Harangszó
XVII. évf. 14. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olvasmány: ApCsel 5, 12-16

Evangélium: Jn 20, 19-31

2013. április 7.

Szentlecke: Jel 1, 9-11a.12-13.17-19

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
Jövő héti (Húsvét 3. vasárnapi) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 5, 27b-32.40b-41; szentlecke: Jel 5, 11-14
EVANGÉLIUM (Jn 21, 1-19): Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: Együtt
voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik
tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De
azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus
az. Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka
jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett,
így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és
beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak
mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik:
„Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint
százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem
merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is. Ez volt a
harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon,
János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki:
„Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy
szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?”
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod,
hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál,
felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz,
ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: „Kövess
engem!”
Elmélkedéshez:
 Igazán szeretem-e Jézust?
 Mindennél és mindenkinél jobban?
 Hajlandó vagyok-e követni, bármivel is jár ez?
Beszámoló-rovat: Nagyhét a Belvárosi plébánián
Nagycsütörtökön este 7 órára sokan gyűltünk össze a
templomunkban, hogy részt vegyünk az Utolsó Vacsora emlékére
tartott szentmisén. Sajnos a lábmosás szertartása most elmaradt,
mivel Gábor atya gipszelt lábával nem tudta vállalni ezt.
Nagypénteken egész délelőtt esett az eső. Szomorúan vártuk a
délután 3 órai keresztút kezdetét a belvárosi Kálvárián. Nagy
kegyelem volt számunkra, hogy erre az időpontra elállt az eső és a
nap is halványan el kezdett sütni. Az első 9 állomást a Belvárosi
Képviselőtestület tagjai mondták a többi stációnál a Viziváros
Képviselőtestületének tagjai mondták az elmélkedéseket. A
keresztúti elmélkedéseknél Bence atya volt a lelki kísérőnk, és az
ő imájával kezdtük, s zártunk az alkalmat. Az este 7 órakor
kezdődő szertartáson a kórusunk kiemelkedően szép előadással
énekelte a Passiót, így mindannyiunk számára lelkileg
megalapozta előadásuk a kereszthódolatunkat. Nagy lehetőség
volt ez az idő arra, hogy a gyóntatószék adta kegyelmi
lehetőséggel a jelenlévők élhessenek. Ezzel sokan éltek is.
Nagyszombaton délelőttől lehetet látogatni a szent sírt, ahol
mindenki számára lehetőség volt arra, hogy imádságba merülve,
készüljön a feltámadás vigíliájára. Az este kezdődött feltámadási
szertartás mindannyiunk számára felemelő lelki élmény volt.
Húsvét vasárnap sajnos ismét esővel köszöntött ránk, így
sajnálattal, de megértéssel fogadtuk a plébános atya mondatait,
mely szerint az utcai körmenet elmarad. Az ünnepélyes szentmise
után a templomban jártunk körmenetet. Templomunk zsúfolásig
megtelt és a hívők nagyszámú közösségében felemelő volt a
himnuszok közös éneklése. Köszönet mindenki, illetve azoknak,
akik különösen segítették az ünnepi időszak eseményeit:
- Harmai Gábor plébános és Barabás Bence káplán atyáknak

- Inotai György karnagynak és a kórusnak, kántorunknak
- a Képviselőtestületi tagoknak
- Bodrogai Sándor úrnak és munkatársainak
- Cserép családnak a koszorúdíszekért
- Mátray Gabriella sekrestyésünknek valamit Ősi Marikának és
Dobay Péterné Marikának a gondos munkájukért
- a ministránsoknak a helytállásukért
Visszatekintve bennem ismét megfogalmazódik, hogy jó érzés
számomra ehhez a plébániai közösséghez tartozni.
Mara néni
Ismeret-rovat: Az isteni irgalmasság képe
Eredete összekapcsolódik azzal a látomással, amelyben 1931.
február 22-én Plockban volt része Fausztina nővérnek. Az Úr
Jézus ekkor juttatta kifejezésre óhaját, hogy fessenek képet
„Jézusom, bízom Benned” felirattal. A kép a feltámadt Krisztust
ábrázolja, aki kezein és lábain hordozza a keresztre feszítés
nyomait. A képen látható, hogy átszúrt Szívéből két sugár tör elő:
egy piros és egy halvány. Az Úr Jézus, amikor megkérdezték tőle,
mi a két sugár jelentése, így válaszolt: „A halvány sugár a vizet
jelenti, amely megtisztítja a lelkeket; a piros a vért, ami a lelkek
élete. E két sugár irgalmam bensejéből tört elő, midőn a lándzsa
haldokló szívemet megnyitotta a kereszten.” Más szóval a sugarak
a szentségeket jelentik, valamint az Egyházat, amely Krisztus
átszúrt oldalából született, és a Szentlélek ajándékait, amelyeknek
bibliai jelképe a víz. A kép Isten végtelen irgalmát ábrázolja,
amely Krisztus húsvéti misztériumában nyilvánult meg, és
gyümölcsözően folytatódik az Egyházban a szentségeken
keresztül. A kép emlékezteti a híveket az Istenbe vetett bizalom és
a felebarát iránti irgalom szükségességére. A bizalom
magatartásáról beszél a kép felirata is: „Jézusom, bízom Benned.”
Az Úr Jézus szavai szerint a kép „emlékeztessen irgalmam
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követelményeire, mert a legerősebb hit sem segít cselekedetek
nélkül.” A kép tiszteletének lényege a bizalommal teli imádság
irgalmas cselekedetekkel összekapcsolva.
Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban
párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján
– Jézus kívánsága szerint, Húsvét utáni első vasárnapja legyen az
Isteni Irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án
kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét az egész világra.
Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért.
A lengyel Helena Kowalska látomásában találkozott a szenvedő
Krisztussal, aminek hatására 1925. augusztus 1-én belépett a
varsói Zytnia utcai, az Irgalmasság Anyjáról nevezett rendbe. Ott
a Faustyna Maria nevet kapta. A rendben kifogástalan, derűs
életet élt. Imádságaiban következetesen együttműködött Jézussal,
a lelkek megmentésének ügyében. Jézussal való beszédeit
naplóban rögzítette.
Részlet a naplóból: Jézus kéri Fausztinát: „Azt kívánom, hogy a
képet (…) Húsvét után az első vasárnap ünnepélyesen áldják
meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe. (…) Kívánom,
hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden
lélek, főleg a szegény bűnösök részére. (...) Az a lélek aki
gyónáshoz és szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer.”
Az isteni irgalom elnyerésének vannak további feltételei: teljes
bizalom Isten jóságában, gyakorló felebaráti szeretet, a
szentgyónás utáni megszentelő kegyelem állapota és szentáldozás.
Ezek a feltételek azt tükrözik, hogy egyetlen lélek sem nyerhet
megigazulást, amíg nem fordul Jézushoz bizalommal. (Mondta
Jézus Fausztinának).
Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma
szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon a szokásos feltételek
mellett. Szerte a világon milliók készülnek kilenceddel az
irgalmasság ünnepére. A kilenced Nagypénteken kezdődik. Ez a
nap – Húsvét ünnepével együtt – Isten irgalmas szeretetének
csúcspontja.
Az Irgalmasság órája (délután 3 óra):
Jézus mondta Fusztina nővérnek: „Délután három órakor
könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha
csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban
halálom óráján. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
Megengedem, hogy behatolj halálos szomorúságomba. Ebben az
órában nem tagadok meg semmit a lelkektől, akik szenvedéseimre
hivatkozva kérnek tőlem valamit.”
Az Irgalmasság rózsafüzére:
Fausztinának ezeket is mondta Jézus: „Ez az ima haragom
enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón a
következőképpen: Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és
Hiszekegyet imádkozz, ezután a nagy szemekre a következőket
ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi
Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért; majd a kis
szemekre: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk
és az egész világnak! Végén háromszor ismételd e szavakat:
Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk és
az egész világnak!"
Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész
világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. ... A
hívők elnyerhetik Krisztus ígéretét, mely főleg haláluk óráját
illeti: a megtérés kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik
ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a haldoklók is, akik mellett
ezt mások mondják. Jézus mondta: „Ha ezt az imát haldokló
mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen
irgalom veszi körül a lelket” Az általános ígéret így hangzik:
„Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent
megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik
akaratommal” Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó
az embernek sem, főleg örök boldogságára vonatkozóan. Más
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
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helyen ezt mondta Jézus: „E rózsafüzér imádkozásával közelebb
hozod hozzám az emberiséget. Azokat a lelkeket, akik ezt a
rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam,
különösen pedig haláluk óráján.”
Összeáll.: Szerk.

Meghívás: Medjugorjei imatalálkozó
2013. április 20-án, szombaton, az Esztergom-Belvárosi
Plébániatemplomban medjugorjei imatalálkozó lesz. Ennek
programja:
16:00: rózsafüzér
16:30: előadás – katekézis
17:30: rózsafüzér
18:00: szentmise
19:00: szentségimádás
Vendégünk: Fra Marinko Šakota, Medjugorje plébánosa lesz.
Felhívás: Plébániánk 1%-os támogatása
Kérjük azokat a Testvéreket, akik szívükön viselik
egyházközösségünk és az Esztergom-Belvárosi Plébánia
Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány áldásos tevékenységét,
hogy a jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával támogassák
alapítványunkat. Alapítványunk adószáma: 18600227-2-11;
alapítványunk bankszámlaszáma: 58600575-12009817
Az egyházak támogatására felajánlható másik 1%-ot a Magyar
Katolikus Egyház részére jelöljék meg a testvérek! Technikai
szám: 0011
Felhívás: Hétfőn és kedden lesz az elsősök beíratása az iskolába.
Következő tanévtől állami általános iskoláink 1. és 5. osztályában
tantervbe lép az erkölcstan tantárgy. Órarendi keretbe illesztve
fogják a gyerekek megtanulni a szilárd erkölcsi elvek rendszerét,
ami segít majd eligazodniuk a világban. Minden szülő eldöntheti,
hogy gyermeke ERKÖLCSTAN vagy HIT- ÉS ERKÖLCSTAN
tantárgyat tanulja órarendi keretben! 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 HITÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYAT, ÉS BÍZTASSÁK
SZÜLŐTÁRSAIKAT, ISMERŐSEIKET IS ERRE!

Hirdetések
+ Április 7-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján délután 3
órakor a ferences templomban a Jézus Szíve Családok imaórát
tartanak. Mindenkit szeretettel várnak!
+ Április 11-én, csütörtökön, délután ½ 5-kor Önazonosság és
önbecsülés címmel Pál Ferenc atya tart előadást a Helischer
József Városi Könyvtárban.
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek
rajzolják le a feltámadott Jézust a galileai tengernél.
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 temettük: Mécs Vilmosné Erzsébet
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
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

