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Olvasmány: ApCsel 14, 21b-27 Evangélium: Jn 13, 31-33a.34-35 Szentlecke: Jel 21, 1-5a 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 

Jövő heti (Húsvét 6. vasárnapi) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 15, 1-2.22-29; szentlecke: Jel 21, 10-14.22-23 

EVANGÉLIUM (Jn 14, 23-29): Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is 
szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet 
hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a 
Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. 
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne 
csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az 
Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, 
higgyetek.” 

Elmélkedéshez: 

 Készítek-e a helyet a lelkemben Jézusnak és az Atyának? 

 Hogy fogadom a Szentlelket? 

 Milyen békére vágyok? 
 

Beszámoló-rovat: Medjugorjei imatalálkozó templomunkban 

A szerkesztők felkérésére örömmel számolok be az 
imatalálkozónak köszönhető élményeimről. Terjedelmi okok miatt 
a teljes imaprogramot nem részletezem, csupán a számomra 
legfontosabb tanítási részt és közösségi képet szeretném kiemelni 
azon Testvéreim számára, akik nem részesedtek az alkalom 
örömében. Így talán ők is gazdagodhatnak lelkiekben, miként én 
is. Az elmélkedő és tanító vendégünk Fra. Marinko Sakota, 
medjugorjei plébános, ferences atya volt. Az elmélkedések és 
imádságok között - az alkalomra szerveződött – gitárral kísért 
énekkar segítette éneklésünket. A dalok szövegét kivetítőn 
követhettük, melyet egyik fiatal testvérünk köszönhettünk. Öröm 
volt érezni a lelki emelkedettség hőfokát. Az atya tanításából két 
számomra is fontos dolgot szeretnék ismertetni. Vendégünk 
kiemelte az ima és a szeretet összefüggését. A szeretet 
növekedését az imával lehet elérni, legfőképpen a hálaadó imával. 
A hálaadás felkelti a szeretetet. Amikor hálát adunk, felidézzük, 
mit is köszönhetünk Jézusnak, ez felébreszti szeretetünket, és ha 
ezt ismételgetjük rövid imák formájában, az telíti szívünket és 
növeli szeretetünk hőfokát. Vagy akár csak Jézus nevét ismételjük 
szemlélődve „Jézusom szeretlek” formában, akkor fokozatosan 
érezni fogjuk az Ő boldogító szeretetének jelenlétét. Az ilyen 
forma belső érzelmi találkozások növelik szeretetünket. Jézus 
jobbá és boldogabbá akar tenni bennünket, ezért a növekvő 
szeretetünkben érlelődő, Vele való kapcsolatunk motivációt ad, és 
változást fog életünkben elindítani. Jézus, változást vár tőlünk! Ha 
nem fejlődünk, akkor visszaesünk. Tehát mindennek az alapja az 
ima, a hálaadó ima, amely fejlődésünket szolgálja. A ferences atya 
tanítása során felhívta a figyelmünket a böjt fontosságára. Új 
szempontot jelentett számomra a böjtölés azon módja, hogy abból 
öröm fakadjon. Nem megvonásként kell megélnem a „kenyéren és 
vízen” való böjtölést, hanem az általam megválasztott időszak 
étkezésének. Így ezt az időszakot nem savanyú ábrázattal kell 
megélnem. További öröm volt nekem az imaalkalomba illesztett 
szentmise, amelynek főcelebránsa Kemenes Gábor atya volt, 
valamint az ezt követő egyórás szentségimádási alkalom. Hálát 
adok Jézusarcú Istenünknek, hogy sokunkat gazdagított e 
rendkívüli imatalálkozón keresztül. Ezúton is köszönetet mondok 
a hozzánk érkezett Marinkó atyának, a szervezést vállaló 
testvéreknek és az alkalomra szerveződött gitáros énekkarnak, 
hogy vállalták Isten népe szolgálatát. Dicsértessék a Jézus 
Krisztus!Sági József, Belvárosi Plébánia képviselőtestületének világi elnöke 

Beszámoló-rovat: Imatalálkozónk gyümölcsei 

- Norbi gondolatai: A tavalyi böjtös lelkigyakorlat után nagyon 
vártam Marinko atya látogatását, mivel mélyen érintett az a 
néhány nap odakint, Medjugorjében. Az atya ott elhangzott 
értékes gondolatait igyekszem továbbadni havonta egyszer 
férfiaknak. A mostani élményem az a nagy egyszerűség, amellyel 
Marinko atya beszélt a Szűzanya üzeneteiről, és az a nagy 
egyszerűség és szeretet, mellyel a Szűzanya fordul felénk. A 
hálaadást még inkább ki kell teljesítenem az életemben, a 
mindennapokban. Ismét rádöbbentem, hogy nekem magamnak 
kell megváltoznom, nekem magamnak kell megbocsátanom, hogy 
elnyerjem a békét és krisztusi szabadságot. A szentségimádáson 
igyekeztem nézni folyamatosan Jézust az Eukarisztiában, engedni, 
hogy gyógyítsa bensőmet. Nagy öröm volt este a házunkba 
fogadni Marinko atyát, Kemenes Gábor atyát, a tolmácsoló 
Sarnyai Andreát, és a szervezőket, s a Szentlélek ajándékaként 
még másokat is. 
- Betti gondolatai: Hosszú évek óta otthon vagyok 
gyermekeimmel. Az egyik legnagyobb kihívás számomra ebben 
az időszakban, hogy nem én rendelkezem az időmmel, hanem 
gyermekeim „osztják be” azt. Így általában csak lelkiismeret-
furdalással tudok az imaéletemre gondolni. Nagyon megerősítő 
volt a medjugorjei plébános, Marinko atya szájából hallani, hogy 
a kis fohászokban, a rövidke imádságokban való hűség is 
elvezethet a szív békéjéhez. Gyakran elkeserít a világban 
megtapasztalható sok bűn, reménytelen helyzet, kudarc. Ilyenkor 
tehetetlennek érzem magam. Marinko atya arra biztat, hogy 
kezdjem magamon a változást. Ha a szívemet megszelídítem azok 
iránt, akik bántanak, ellenszenvesek, vagy nehezek nekem, akkor 
meg fog változni a világ. Van fegyver a kezünkben a sok rosszal 
szemben, ami körülvesz. Köszönjük a szervezést! 
- Köszönöm, hogy ma estére ide költözött Medjugorje. Fiatal 
koromban a tavasz volt a kedvenc évszakom. Utána az ősz, majd 
az utóbbi években a tél. Azt hittem, már így fogok meghalni. Most 
megértettem, hogy nincs vége, a tél után ismét jön a tavasz! Nagy 
lelki feltöltődést hozó alkalom volt számomra ez a találkozó. 
- Nem jártam még Medjugorjéban, de biztos vagyok abban, 
hogy a Szűzanya itt volt közöttünk a templomban. 
- Miután hazamentem lányom megkérdezte: „Anya hol jártál, 
olyan öröm van az arcodon?” 
- Pár nap eltelte után is még mindig az imádság, rózsafüzér, 
tanítás, szentmise és a szentségimádás hatása alatt vagyok. A 
mindennapjaimhoz sok erőt adott ez a délután. 
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- Mélyen megrendített a szentségimádás, a medjugorjei 
plébános atya végig térdelve maradt, és több alkalommal teljes 
leborulással, önátadással imádta az Urat. Megdöbbentett az atya 
alázata, mert levette cipőjét, amikor a szentség elé térdelt. Szinte 
felfoghatatlan volt számomra. 
- Nagyon megerősítette figyelmemet, hogy a szentségimádás 
során a világítást lekapcsolták és csak a szentség kapott 
megvilágítást. 
- Nagyon mély lelki élmény volt, hogy két égő gyertya 
kíséretében az Oltáriszentséget körbevitték a sötét 
templomrészben és közben több alkalommal is megáldották a 
híveket, minket. Nagy jelentőségű élmény volt ez számomra, mert 
megélhettem, hogy Krisztus a fénnyel borított oltártól eljön 
hozzám a gyertyák fényével kísérve. Hozzám, aki a fénytelen 
részben térdelve keresem vele a kapcsolatot, szólítom, és hívom 
szívemben. Számomra megelevenedett szívem vágya, eljött 
hozzám az Úr! 
Az imatalálkozóról készült 3 videófelvétel az internetes hivatkozásról 
megnézhetőek, letölthetők! A www.belvarosiesztergom.hu weboldalon 
megtalálhatóak a videók internetes elérhetősége, hivatkozása. 

Beszámoló-rovat: Az ember, aki kezek és lábak nélkül született 

Nick Vujicic végtagok nélkül látta meg a napvilágot, és már korán 
felismerte, hogy ő más, mint a többiek. Az emberek nem tudták, 
hogy mit tegyenek a jelenlétében. A gyerekek gúnyolódtak rajta, a 
felnőttek pedig csak sajnálták őt. De arra senki sem gondolt, hogy 
ő is egy ember, és lényegében nem különbözik semmiben. 
Istenhez fohászkodott, hogy adjon neki kezeket és lábakat, de 
Isten nem válaszolt erre a kérésre. Nick nem értette, hogy miért 
épp neki kell szenvednie. Túl sok fájdalom érte, ezért 10 évesen 
úgy gondolta, „hogyha már Isten is elfordul tőle”, akkor az élete 
jelentéktelen és a legjobb megoldás az, hogyha öngyilkos lesz. 
Úgy döntött a fürdőkád megfelelő eszköz lesz erre a célra, így 
egyik fürdés alkalmával megpróbálta belefullasztani magát, de 
akárhogy forgolódott, nem sikerült neki. Majd eszébe jutottak a 
szülei. Nem akart nekik fájdalmat okozni, így felhagyott a további 
próbálkozásokkal… Kérte Istent, hogy adjon értelmet az életének, 
hogy mondja meg neki, hogy miért kellett így születnie. Nem 
sokkal később meg is kapta a választ. Éppen a Bibliát olvasta, 
amikor János 9. fejezetéhez ért, a vak ember történetéhez: A 
tanítványok megkérdezték Jézust, miért kellett ennek az embernek 
így születnie. Erre Jézus azt felelte: „Azért, hogy nyilvánvalóvá 
legyenek benne az Isten dolgai.” Ekkor értette meg Nick azt, hogy 
Istennek fontos célja van vele, és rájött arra, hogy Isten sosem 
fordult el tőle, hanem mindvégig mellette állt. Hányszor 
gondoljuk úgy, hogy Isten elfordul tőlünk, mert nem válaszol a 
kéréseinkre? Hányszor érezzük magunkat emiatt elhagyatottnak, 
magányosnak? Önzőségünkből fakadóan állandó kérésekkel 
fordulunk Isten felé, és eszünkbe sem jut azokat megköszönni, 
helyette számon kérő módon megkérdezzük, hogy miért nem 
segített. Mi számodra Isten? Egy barát, vagy egy „kívánságbábú”? 
Isten tudja, mit miért cselekszik, nem véletlenül teszi azt, amit. 
Egy kezek és lábak nélkül született embernek képtelennek kellene 
lennie arra, hogy tudjon úszni, írni, szörfözni, gördeszkázni, 
focizni stb. Nick mégis képes rá. És nem azért mert ő egy 
szuperhős, vagy, mert pozitív ember, hanem mert megtanulta azt, 
hogyha egyszer valami nem sikerül, akkor 100-szor meg kell 
próbálni, és ha még 100-adszorra sem sikerül, akkor még egyszer 
neki kell indulni. Istennek célja van azzal, ha akadályokat tesz 
elénk. Erősít, bátorít, próbára tesz. Te képes vagy kiállni ezeket a 
próbákat? Nick megértette, hogy Istennek célja van vele, és 
valóban volt. Mára már több ezer ember előtt tesz tanúságot 
életéről, hitet, reményt, megértést adva az embereknek, a 
fiataloknak. A múlt heti előadásán, melyen én is részt vettem, ezt 
mondta: „Ha Istennek célja van velem, akkor veletek még inkább, 
hiszen én kezek és lábak nélkül születtem, de nektek mindenetek 
megvan ahhoz, hogy nagy dolgokat tegyetek a világban. Ha én 
képes vagyok erre, akkor nektek is képesnek kell lennetek.” Nick 
Vujicic sokak számára lehet példakép, sőt bárki számára az lehet, 
mert ő valóban tanúságot tesz Isten végtelen szeretetéről. Mikor 

először megláttam, sajnálatot, szánalmat éreztem iránta, de 
ahogyan hallgattam őt, és láttam mire képes, rájöttem, hogy 
semmi szánni való nincs rajta. Kezek és lábak nélkül született, de 
nincs is szükség kézre, ha a szíveket akarjuk megérinteni. Ahogy 
őt hallgattam elszégyelltem magamat, hiszen olyan sokszor esem 
én is abba a hibába, hogy túl nehéznek ítélek meg dolgokat, és 
ezért megkerülve azt, a könnyebb utat választom. Sokszor már 
próbálkozás nélkül feladjuk a dolgokat, mondván „úgysem 
sikerülne”. Ha Nick feladta volna, akkor sosem tudta volna meg, 
hogy mire képes. Rávilágított arra, ha már egyedül nem megy, 
akkor Isten ad számunkra egy mentőövet, amivel átvészeljük a 
nehéz pillanatokat. Ezért nem szabad félni az akadályoktól, és 
meg kell tanulnunk a dolgokat lehetőseinkhez mérten kihasználni. 
Istennek célja van velem, veled és mindenkivel, de csak annyi 
feladatot ad számunkra, amennyit elbírunk. Kezek és lábak nélkül 
született, mégis annyi ember mentett meg, amennyit végtagokkal 
talán sosem tudott volna. Mudrák Éva 

Programajánló: Zarándoklat Márianosztrára 

XVI. Benedek pápa a „Hit éve” meghirdetésekor minden hívőnek 
ajánlotta, hogy tettekkel is erősítse meg a hitét: „…a hit is, ha tettei 
nincsenek, magában holt dolog.” (Porta Fidei 14. pont) Ilyen megerősítés 
lehet közösséggel megtett zarándoklat is. 

A zarándoklat Márianosztrára május 1-én, szerdán, ¾ 8-kor indul… 
az esztergomi buszvégállomásról a pilismaróti komphoz. A komp 8:50-
kor indul Szobra. Itt találkozunk a más irányból érkezőkkel, majd 9 
órakor indulunk gyalog a 7,5 kilométeres útra. Útközben rózsafüzért 

imádkozunk. A szentmise 12:30-kor Márianosztrán lesz. Innen 
gyalog, busszal, kisvonattal lehet Szobra visszajutni. További 
információk: +36 / 20 / 92-59-363 Kuti István 

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 

Hirdetések 

+  április 29-én, hétfőn SZIÉNAI SZENT KATALIN, Európa 

társvédőszentjének ünnepe, május 3-án, pénteken SZENT 
FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK ünnepe lesz. 

+  Folytatódik az engesztelő imaóra a Bakócz-kápolnában május 

2-án, csütörtökön, este 6 órakor. az imaórát vezeti és homiliát 

mond: Kiss-Maly László esperes, plébános. 

+ A két plébánia ministránsainak közös számháború lesz május 

1-én, szerdán. Reggel 9 órakor találkozunk a Belvárosi Plébánián. 

+ Május 4-én, szombaton, este 6 órától Taize-i imaóra lesz a 
Kórház Kápolnában. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás 
gyermekek rajzolják le Szentlelket galamb formában. 
 

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: Bula Mihály, Balogh Józsefné Takács Margit 

A héten esküdtek: Kerekes Márta és Kubina József 

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 


