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Olvasmány: 2Sám 5,1-3 Evangélium: Lk 23,35-43 Szentlecke: Kol 1,12-20 

 

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA 
 

Jövő (Advent 1.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 2,1-5; szentlecke: Róm 13,11-14 

EVANGÉLIUM (Mt 24,37-44): Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az 

emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek – egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek 

mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia 

eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket 

fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a 

ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is 

készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. 
 

Elmélkedéshez: 

 Mire, kire várok ebben az adventben? 

 Hogyan készülök Jézus születésére? 

 Csak külsőleg készülök vagy a lelkemet is igyekszem felkészíteni? 
 

Ismeret-rovat: Krisztus Király vasárnapja 

Az egyházi év utolsó vasárnapja. Krisztus királyi méltóságának a 

20. századig nem volt külön ünnepe. A katolikus fő ünnepek 

közül a „legfiatalabb”. XIII. Leó pápa. (1878-1903) az 1900-as 

jubileumi év alkalmából a 20. század királyának hirdette ki a 

Megváltót, ezzel előkészítette a Krisztus Király ünnepet. Akkor 

világszerte mindenütt a legmagasabb hegyek ormán, ill. 

magaslatokon kereszteket és Krisztus-szobrokat állítottak föl a 

Megváltó emlékezetére, közöttük a híres Béke-Krisztus-szobrot 

az Andok egyik legmagasabb csúcsán. Az I. világháború után XI. 

Pius pápa (1922-39) a niceai zsinat 1600. évfordulóján, 1925-ben 

szentévet hirdetett, melynek mottója: „Krisztus békéje uralkodjék 

Krisztus országában!” A szentév végén, december 11-én rendelte 

el a pápa a Quas primas című enciklikával Krisztus Király 

ünnepét. Krisztus királyi méltóságának ünneplésével a népek, 

családok, személyek békéjének urát állította a hívek elé, 

hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó 

halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére. A pápa 

elhatározásának háttere, hogy ebben az időben erősödni látta az 

ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméit és ezt a 

Krisztustól és az Egyháztól való elfordulás veszélyeként értékelte. 

Az ünnepet kezdetben október utolsó vasárnapján, a 

Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap tartották, 1969 óta az 

utolsó évközi vasárnapon, november végén üljük. (Korábban ez a 

nap „a pünkösd utáni utolsó vasárnap” nevét viselte, saját 

speciális misével, amelynek bizonyos részeit a Krisztus király 

miséjébe is beleillesztették.) Az ünnepen a megelőző 

vasárnapoktól eltérően, zöld helyett fehér ruhában miséznek a 

papok. Ez az egyházi év vége előtti utolsó vasárnap, advent első 

vasárnapjával új év kezdődik. Bár ünnepként új, az alapgondolat 

az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza és az 

Újszövetség számos része utal rá, többek közt Jézus és Pilátus 

párbeszéde János evangéliumában, amelyben Pilátus kérdésére, 

hogy valóban király-e Jézus, ő ezt válaszolja: „Az én országom 

nem e világból való.” A filippiekhez írt levélben található 

himnusz  a feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát 

a királykoronázás jellegzetes mozzanataival írja le. A 

fölmagasztalás megfelel a trónra ültetésnek: a minden nyelv 

megvallja a koronázáshoz kötött ünnepi üdvözlésnek, a térdek 

meghajlása pedig a hivatalos hódolatnak (Fil 2, 6–11). Amikor az 

első keresztények a megdicsőült Jézust Uruknak szólítják és hittel 

vallják, hogy ő az Úr, a kifejezés mögött az uralkodói méltóság 

nyer hangsúlyt (Úr = Küriosz). Az evangéliumok is érzékeltetik, 

hogy a Jézus keresztjére rakott felirat: Ő a zsidók királya, bár 

eredeti szándéka szerint az elítélés okát jelzi, mégis komoly 

igazságot fejez ki a hívő szemlélő számára. Az ünnep 

szentleckéjében Szent Pál őskeresztény himnuszt idéz a kolosszei 

hívek bátorítására. A himnusz az első strófájában Krisztusnak a 

teremtésben való részvételét magasztalja: minden benne, általa és 

érte lett teremtve, az egész világ benne létezik. A második 

versszak a megváltás rendjében fejti ki Jézus egyedülálló 

jelentőségét azzal, hogy rámutat: mindent visszavezetett az 

Atyához, egyetemes békességet szerezve. Krisztus az utolsó ítélet 

bírája is. (Ezt jelképezi, hogy a II. Vatikáni Zsinat után Krisztus 

király ünnepe lett az egyházi év jelképes vége.) „Krisztusról mint 

királyról a liturgikus év folyamán többször megemlékezünk, ez az 

ünnep azonban más, hiszen nem csak kiemeli Krisztusnak a 

világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az egyházi év végén 

előremutat a történelem végső, nagy napja felé, mikor mint Úr, s 

Király jön majd el megítélni mindeneket” – írta az ünnepről 

Somfai Elemér. Az ünnep tartalmát kifejezi az ekkor tartott 

szentmisékben gyakran felhangzó himnikus latin röpima: 

„Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat”, azaz 

„Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik”.
 Összeállította: a Szerk. 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 



Harangszó  

A hét szentjei: 

November 25., hétfő: Alexandriai Szent Katalin alexandriai szűz 
és vértanú, Maximinus császár idejében élt. A legenda szerint a 
bálványok tiszteletére rendezett áldozatokon keresztényként nem 
akart részt venni, és nyíltan ellenszegült a császár parancsának. 
Ezért börtönbe vetették és ötven tanult férfiút küldtek hozzá, hogy 
a pogányság számára megnyerjék, de a jámbor szűz oly 
bölcsességgel védelmezte hitét, hogy mind az ötvenen 
keresztényekké lettek. Először éles késekkel ellátott kerékkel 
akarták szétmarcangolni, ez azonban darabokra tört, ezért 
lefejezték 307-ben. A bölcselők, a könyvtárak, a nyomdászok, az 
ügyvédek, a filozófusok és a magasabb iskolák védőszentje. 

November 30., szombat: Szent András apostol egyike volt a 
tizenkét tanítványnak, akik szem- és fültanúi lettek Jézus Krisztus 
földi művének. A Galileából (nem-zsidók-tartománya) származó 
András testvére volt Simon Péter, akit Jézus az egyház alapjává 
tett meg. András Isten-keresésére jellemző, hogy a Jézus 
szolgálatát előkészítő utolsó próféta, Keresztelő János 
tanítványává szegődött, majd miután szolgálata csúcsán 
Keresztelő János rámutatott az "Isten Bárányára" (Jézusra), 
András azonnal Jézus követője lett. Testvérét, Pétert is András 
vitte Jézushoz, s míg András a maga elhatározásából akart Jézus 
tanítványa lenni, addig Pétert Jézus szólította fel erre a 
szolgálatra. Így a két testvér otthagyta a halászéletet és 
háromévnyi tanítványságot vállaltak, utána pedig életük végéig 
tanúságot tettek szerte a világon, és Jézus Krisztus mellett életük 
árán is kiálltak. 

Meghívók programokra: 

1. „Kerek Istenfának szép tizenkét ága…” Erdélyi népdalok, 
mesék, legendák köréből hallható válogatás FARKAS 

BORBÁLA 4. osztályos tanuló műsorában december 1-én, 
délután 4 órakor az Esztergomi Hittudományi Főiskola 
Könyvtárában (Szent Adalbert Központ). Közreműködik: 
DURZÁK ANNA 
2. Vizivárosi Plébánia adventi lelki napja Frankó Tamás atya 

vezetésével december 14-én, szombaton 9-től 16-ig lesz a Szent 

Adalbert Központban. Részvételi szándékodat kérjük minél előbb 

jelezd Erős Gyöngyinél, Gábornál vagy az eros@freemail.hu 

címen! 

INFORMÁCIÓK, KÉRÉSEK: 

Az egyházi év végén és az adventi időszak előtt szeretnénk hirül 
adni, hogy elindítottuk a facebook oldalunkat, ami az  Esztergom-
Belvárosi Plébánia címen kereshető a közösségi oldalon. 
Reméljük, hogy ezzel is előtérbe kerül az a törekvésünk, hogy 
minél jobban tudjuk információinkat eljuttatni a hívő 
testvéreknek, illetve érdeklődőknek. Talán sok olvasó meglepődik 
azon, hogy miért is próbáljuk az internetes információkat újabb és 
újabb helyeken megjelentetni? Ehhez érdemes átgondolni, hogy 
melyik korosztály milyen információs és közösségi felületeket 
használ? Ezek azok a felületek, amelyek által a nekik szóló 
információkat el tudjuk juttatni. Így reméljük, hogy a gyors 
információcsere és közlés lehetősége meg tud valósulni.  
Mindezek a lehetőségek megfelelőek ahhoz, hogy azokról az 
eseményekről és lelki, közösségi élményekről beszámoljunk, amik 
a közösségeinkben történnek. Kérjük a kedves testvéreket, hogy 
az adventi időszak közeledtével gondoljanak arra, hogy lelki 
élményt nyújtó alkalmakról és egyéb hitünkhöz kapcsolódó 
élményeikről egy-egy beszámolóval, vagy program meghívással 
hírt adhatnak plébániai közösségünknek. Kérjük lehetőségeik 
szerint tegyék meg ezt számunkra! Köszönjük! Szerk. 

Az emberiség felajánlása Jézus Szentséges Szívének 

Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod 

előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. 

Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk 

fölajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan nem ismertek még 

meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól. 

Könyörülj mindezeken jóságos Jézus és öleld valamennyit 

legszentebb Szívedre. Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, 

akik sohasem pártoltak el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik 

elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, 

és éhenszomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, 

akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza 

őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen 

egy akol legyen és egy pásztor. Adj Urunk egyházadnak biztos és 

teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az 

egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az 

isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt: dicsértessék és 

áldassék mindörökké. Amen 

Azok a hívek, akik ezt a felajánló imát áhítattal elimádkozzák, 

részleges búcsút nyerhetnek. Teljes búcsúban részesülhetnek, ha 

Krisztus Király ünnepén nyilvánosan végzik. (www. uj.katolikus.hu) 

HIRDETÉSEK 

 
+ Ma az Országos Karitász javára gyűjtünk. 

+ Böjte Csaba részére Vizivárosban 82 440 Ft-ot, a 

 Belvárosban 151 755 Ft-ot gyűjtöttünk. 

+ A nyugdíjas klub következő összejövetelét november 28-án, 
csütörtökön délután 3 órakor lesz a Belvárosi Plébánián. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

+ November 30-án, szombaton délután 3 órától adventi 

koszorúkötés lesz a plébánián. Koszorúalapot, gyertyát, 

díszítőelemeket és némi örökzöldet mindenki hozzon! 5 

órakor közösen a Széchenyi térre megyünk, ahol Harmai 

Gábor atya megszenteli a koszorúkat, és ünnepélyesen 

meggyújtjuk az első gyertyát. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ Az Élet Íze ifjúsági közösség december 14-én ádventi 
családnapot és ádventi vásárt szervez a Belvárosi Plébánián. 
Sajátkészítésű finomságokat (lekvár, csokoládé...) illetve 
tárgyakat lehet adni és venni, készülve a karácsonyi 
ajándékozásra.  Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

+ Egyik hívő testvérünk kéri: „Templomba járásra és egyéb 
városi közlekedésre bérelnék használaton kívüli autót, 
méltányos tiszteletdíjért.” Elérhetőségi cím a plébánián. 

 

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: 
minden kedd: 18:00-19:00: szentségimádás (Belváros) 
minden szerda: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros) 
második szombat: 13:00-18:00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten kereszteltük: Kótai László 

A héten temettük: Cserfalvi Elemér Ferencné 

 

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz 

Magyar Katolikus Rádió: Fm 92,5 Mhz 

 

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 


