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XVII. évf. 10. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z iv á r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2013. március 10. 

Olvasmány: Józs 5, 9a.10-12 Evangélium: Lk 15, 1-3.11-32 Szentlecke: 2Kor 5, 17-21 

sede vacante NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 

Jövő (Nagyböjt 5.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány:Iz 43, 16-21; szentlecke:Fil 3, 8-14 

EVANGÉLIUM  (Jn 8, 1-11): Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ô pedig leült, és 
tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az 
asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy 
próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta 
nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után 
eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik 
vádoltak téged? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” 
 

Elmélkedéshez: 
• Ítélkezek-e a másik ember fölött? 
• Amikor a Miatyánkban a bűnök megbocsátásáért imádkozok, komolyan is gondolom azokat a szavakat vagy csak gépiesen 

mondom minden alakalommal? 
• Hajlandó vagyok-e ténylegesen, szívből, feltételek támasztása nélkül megbocsátani családtagjainknak, rokonainknak, 

munkatársainknak és mindazoknak, akik valahogy vétettek ellenünk? 
 
 

Fontos hír: Hit és erkölcstan oktatás az iskolákban 
Hamarosan elérkezik az elsősök beíratása az iskolába, április 8-9-
én. Mindannyian a legjobbat szeretnénk gyermekeinknek, hogy a 
gyermekből Isten és emberszerető, talpraesett, a társadalomban és 
a magánéletében is jól helyt álló felnőtt legyen majd. Ehhez 
szilárd fogódzkodók kellenek. 
Következő tanévtől állami általános iskoláink 1. és 5. osztályában 
tantervbe lép az erkölcstan tantárgy. Órarendi keretbe illesztve 
fogják a gyerekek megtanulni a „fogódzkodók”, a szilárd erkölcsi 
elvek rendszerét, ami segít majd eligazodniuk a világban. Remek 
lehetőség előtt állunk! Minden szülő eldöntheti majd, hogy 
gyermeke ERKÖLCSTAN vagy HIT- ÉS ERKÖLCSTAN  
tantárgyat tanulja órarendi keretben! Egy szó a különbség: HIT, 
de számunkra ez az egy szó valódi távlatokat nyit! A hittanosok 
eddig is az erkölcs útját tanulták és ez fog folytatódni most is a hit 
távlatában, nyitva az Örökkévalóság felé! 
BIZTATUNK MINDENKIT: VÁLASSZÁK BÁTRAN A HIT- 
ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYAT, ÉS BÍZTASSÁK 
SZÜLŐTÁRSAIKAT, ISMERŐSEIKET IS ERRE! 
Mit nyer ezzel a gyermek és a család? 

– válaszokat életünk kérdéseire a HIT fényében 
– szilárd fogódzkodókat a nehézségek idejére 
– bekapcsolódást az Egyházba, szentségek vételét 
– remek lehetőségeket a plébániai életben 
– osztályközösségen kívül hittanos barátokat 
– családok egymás iránti nyitottságát 

Érezzük át felelősségünket a ránk bízottak vallásos nevelésében és 
ezt a pici többletet, ami a HIT, adjuk meg nekik! 
Végül idézem a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
körlevelének részletét: 
Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén 
kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a 
fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a 
sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és főként – az is, hogy 
megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb 
kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. 
Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való 
beíratás még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség 
van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg 
közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a 
gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az 

elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük 
mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a 
katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon. 
(Vö. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a hit- és 
erkölcstan oktatásról, Budapest, 2013. február 19.) 
 Szerk. Maczej Györgyi 
 

Plébániánk programja: Fáklyás keresztút 
Március 22-én, pénteken, este 9 órától keresztúti imádságot 
tartunk, mely során a Széchenyi térről indulva (Szentháromság-
szobor) áthaladunk a belvároson, a Szent Tamás kápolnáig. 
Jézus keresztútja során a városon áthaladva, sokakkal találkozott, 
Lukács evangélista szerint „nagy tömeg követte”. Az elmúlt évek 
tapasztalata, hogy a fáklyás keresztút során az esti óra ellenére mi 
is „sokakkal” találkozunk. Van, aki gúnyolódik, mások 
csodálkoznak, és akad olyan is, aki egy rövid ima erejéig 
csatlakozik hozzánk. Az azonban biztos, hogy ez az imádság 
tanúságtétel, melyre szeretettel várunk mindenkit! 
 A szervezők nevében: Lesták Zoltán 

Ismeret-rovat: A sede vacante (latinul: üres, betöltetlen ülés vagy 
székhely) az az időszak, amikor egy római katolikus 
egyházmegyének nincs püspöke, mert lemondott vagy meghalt. 
Amikor Róma püspöke, vagyis a pápa hivatala nincs betöltve, 
akkor az Egyházat a bíborosok testületete irányítja II. János Pál 
pápa 1996-ban közzétett Universi Dominici gregis apostoli 
konstitúciójában foglaltak szerint. A sede vacante idejére a 
Szentszék minden tisztségviselőjének megszűnik a hivatala, 
kivéve a főpenitenciáriust, aki a konklávé alatt is érintkezhet a 
külvilággal és a camerlengo bíborost, aki ebben az időben ellátja 
a „miniszterelnöki” feladatokat és a Vatikán vagyonát kezeli. A 
2013-as pápai lemondás idején a főpenitenciárius MANUEL 

MONTEIRO DE CASTRO bíboros, a camerlengo pedig TARCISIO 

BERTONE bíboros, korábbi államtitkár. A pápai szék 
megüresedését külső jelek is mutatják: a vatikáni posta speciális 
bélyeget bocsát ki, és megváltozik a Szentszék címere: Szent 
Péterkulcsai a pápai tiara helyett egy esernyő alatt láthatók, ami a 
pápa hiányára és a camerlengo bíboros kormányzására utal. (Ezt 
láthatjuk a lap tetején is.) A bíborosi kollégium ilyenkor a 
mindennapi vagy halaszthatatlan ügyeket intézi, valamint 
előkészíti az új pápa megválasztását. (Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) A pápák által kibocsátott törvényeket 
semmiképpen nem változtathatják meg, csak arra van hatalmuk, 
amire külön törvény ad feljogosítást. Határozatot is csak legvégső 
esetben hozhatnak, és ezt a dekrétumot az új pápának utólag jóvá 
kell hagynia. A sede vacante akkor ér véget, amikor a konklávén 
megválasztott új pápa elfogadja a megválasztását, ugyanis ő ettől 
kezdve teljes jogú pápa. Nincs „beiktatás” vagy „felszentelés”, a 
megválasztás elfogadásától fogva a pápa teljes hatalommal bír. Ez 
alól kivétel, ha a megválasztott személy nem püspök, mert akkor 
azonnal püspökké kell szentelni, és a szenteléssel válik 
megválasztott pápából valódi, teljes jogkörrel és hatalommal 
rendelkező pápává. Ez utóbbinak egyházjogi lehetősége fennáll, 
de valószínűsége nagyon minimális. 
Program meghívó (1.): Pétertől XVI.Benedekig címmel 
Heliser József Városi Könyvtárban Dr. Székely János tart előadást a 
pápaságról március 12-én, kedden, délután 5 órakor. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. (Esztergom, Bánomi út 8. Dobó 
Gimnázium) 
Program meghívó (2.): Keresztút az életért 
XVI. Benedek pápa meghirdette a nagyvárosok misszionálását. Ezért 
valamennyien misszionáriusok vagyunk a nagyvárosi dzsungel 
közepén. Mivel lehet ezt a kiüresedett, szórakozásért élő, 
technológiába fulladt, elmagányosodott társadalmat felrázni végzetes 
álmából? Isten Szeretetének legnagyobb bizonyítékának hirdetésével: 
Krisztus keresztre szögezett, ölelésre széttárt karjaival! A Regnum 
Christi Apostoli Mozgalom évek óta megrendezi Krisztus nyilvános 
keresztútját Budapesten. Hívunk benneteket, közösségként, 
családként és egyénenként is: Tartsatok velünk! Tegyünk mind 
tanúságot hitünkről. Mutassuk meg Budapestnek, hogy él az Úr, aki 
meghalt értünk! A Hit évében különös kegyelmet. Nagy szeretettel 
hívunk a Hit évében Téged és családodat arra a Keresztútra, ami 
március 23-án 15 órai kezdettel kerül megrendezésre Budapesten, az 
Andrássy út Oktogon és Hősök tere közötti szakaszán. Utunk 
közben kihangosítva követhetjük a stációk mély elmélkedéseit és 
családok imáit, ami kicsiket és nagyokat egyaránt hozzásegíthet a 
nagyheti események és a feltámadás elmélyültebb megéléséhez. 
Keresztutunk szabadtéri szentmisével zárul, amelyet Horváth Zoltán 
Terézvárosi plébános atya mutat be. Tarts velünk! 
Pákozdi István egyetemi lelkész, összeállításában segítséget nyújt 
a következő napok könyörgéseihez. 
Elsősorban a konklávé idején, vagy teljes egészében, vagy 
bizonyos kéréseknek kiemelésével használható.: 
Pap/imádság vezető: Testvéreim, a Szentlélek közreműködésére 
minden időben számíthatunk, különösen az Anyaszentegyház 
nagy szükségleteiben. Kérjük Urunkat, Istenünket, árassza ki a 
bölcsesség Lelkét a pápaválasztó bíborosokra és adjon új 
főpásztort Péter székébe! 
1. Kísérje a Szentlélek megvilágosító ereje a pápaválasztó 
bíborosokat, hogy az Egyház mai helyzetét mérlegelve 
megtalálják azt a jó pásztort, aki megerősíti népét! 
2. Az erősség Lelke töltse el Anyaszentegyházunkat az új 
Szentatyára várakozva: szilárdítsa meg hitünket a Gondviselés 
döntéseiben és a jövő reményében! 
3. A jövendő pápának adjon a Szentlélek erőt a felelősségteljes 
küldetés elfogadásához, hogy az idők jeleit felismerve szolgálja 
majd hívő népedet! 
4. Segítsd a megválasztandó pápát, hogy szent elődjeinek 
nyomaiba lépve szolgálja az Egyház megtisztulását, lelki 
gazdagodását és az Evangélium korszerű hirdetését! 
5. Támogass minden embert saját személyes hitélete útján, hogy 
az Egyház egységében megmaradva mindannyian közös 
törekvéssel építsük Isten országát! 
6. Különösen is sokat ér a szenvedők könyörgése: adj erőt nekik, 
hogy kínjaik áldozatait felajánlva járuljanak hozzá Isten népe 
jövőjének kialakulásához! 
Pap/imádság vezető: Hallgasd meg Urunk, Istenünk, hívő néped 
alázatos imádságát és add, hogy a Szentlélek közreműködésével 
olyan pápát kapjunk, aki hatékony módon tanúsítja majd a 
világban az élő Krisztus jelenlétét és Szentlelked minden korban 
működő erejét, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Forrás: Magyar 
Kurír 

 

NAGYBÖJTI ÉS NAGYHETI PROGRAMOK  
 

+ Nagyböjt szombatjain gyónási lehetőség van a plébánián délután 
3 órától ½ 6-ig. 
+ Március 22-én, pénteken, este 9 órától fáklyás keresztút lesz, a 
szokott módon, a menet a Széchényi térről indul a Tamás-hegyi 
kálváriára. 
+ Március 23-án, szombaton, délelőtt 9 órától nagytakarítást 
tartunk a Belvárosi templomban illetve az udvaron. 
+ Március 24, Virágvasárnap: A Vízivárosban a szokott időben, ½ 
9-kor kezdődik a szentmise, a Belvárosban NEM változik a miserend: a 
szentmise 10 órakor az udvaron kezdődik a barkaszenteléssel, a ½ 12-
es szentmise elmarad, az esti 7 órás szentmisét megtartjuk. Az esti 
misén barkaszentelés nem lesz, de a záróáldás után megáldjuk azokat 
az ágakat, amiket a hívek hoznak magukkal. 
+ Március 28-a és 30-a (Nagycsütörtök és Nagyszombat) között 
reggel természetesen nem lesznek szentmisék a Szent István 
kápolnában! 
+ Március 28-án, Nagycsütörtökön a Belvárosban este 7 órakor 
kezdődik az esti szentmise. Virrasztásra este 11 óráig lesz lehetőség. 
A vízivárosiakat szeretettel várjuk erre a szertartásra, mivel ezen a 
napon csak egy szentmise lehet. Természetesen felmehetnek a 
Bazilikai bíborosi szentmisére is. Este 9 órától közös virrasztás lesz a 
Szent Tamás kápolnában. 
+ Március 29-én, Nagypénteken délután 3 órakor keresztutat 
járunk a Belvárosi Temető fölötti Kálvárián. A stációkat a 
Képviselőtestületek tagjai mondják. Az esti szertartás a Vízivárosban 
6 órakor, a Belvárosban este 7órakor kezdődik. Az Evangélium 
helyén Passió lesz, majd kereszthódolat. Szertartás után előbb egyéni, 
csöndes szentségimádás lesz, majd közös. Egyéni szentsírlátogatásra 
a Vízivárosban este 9 óráig, a Belvárosban 11 óráig lesz lehetőség. 
+ Március 30-án, Nagyszombaton a Vigília szertartása a 
Belvárosban este 8 órakor, a Vízivárosban este 9 órakor kezdődik. A 
szertartások után ételszentelés lesz, majd agapét tartunk. 
+ HÚSVÉTVASÁRNAP Vízivárosban ½ 9-kor lesz az ünnepi 
szentmise, a Belvárosban 10 órakor ünnepi szentmise, utána 
körmenet a korábbi években megszokott útvonalon. A ½ 12-es 
szentmise elmarad, az este 7 órás szentmisét megtartjuk. 
+ Húsvéthétfőn hétköznapi miserend szerint, ½ 8-kor a Szent István 
kápolnában, este 7órakor a Belvárosban lesznek szentmisék. 

Hirdetések 
 

+ A Baba-mama klub összejövetele nem hétfőn, hanem szerdán 10 
órakor lesz. 

+ A Nyugdíjas Klub következő összejövetele március 14-én, 
csütörtökön, délután 3 órakor lesz. 

+ Nagyböjt péntekjein este ¼ 7-től plébániánk közösségeinek 
vezetésével imádkozzuk a keresztutat templomunkban az alábbi 
beosztás szerint: 

március 22.: fáklyás keresztút a bérmálkozókkal; március 15.: 
családosok; március 29.: Képviselőtestület (Belvárosi temető 
feletti stációknál 15h-kor.) 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 
rajzolják le Jézust, amikor tanít az Olajfák hegyén. 

 

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) 

A héten kötöttek házasságot: Kósa Elizabetha és Julius Metykó  

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 
www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


