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 HÚSVÉTVASÁRNAP 

Jövő hét, (Húsvét 2. vasárnap)-i szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 5,12-16; szentlecke: Jel 1,9-13.17-19 

EVANGÉLIUM  (Jn 20, 19-31): Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, 
be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: ,,Békesség nektek!” Miután ezt 
mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: 
,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: 
,,Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei 
megmaradnak.” Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány 
elmondta neki: ,,Láttuk az Urat!” Ő azonban így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem 
teszem, és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük 
volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen, és így szólt: ,,Békesség nektek!” Azután azt mondta Tamásnak: ,,Tedd ide ujjadat és 
nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás azt felelte: ,,Én Uram és én 
Istenem!” Jézus erre azt mondta neki: ,,Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” Jézus még sok egyéb 
jelet is művelt tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, 
hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és a hit által az ő nevében életetek legyen. 
 

Elmélkedéshez: 
• Van-e most béke bennem? Ki adja? Ki fenyegeti? 
• Miért a kezével és az oldalával igazolja magát Jézus? 
• Boldoggá tesz-e engem, hogy nem láttam, de mégis hiszem? 
 

Beszámoló-rovat (1.): Nagyböjti élelmiszerosztások 
Szeretném megköszönni minden esztergomi adakozónak, a plébániák 
híveinek, a Karitászok és a többi segélyszervezet munkatársainak, 
hogy anyagi adományokkal is támogatni tudtuk a város rászoruló 
szegényeit az idei nagyböjtben. 
Az egyházak közötti összefogást mutatja, hogy nagy adománnyal 
járult hozzá gyűjtésünkhöz az Esztergomi Református Egyházközség. 
Meggyőződésem, hogy a konkrét – adott esetben nem feltétlenül nagy 
összegű – segítségen túl az is lényeges, hogy a város lakói 
személyesen is kimutatják szolidaritásukat a szegényekkel. Értéket 
jelentenek maguk a névsorok, amiket folyamatosan karbantartva 
gyorsan végig tudjuk gondolni, hogy milyen fölajánlás kinek jelent 
segítséget. 
Tavaly ősszel a város lakói adtak össze több, mint 800 eFt értékű 
pénzadományt, melyet egy szerencsés és egy kevésbé szerencsés 
körülmény miatt végülis március elején osztottunk szét. 
A szerencsés körülmény 12 tonna élelmiszer volt, amit Európai 
Uniós forrásokból kaptunk, és amit Karácsony előtt tudtunk 
szétosztani, a kevésbé szerencsés körülmény a balesetem, ami miatt 
februárról márciusra csúszott az újabb osztás. 
1650 rászoruló között fejenként 500 Ft-os élelmiszervásárlási 
utalványt osztottunk ki. Az osztásban részt vettek a saját Karitászunk 
mellett a Szent Anna Plébánia és a Szentgyörgymezői Plébánia 
Karitásza, a Máltai Szeretetszolgálat különféle szakágai, a 
Gyermekjóléti Szolgálat és a Határtalan Szív Alapítvány. 
Jó volt látni az önkéntes munkatársak lelkesedését, elkötelezettségét, 
ellenben elég ijesztő azzal szembesülni, hogy mekkora a szükség. 
Hiszem, hogy igazi megoldást minden élethelyzetben a Föltámadt 
Krisztus ad nekünk, de fontos, hogy a Föltámadás Örömhírét 
tetteinkel is hirdessük. 
Beszámolómat többes számban kezdtem, valóban, a városi osztás 
mellett volt egy jóval kisebb, plébániai élelmiszerosztás is most, a 
Nagyhéten, amikor a Belvárosi Plébánián összegyűjtött adományokat 
osztottuk szét. Most fontosnak tartottuk, hogy minden rászoruló 
családot egy-egy szentképpel is megajándékozzunk, és arra kérjük 
őket, hogy imádkozzanak értünk és a városért. 
Manapság sokak szemében nem túl nagy értékű a „Vatikáni valuta”, 
de hiszem, hogy lesz egy helyzet, amikor csak annak lesz valódi 
értéke. Isten fizesse meg! 

Harmai Gábor plébános 
 

Beszámoló-rovat (2.): Fáklyás körmenet Esztergomban 
Március 22-én, Virágvasárnapot megelőző pénteken, 21órakor indult 
a Széchényi térről a fáklyás körmenet Barabás Bence káplán atya 
vezetésével. 
Dermesztő hideg volt. A téren csak pár ember lézengett, el is 
bizonytalanodtam, jó helyre jöttem-e, mikor végre megláttam egy 
ismerőst. Szép lassan kb. 20-an jöttünk össze, idősek és fiatalok több 
plébániáról és 3-an a szemináriumból csatlakoztak hozzánk. Zoli 
kiosztotta közöttünk az állomásokon felolvasandó szöveget és 
ismertette az útvonalat. A Széchényi térről a Szentháromság 
szobortól indultunk, pár száz méterenként megállva elhaladtunk a 
Bástya előtt és a Bajcsy utcán, a Zaki Zug előtt majd a Csülök csárda 
után felmentünk a Szent Tamás hegyi kálváriára. Két állomás között 
énekeltünk, Miatyánk-ot és Üdvözlégy-et imádkoztunk hangosan. 
Fáklya híján néhányan mécsessel világítottunk. Nem volt egy 
összeszokott csapat, de mégis  olajozottan ment minden.  
Elemlámpával világítottak annak, aki olvasott. Amit felolvastunk a 
szenvedéstörténet konkrét leírásához csatolva néhány aktuális és 
mélyen elgondolkodtató sor a bűnről és a világ problémáiról. A 
belvárosban csönd volt, de a szórakozóhelyek, kocsmák előtt nagy 
volt a lárma. Magamban gondolkoztam, vajon aki meglát minket, 
tudja-e mit csinálunk, miért vagyunk itt. Azt hiszem tudták, volt aki 
köszönt nekünk, de láttunk megdöbbent arcokat. Önkéntelenül 
elkezdtem magamban imádkozni értük. Haladtunk tovább, lélekben 
kísérve Krisztust a szenvedés útján. Olyanok voltunk, mint egy 
temetési menet, fegyelmezetten, csendben, elgondolkodva mentünk. 
A Kálvária dombra felérve már szinte fájt, amit Jézus átélt, az 
arcokon láttam, hogy mindannyian meg voltunk rendülve. Mindaz, 
amit Jézus vállalt és önként megtett értünk az döbbenetessé vált 
számunkra. Ahogy a 13. állomás szövegénél hallottuk is, kár 
kihagyni a „tizennegyediket”. A reménységet, a feltámadást. 
Pilinszky János Harmadnapon című versének záró versszakával 
zárult ez az állomás: 
 
Mert megölhették hitvány zsoldosok,  
és megszűnhetett dobogni szíve - 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. (Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
A három nagy kereszt előtt elénekeltük a Boldogasszony anyánkat, és 
Bence atyától kaptunk egy záró áldást. Az alkalmat szervező Lesták 
Zoltán megköszönte a részvételünket, és buzdított minket, hogy 
imádkozzunk a város lakóiért. A Szent Tamás hegyről a kivilágított 
város gyönyörű volt. Beszélgetve, lélekben megújulva indultunk 
haza, kis csoportokban, ki merre. 
Ha tehetem, jövőre újra elmegyek, és azt hiszem, minden résztvevő 
nevében bíztathatom erre minden kedves testvérünket. 

Tóthmajor Katalin 
Beszámoló-rovat (3.): Még 2011 őszén kezdődött a Ferences 
Szegénygondozó Nővéreknél egy többhónapos lelkigyakorlatnak 
nevezhető Szentlélek szeminárium Kemenes Gábor atya vezetésével. 
Az előadássorozat végeztével a közösség nem bomlott fel. Sőt! A 
csoport nagyobbik része – ha nem is tud mindenki minden alkalomra 
eljönni – továbbra is legalább minden héten egyszer találkozik. Az 
egyik héten csendes szentségimádás, a másikon egy előre megbeszélt 
téma „beszélgetős” feldolgozása történik. A „Lelkes” közösségünk 
befogadó: Minden érdeklődőt nyílt szívvel vár a keddenként este ½ 8-
kor kezdődő alkalmakra a Kossuth u. 50-ben.. Bátran lehet 
érdeklődni a 06-20 92-59-363-as telefonszámon. Legközelebbi 
alkalom húsvét utáni első kedden este kivételesen ¼ 8-kor kezdődik. 
Erre az alkalomra különösen érdemes eljönni. A program nekünk is 
ünnep lesz Vendégünk miatt. Kiváló lehetőség a csatlakozásra, de 
többet nem árulok el. 
Kedvcsinálóként legutóbbi lelki napunkról írnék pár sort. Március 
15-én egy lelki napot tartottunk. A nővérek megleptek bennünket egy 
passióval, amelyben apró szimbólumokkal mutatták be Jézus 
szenvedéstörténetét. Mi pedig nemcsak nézői voltunk, hanem 
képletesen szereplői is a történetnek. Ott voltunk az utolsó vacsora 
termében, kísértük Jézust a keresztúton, és megrendülve álltunk a 
kereszt alatt. Az Evangélium Jézus példabeszédei által segít 
bennünket abban, hogy megsejtsünk valamit abból a felfoghatatlan 
szeretetből, amivel az Atya szeret mindannyiunkat. Engem ez a 
szimbólumjáték döbbentett rá arra, hogy maga a passió is egy 
példabeszéd, amiben Krisztus igazából nemcsak azzal a néhány rövid 
mondattal tanít minket, amit elmond. A „példabeszéd” maga Jézus 
szenvedése, halála és feltámadása.  
A tavasszal szokatlan „hóhelyzet” ellenére délután Kemenes Gábor 
atya is megérkezett közénk. A tőle megszokott, átszellemült 
szentmiséje mindnyájunkat magával ragadott. A délelőtti passió 
fényében a kenyér és bor színe alatt történő áldozás lehetősége 
ragyogtatta be a napot. Szokás mondani: Nem az az élet, amikor 
lélegzünk, hanem az, amikor összeszorul a torkunk és elakad 
lélegzetünk. Ezen a lelki napon „éltünk”. Nagy öröm, hogy ilyen 
alkalmakból sok van ebben a közösségben. 

Kuti István 
Az Iskolai beiratkozások most kezdődnek! 
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 
A Szentatya imaszándéka április hónapra: 
Általános imaszándék: hogy a hit nyilvános, imádságos ünneplése 
minden hívő számára az élet forrása legyen.  
Missziós imaszándék: hogy a missziós területeken élő egyházak 
legyenek a remény és a feltámadás jelei és eszközei. 
Bíborosi imaszándék: hogy a szegények találkozzanak környezetük 
segítő szeretetével, és lehetőséget kapjanak sorsuk javítására 
MEDJUGORJEI IMATALÁLKOZÓ LESZ ESZTERGOMBAN 
2013. április 20. szombat, Esztergom Belvárosi 
plébániatemplomban. Az imaprogram:16:00 Rózsafüzér, 16:30 
Előadás – Katekézis, 17:30 Rózsafüzér, 18:00 Szentmise, 19:00 
Szentségimádás; Vendégünk: Fra Marinko Šakota, Medjugorje 
plébánosa lesz.          (Részletek később!) 

Hirdetések 
+ Húsvéthétfő: Hétköznapi miserend szerint, 7:30-kor a Szent 

István kápolnában és 19:00-kor a Belvárosban lesznek 
szentmisék. 

+ Április 7-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján délután 3 
órakor a ferences templomban a Jézus Szíve Családok imaórát 
tartanak. Mindenkit szeretettel várnak! 

+ A Szentföldi Gyűjtés eredménye a Belvárosban 29 380 Ft, a 
Vízivárosban 52 740 Ft. Isten fizesse meg! 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 
rajzolják le a feltámadott Jézust tanítványai körében. 

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, a Húsvétvasárnapi Vigíliában kereszteltük: Csortos Katalint 

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

 
A Föltámadás örömével teljes Áldott Húsvétot kívánunk! 

 
 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik 

hetenként) 
Alapító: Dr. Beer Miklós; felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 
A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


