltünk, de 
ezúttal már csak 14-en. Délután 3 óra körül megéreztünk a Santa 
Monica plébániára, és jött a hír: családhoz kerülünk! Mindenki 
nagyon izgatottan várta, hol, kik fogadnak, hiszen tudtuk: 
szerencsések vagyunk! 3 másik magyar lánnyal egy hihetetlenül 
kedves olasz családnál laktam, akik vendégszeretetükkel, és 
kedvességükkel bearanyozták napjainkat. Az aznapi esti imával 
vették kezdetüket a programok. Minden este másik templomban 
voltak a meghitt, közös imádságok, amik lehetőséget adtak a 
gyönyörű templomok megtekintésére is. Így alkalmam volt látni 
és imádkozni a San Giovanni, Santa Maria, San Paolo és más 
templomokban. A Szent Péter Bazilikába sajnos nem jutottunk be, 
de 29-én a Szent Péter téren imádkoztunk XVI. Benedek pápával, 
ami szintén fantasztikus élmény volt. 
Reggelente az adott plébánián közösen imádkoztunk, énekeltünk 
és beszélgettünk a másik nemzet zarándoklóival. Majd siettünk a  

Circo Massimoba, ahol is megkaptuk az aznapi ebédünket, amit  

ott helyben el is fogyaszthattunk. (Folytatás a 2. oldalon) 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
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(Folytatás az 1. oldalról) Ezután egyéni program keretében 
megtekintettük a várost. Szilveszterkor virrasztás volt a békéért a 
vendéglátó egyházközösségekben, amit a „Népek ünnepe” 
követett. Ekkor minden nemzet a saját hagyományaiból, énekeiből 
és táncaiból mutatott be valamit. Mindenki nagyon jól érezte 
magát, és boldogan tért nyugovóra. Olyan gyorsan teltek a napok, 
hogy mire észbe kaptunk, már indulnunk is kellett haza. Bár 
búcsút kellett intettünk Rómának és az olasz családoknak, de 
tudtuk, nem örökre tesszük ezt, hiszen hogy biztosra menjünk a 
visszatérésünket illetően, pénzt dobtunk a Trevi-kútba. Így talán 
nem jövőre, de egyszer majd biztosan visszatérünk. Mudrák Éva 
 

Ismeret-rovat: Farsang 
A farsang alkalom a mulatságra, utána következik a Húsvétig tartó 
Nagyböjt. Főleg a farsangi időszakot lezáró utolsó három napon, a 
farsang farkán, azaz farsangvasárnap, farsanghétfőn 
(asszonyfarsang napján) és húshagyókedden mulattak igazán. 
A farsang elnevezése országonként változik. Nálunk a német 
fasen, faseln (= mesélni, pajkosságot űzni) szóból ered, ami a 
vígság azon időszakát jelzi, amely a húsvéti Nagyböjtöt megelőzi. 
Az olaszoknál a carne-vale (= Hús, isten veled!) szóból 
származik, ami eredetileg a húshagyó keddet jelölte, de más 
nézetek szerint a carnevál szó eredete a carrus navalis-ra 
vezethető vissza, ami hajókocsit jelent, ezt Dionüszosz ünnepével 
hozták kapcsolatba, hisz az ünnepeiken a főszereplőt egy hajó 
formájú kocsin húzták végig a városon, mint a termékenység 
szimbólumát. A karnevál szót Csokonai Vitéz Mihály ismertette 
meg velünk, hiszen komikus eposzának főhősét Carneval-nak 
nevezte. A farsang Vízkereszttől (január 6-tól) Hamvazószerdáig 
tart. Pontosan meghatározható időtartama nincs, mert 
Hamvazószerda minden évben máskor van. A Hamvazószerda 
pontos időpontja attól függ, mikor van a március 21-ét követő 
első holdtölte. Az ettől számított első vasárnap Húsvét első napja, 
és ha innen visszaszámolunk, akkor megkapjuk a Hamvazószerda 
időpontját. A farsang gyökerei az ötezer évvel ezelőtti ókorba 
nyúlnak vissza, a saturnaliák, a Dionüszosz- és Mithrász-kultusz 
eseményeihez. A Dionüszosz ünnepet (a görög Dionüszosz a bor, 
a mámor, a termékenység istene volt), az ún. kis Dionüszia-t, 
december-januárban ünnepelték, ami éppen megegyezik a mai 
farsang időszakával. Ez az ünnepség álarcos felvonulásokból és 
táncos mulatságokból állt, ilyenkor a rabszolgák is helyet 
foglalhattak az uralkodók asztalánál. Ezekből az ünnepségekből 
alakult ki később az athéni vígjáték. A saturnaliai ünnepnapokon, 
amelyek egy hétig tartottak, a szegényeket megvendégelték, a 
családtagok ajándékokat adtak egymásnak, a római rabszolgák 
nyilvánosan bírálhatták, sőt még meg is dobálhatták uraikat, igaz, 
csak rózsaszirmokkal, talán innen ered a ma napig is közkedvelt 
konfetti hintése. A Nap feltámadását, a fény megjelenését már 
több ezer éve is vidám, táncos mulatsággal ünnepelték a 
különböző vallások, és nem voltak idegenek azok a dramatikus 
szerepjátékok sem, amelyek később a farsangi játékok, vagy 
éppen az álarc, a maszk viselését eredményezték. A római 
Szaturnáliákon – melyeket a téli nap-éjegyenlőség idején tartottak 
– a központilag szervezett cirkuszi versenyek és gladiátorjátékok 
mellett maszkos, alakos felvonulások követték egymást. A 
Szaturnália része volt a „szerepcsere” is, hiszen ilyenkor nem 
számítottak a rangok, a vagyon: a gazdagok nagy lakomákat 
rendeztek, és a rabszolga néhány napig egyenrangúnak érezhette 
magát urával. A lupercalia ünnepeken fáklyás-gyertyás 
körmenettel indultak el a Plútó istenétől elrabolt gabonaistennő, 
Ceres keresésére. A régi rómaiak ezen a napon kecskét is 
szenteltek az isteneknek. Ezeknek a római felvonulásoknak a fő 
látványossága a carrus navalisnak nevezett hajószekér, a karnevál 
„névadója” volt. Amúgy, eredetileg pogány ünnep volt, a 
párkeresés, udvarlás időszaka. Az első, farsangról szóló írások 
1283-ból ismeretesek, amelyek bajor-osztrák írások voltak. Honi 
elterjedéséről csak a XIV. századtól kezdve vannak írásos 
feljegyzések. A farsangnak hazánkban is meg kellett vívnia a 
maga harcát. A korabeli iratokból azonban úgy tűnik, az ünnep, a 
tánc, és a maszkok mögé bújt szerepcsere általános 
alapszükséglete az embernek. Ezt bizonyítja az is, hogy a farsangi 

alakoskodások nem csak a köznép, hanem az arisztokrácia 
körében is divatosak voltak. Mátyás király udvarában is 
megjelentek az Itáliából hozatott, művészi megmunkáltságú 
maszkok, álarcok. (Összeállította a Szerk.) 

Jegyes kurzus szerveződik 
 

„Az igazi szeretet nem kér viszonzást. Nem kér semmit. Létezik, és egyre nagyobb 
lesz. Mikor úgy tudunk valakit szeretni, hogy nem számít viszonozza-e, nem 
számít mit csinál, mit tesz, akkor is „csak” szeretjük... ez a szeretet.” „Ha 
felébred benned a kívánság, hogy viszonozd a rosszat: viszonozd - de csak 
jóval.” (Szent-Gály Kata) 
A fenti, rövid idézetekkel szeretném felkelteni a figyelmet a kedves 
testvérek körében, hogy az ünneplések és vígságok között ne 
felejtkezzünk el arról, mi az az érték, mely életünk középpontjában áll. 
Mindezt azért szeretném kiemelni, mert plébániánkon már évek óta 
ezekben a hetekben kerül megszervezésre a házasságra készülők számára 
a jegyes kurzus. Mint minden évben, most is kérjük, és bíztatjuk azokat a 
párokat, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, hogy bátran 
jelezzék szándékukat már most a plébániánkon. Jó volna, ha a sorainkat 
olvasók is bíztatnák a környezetükben élő fiatalokat, együtt járókat, 
elkötelezettséget félve vállalókat, hogy merítsenek bátorságot ahhoz, 
hogy megalapozott döntésre jutva érkezzenek majd el az oltár elé. Ehhez 
a 8 alkalomból álló felkészítő kurzusok sok segítséget adhatnak. 
Jelentkezni a plébánián lehet személyesen irodai időben, vagy a plébánia 
egyéb elérhetőségein. T. László 
 

Hirdetések 
 

+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása, akik ezt 
kérik, azok időpontot a plébános atyával egyeztessenek. 

+ Február hónap folyamán szeretnénk elkezdeni az idei plébániai 
jegyeskurzusunkat. Kérjük a kedves testvéreket, bíztassák a 
környezetükben élő házasságra készülő párokat, együtt járókat, 
elkötelezettséget nehezen vállalókat, hogy jelentkezzenek a felkészítő 
alkalmakra. Jelentkezni a plébánián lehet. 

+ „Imádkozzunk együtt” című imaóra lesz január 15-én, kedden este 6 
órakor a Kerek templomban. Mindenkit szeretettel várnak. 

+ Az ökumenikus imahét idén január 20 és 27 között lesz. 
Január 20. (vasárnap), este 6 óra: Bazilika, igét hirdet: 
KLIMENTNÉ FERENCZY ANDREA evangélikus lelkész 
Január 21. (hétfő), este 6 óra: Görög katolikus templom, igét 
hirdet: DR. HARMAI GÁBOR plébános 
Január 22. (kedd), este 6 óra: Evangélikus templom, igét hirdet: 
ÁGOSTONNÉ APÁTI GABRIELLA református lelkész 
Január 23. (szerda), este 6 óra: Szent Anna (Kerek) templom, 
szolgálnak: a különböző felekezetek püspökei 
Január 24. (csütörtök), este 6 óra: Református templom, igét hirdet: 
POKRIVA LÁSZLÓ plébános 
Január 25. (péntek), este 6 óra: Vízivárosi templom, igét hirdet: 
ÁGOSTON CSABA református lelkész 
Január 26. (szombat), este 6 óra: Szentgyörgymezői templom, igét 
hirdet: DR. PAPP SZABOLCS görög katolikus paróchus 
Január 27. (vasárnap), délután 5 óra: Kertvárosi templom, igét 
hirdet: HORVÁTH ISTVÁN káplán 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 
rajzolják le Jézust a kánai menyegzőn. 

A héten temettük: Vas Kálmánt és Szakál Máriát. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
hétfő-péntek:este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
vasárnap: ½ 9 
Szent István kápolna: hétfő - péntek: ½ 8; szombat: este 6 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 kápolna) 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz; Életjel Rádió: www.eletjel.hu 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik hetenként) 

Alapító: Dr. Beer Miklós 
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 

Tel.: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 
(Bankszámlaszámaink megváltoztak!!!) 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

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


