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Olvasmány: ApCsel 2, 1-11 Evangélium: Jn 20, 19-23 Szentlecke: 1Kor 12, 3b-7.12-13 vagy Róm 8, 8-17 

PÜNKÖSD 

Jövő heti (Szentháromság vasárnapi) szentírási szakaszok: olvasmány: Péld 8, 22-31; szentlecke: Róm 5, 1-5 

EVANGÉLIUM (Jn 16, 12-15): Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok 
hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ô majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem 
azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. 
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.” 
 

Elmélkedéshez: 

 Mennyire vagyok nyitott a Szentlélek üzeneteire? 

 Mindent megteszek-e, hogy ne zavarhassa semmi és senki az Ő hangját? 

 Igazán hiszem-e a Szentháromságot, tudva azt, hogy teljesen sohasem érthetem meg? 
 

Beszámoló-rovat: Eucharisztikus Konferencia lelki élményei 

(1.) 2013. május 10-11-én zajlott az Egyházmegyei 
Eucharisztikus konferencia Vácon, a székesegyházban. „Vakon” 
rázúdultam az alkalomra, nem tudva, miképpen jutok el Vácra, és 
miképpen jövök haza, bírom-e az éjszakai virrasztást, ha nem, 
akkor hol tudok megpihenni, és igazából mi is az Eucharisztikus 
Konferencia. Viszont igen vonzott az előadók személye: Barsi 
Balázs, Varga László, Bátor Botond, Böjte Csaba, no meg 
legfőképpen az Eucharisztia, hiszen a meghívón szerepelt a 
többszöri szentségimádás. Az viszont legmerészebb álmaimban 
sem gondoltam, hogy az Oltáriszentség péntek reggel 8:30-tól 
szombat este 6 óráig közöttünk lesz! Először észre sem vettem, 
mert amikor megérkeztünk már tartott Nemeshegyi Péter atya 
visszaemlékező előadása a 1938-as Eucharisztikus 
Világkongresszusról. Amikor a résztvevők között helyet foglalva 
szemem magasságában megláttam az Oltáriszentséget annyira 
megragadott, hogy szinte csak rá tudtam figyelni és alig az 
előadásra. Idő kellett, amíg „megszoktam” Jézus ilyen formában 
látható jelenlétét a rendezvény alatt. Egy idő után úgy éreztem, 
mintha egy családi rendezvényen lettem volnék szeretett 
Urammal. Nem kellett Őt néznem, Rá figyelnem, mert 
folyamatosan éreztem jelenlétét akkor is, amikor az előadásra 
figyeltem. Bár nem volt semmi poénkodás, semmi hangulatkeltés, 
viszont a légkör egyre oldottabb, családiasabb lett. Mintha egy 
bibliai jelenet elevenedett volna meg: Jézus az apostolokkal és 
tanítványokkal. Megszűnt az idő, megszűntek a gondok, a 
félelmek Uram jelenlétében. Jézus betöltötte a székesegyházat és 
a szívünket. Éjjel 22:30-kor kezdődött a virrasztás. Az 
imacsoportok óránként váltották egymást, és folyamatosan 
imádták az Urat, imádkoztuk a különféle rózsafüzéreket az 
Oltáriszentség előtt. (Nem is tudtam, hogy ilyen sok van belőle, 
sőt még ennél is több!) Bíborosunkért, püspökeinkért, papjainkért, 
szerzetesekért, tisztítótűzben lévőkért, kispapokért, 
szerzetesnövendékekért, hivatásokért, hazánkért, családokért, 
hitüket nem élő testvéreinkért. Éjfélkor szentmise kezdődött a 
hajón érkező zarándokokkal, akik megtöltötték az egész 
templomot. A szombat reggel szentmisével kezdődött, majd 
folytatódtak az előadások, tanúságtételek, beszámolók, 
elmélkedések az Oltáriszentségről. Jézus még mindig velünk volt, 
szinte együtt lélegeztünk. Láthatóan, érezhetően megváltoztatott 
mindent. Soha nem tapasztalt béke és nyugalom áradt szét 
körülötte. Hiszem, hogy mindez az Oltáriszentségből ered. 
Sokkal, sokkal több időt kell Vele töltenünk, és biztos, hogy 
megváltozna életünk. A konferencián Barsi Balázs atya témája az 
Eucharisztia és a Hiszekegy volt. Mint mindig most is nagyon 
megérintett az elmélkedése. A szentmisén a teremtmény hódol 
Teremtője előtt. Teremtő Atyánk hív meg minket az együttlétre, 
ahol Ő beszél hozzánk, és mi szólhatunk Hozzá. A szentmisében 

ez a párbeszéd a liturgián keresztül történik, ezért nagyon fontos, 
hogy ismerjük, értsük és átérezzük annak minden mozzanatát. Ne 
elégedjünk meg azzal, hogy szimplán „végigcsináljuk” a misét, 
legyünk aktív részese. Ha valamit nem tudunk, nem értünk 
(milyen sok mozzanattal voltam így), kérdezzük meg, gondoljuk, 
imádkozzuk át, hogy a legteljesebb odaadással és a legnagyobb 
tisztelettel élhessük meg a szentmisét. Imádkozzuk, elmélkedjük 
át az imákat. Tudom? Értem? Hiszem? Ahhoz, hogy teljes 
szívvel, teljes lélekkel éljem át a szentmisét, át kell élnem az 
imákat is, meg kell értenem, át kell éreznem minden szavát. Az 
ima nem lehet „ledarált” monológ. Megdöbbentő volt, amikor az 
atya azt mondta, hogy amikor magunkhoz vesszük a Szent Ostyát, 
Máriaként életet adunk Krisztusnak, hiszen Ő újjászületik és 
tovább él bennünk. Mindig csodaként, különleges ajándékként 
éltem meg a Szentáldozást, de ezektől a gondolatoktól elakadt a 
lélegzetem. Uram, nem vagyok méltó… még arra sem, hogy 
hajlékomba jöjj…, és életet adhatok az Úrnak, Jézusnak… 
Megdöbbentő felismerés ez! Ugyanakkor fel kell ismernem a 
Szent Ostyában Jézust és az Ő áldozatát is, hiszen Ő a hatalmas 
Isten. Értem!!! Mert nem Neki van szüksége arra, hogy 
újjászülessen bennem, hanem nekem, hiszen ezáltal születek újjá 
az örök életre, ezáltal leszek része az Általa alapított egyháznak 
Krisztus tagjaként. 
(2.) Az Eucharisztikus Konferencián Varga László atya beszélt az 
országban több helyen már régebb óta működő 24 órás 
szentségimádási alkalmakról. Mindenhol nehéz volt a kezdet, nem 
volt könnyű embereket találni erre a csodálatos vállalásra. A 
szentségimádás eleinte nem könnyű. Megfájdulhat a térdünk, 
megmacskásodhatnak tagjaink, elkalandozhat figyelmünk, 
elálmosodhatunk. Újra és újra belső elszánással kell visszatéríteni 
magunkat Urunk, Jézus elé, Hozzá. Az is lehet, hogy emmauszi 
tanítványi vakságunk miatt nem is látunk eredményt életünk, 
lelkünk változásában. Lehet, hogy hosszú idő telik el, mire 
tapasztalásban megérezzük az Úr jelenlétét bensőnkben, és a 
vállalt elkötelezettségünkből örömteli együttlét lesz, mely termőre 
fordul és gyümölcsözővé válik. Mindezek ellenére mégis érdemes 
erre - az Urunk lábánál létre - sok (!) időt szentelni. Ahhoz, hogy 
teljesíthessük küldetésünket („hirdessétek az Evangéliumot”), újra 
és újra vissza kell térnünk a forráshoz, az Oltáriszentségben 
jelenlévő Jézus Krisztushoz. Varga László atya mellett több 
tanúságtevő is elmondta (és mi is többen tanúsítjuk), milyen 
hatalmas erőt ad a Szentség imádása, mennyire megváltoztatja az 
életünket, mindennapjainkat, kapcsolatainkat, mélyíti hitünket. 
Csak az Úr Jézus előtt pihenhetünk meg lelkileg, Ő tehet képessé 
minket arra, hogy embertársainkban is meglássuk és szeressük Őt.  

(Folytatás a 2. oldalon) 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Csak Ő tehet képesé minket arra, hogy vállaljuk emberi 
gyengeségeinket, erőtlenségünket, hogy megmutatkozhasson 
bennünk az Ő ereje. Ezen a hétvégén újra megtapasztaltam, 
milyen jó dolog Vele együtt lenni. Akár imádkozva, akár 
csendben, akár testvérekkel beszélgetve. Jó dolog Jézus lábánál 
ülni, érezni az Ő jelenlétét, és jó dolog úgy eljönni, hogy tudom, 
Ő is velem jön a mindennapokba. Én, bár tudom, hogy mindig, 
mindenhol velem van, mégis vágyódom a vele való meghitt 
együttlétre, a szentségimádásra. Ria 
 

Ismeret-rovat: Pünkösd 

Pünkösd (görögül: pentékoszté = „ötven”): az Ószövetségben a 
Húsvét, a Peszah után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, 
melyet hellenista hatásra görögül pentékoszténak neveztek. Az 
eredetileg aratási hálaadó ünnep később a Sínai-hegyi szövetség 
megünneplésének tartalmával bővült. A három nagy 
zarándokünnep egyike. Az ApCsel 2, 1-41 szerint e napon történt 
meg a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének 
gyümölcse és beteljesítője. Ókeresztény szokás szerint Pünkösd, a 
Húsvét és a húsvéti idő megkoronázása, melyet Keleten és 
Nyugaton egyaránt ünnepeltek. Később felmerült a törekvés, hogy 
a Pünkösdöt a Húsvéttól független ünneppé tegyék. Így került sor 
arra, hogy másodnapját és nyolcadát is megünnepeljék. A 
liturgikus reform a Pünkösdöt újra szorosan a Húsvéttal hozta 
kapcsolatba, és abban annak beteljesedését látja. Ezért 
megszüntette nyolcadát és másodnapi ünneplését. A Húsvéttal 
való kapcsolatára utalnak az új liturgikus szövegek, pl. a pünkösdi 
prefáció is. A Pünkösdnek saját szekvenciája van: Veni Sancte 
Spiritus, liturgikus színe: piros. 
A keleti egyház Pünkösd vigília napján megemlékezik az összes 
elhunytakról. Az ünnep délutánja Vecsernyéjének jellegzetessége 
a három nagy, impozáns „térdhajtási ima”. Pünkösdhétfőn a 
Szentháromság ünnepét tartják. A pünkösdi ünnepkör szombatig 
tart, s az azt követő vasárnapon a Szentlélek működésének gazdag 
gyümölcseit ünneplik Mindenszentek vasárnapján. 

Szentlélek, Lélek: A kinyilatkoztatásból nyilvánvaló, hogy az 
üdvtörténet csúcspontja a Lélek közlése, akit Jézus a híveknek 
adott első ajándékul. A Szentlélek által részesedünk a testté lett 
Örök Ige istenfiúságából, és így már mi is Atyánknak nevezhetjük 
az Istent. Az Egyház liturgiájában elsősorban a keresztség és a 
bérmálás szentsége adja át a Szentlelket a benne hívőknek. A 
liturgia lényegében állandósuló és egyre terjedő „Pünkösd”. A 
Szentlélek működése révén új és új kegyelmi gazdagodás indul el 
az emberek életében. Az Örök Ige a Szentlélek által testesült meg 
és született Szűz Máriától (hitvallás); egész földi működését az 
„erő” (a Lélek) kiáradása jellemezte; saját magát az Örök Lélek 
által adta tiszta áldozatul az Istennek; és Isten a Szentlélek által 
támasztotta fel. Mivel tehát Jézus élete a Szentlélekben lett 
tökéletes és végleges istentiszteletté az ember is csak a Szentlélek 
által képes bekapcsolódni a krisztusi liturgiába. Összeáll.: a Szerk. 

 

Kirándulók miséje Pilisszentléleken 

Kirándulók miséje lesz Pilisszentléleken a pálos romoknál 
vasárnapi előesti szentmiseként a Pünkösdöt követő szombattól 
szeptember végéig szombatonként délután 5 órakor. Elhunyt 
elődöm, Szeifert Ferenc atya kezdeményezését követem, mivel ő 
állított föl az egykori pálos kápolna alapfalak szintjén kirajzolódó 
szentélyében egy modern szabadtéri oltárt. A kirándulóknak 
fölajánlunk szentmise után egy idegenvezetést a romoknál és a 
falu templomában, amit Kákonyi Asztrik OFM egyik főművének 
tartanak. Eső esetén maga a szentmise is a templomban lesz. 
Hosszú távú tervünk egy tanösvényt is kialakítani az erdőben a 
falu körül, így akár egy egész délutánt is tartalmasan lehetne ott 
eltölteni. Pihenésre, bográcsozásra a plébániaépület jelen 
formájában is alkalmas, kisebb csoportok meg is szállhatnak ott. 
Kérem a testvéreket, gondoljanak erre a lehetőségre, amikor 
kirándulni mennek a Pilisbe! Emlékeztetek arra, hogy a pálos 
romok a magyar kereszténység egyik visszahódítandó 
hagyományát testesítik meg. Jelenleg keresztény szentmise 

Szeifert atya kezdeményezése ellenére csak évente egyszer van 
ott, ellenben táltos szertartások annál rendszeresebben, és a táltos 
valláshoz kötődő történelemhamisításoknak is egyik rendszeres 
tárgya a középkori pálos hagyomány. Tiltással ez ellen nem is 
mennék sokra, de azért sincs esélyem, mert a terület sajnos állami 
tulajdon. Annak azonban nincs akadálya, hogy Jézus Krisztus 
örömhírét és ehhez kapcsolódóan a hiteles magyar kereszténység 
hagyományát hirdessük meg onnan. Ha van kinek. Szeretettel 
várunk minden kirándulót! Harmai Gábor plébános 
 

Hittantábor 

 
A plébániai hittantábor az idei évben július 1-től 6-ig, Szobon, a 
plébánián lesz. Kérjük a családokat, hogy a nyári programok 
tervezésénél ezt az időpontot is vegyék figyelembe! 
Résztvevő korosztály: 3-ostól érettségizőkig. A jelentkezési lapok 

az újság asztalról elvihetők. A várható költség 15.000 Ft. Akinek 

ez gondot okoz, kérjük, a jelentkezésnél jelezze. 

Programajánló: (1.) Zarándoklat a Hit évében 

Zarándoklatot szerveznek június 8-án, szombaton, Budapestre. A 
részvevők meglátogatják a Szent István bazilikát, a Parlamentet, a 
Szent Koronát. A Pesti Ferences Templomban Reisz Pál ferences 
atya fogadja a Testvéreket a rendházi kápolnában. Az autóbusz és 
a parlamenti belépő költsége 3100 Ft. Indulás reggel ½ 8-kor a 
Táti úti parkolóból (Földhivatal elől), hazaérkezés kb. délután 5 
órakor. További információk a plébánián kaphatók. 

(2.) A szentek életéről szóló előadás-sorozat május 23-án, 
csütörtökön, délután 3 órai kezdettel Pokriva László helyettes 
esperes, plébános atya előadásával folytatódik a Mindszenty 
József Katolikus Általános Iskola aulájában. Az előadás címe: 
Gyermekszentek keresztény életünkben 

 

Hirdetések 

 
+ Május hónapban az esti szentmisék után közösen imádkozzuk 

a Lorettói litániát. 
+ A hittantábor jelentkezési lapjai az újságos asztalról elvihető! 
+ Újság előfizetési rendszert kívánunk beüzemelni. Kérjük 

azokat a Testvéreket, akik rendszeresen vásárolják az Új 
Embert, az Élő Kenyeret, az Adoremust és más, az újságos 
pulton található sajtótermékeket, hogy esetleges előfizetési 
szándékukat a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában 
jelezzék. 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás 
gyermekek rajzolják le, miképpen képzelik el a 
Szentháromságot. 

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 kereszteltük: Gyuricza Zsófia 

A héten temettük: Mécs Mária, Deés Imre, Gyöngyös Györgyné 
 

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 


