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Olvasmány: Ez 37,12-14 Evangélium: Jn 11,1-45 Szentlecke: Róm 8,8-11 

 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 

 

Jövő vasárnapi (VIRÁGVASÁRNAP) szentírási szakaszok: olvasmány: Jn 11,1-45; szentlecke: Jn 11,1-45 

EVANGÉLIUM (Jn 11,1-45) 

Elmélkedéshez: 

 Elmélkedjük át a Nagyhétre készülvén a Szentolvasó titkait! Hogyan jelenik meg az öröm, a világosság, a szenvedés és a dicsőség 
a Nagyhéten, hogyan függnek össze, és hogyan állnak össze Krisztus személyében olyan egységgé, amely számomra is az üdvösség 
forrása! Imádkozzuk  is végig az Örvendetes, a Világosság titkait hordozó, a Fájdalmas és a Dicsőséges Szentolvasót! 

 

Gondolat-rovat:     A kéz 

Az egész test a lélek eszköze és kifejezője. A lélek nem csupán ott 

lakik a testben, miként az ember a házában, hanem benne van és 

tevékenykedik minden tagban és idegrostban. Ez a lélek szól a 

testnek minden vonalából, formájából és mozdulataiból. Elsősor-

ban azonban az arc és a kéz a lélek eszköze és tükre. 

Hogy ez így van az arcnál, mindenki előtt nyilvánvaló. De figyelj 

csak meg egyszer egy embert - akárcsak magadat is -, hogy a kéz-

tartásban miként nyilvánul meg valamely kedélymozgalom, pl. az 

öröm, a meglepetés, a várakozás! A kéz hirtelen fölemelése vagy 

enyhe megrándulása nem mond-e sokszor többet, mint maga a 

szó? Közben-közben nem úgy érezzük-e, hogy a kimondott szó 

jóval durvább, mint a kéznek finom, sokatmondó beszéde? 

Az arc után a kéz a legszellemibb része a testnek. Mint a munka 

eszköze, mint támadó- és védőeszköz természetesen kemény és 

erős, de ugyanakkor igen finoman kiképzett gazdagon tagolt is, és 

mozgékony, érzékeny idegek járják át. Ezért kiválóan alkalmas 

arra, hogy kifejezhessük vele saját lelkünket. De arra is jó, hogy 

segítségével másnak a lelkét fogjuk föl. Hiszen nem másnak a lel-

két fogja-e föl az, aki megragadja a feléje nyújtott kezet? Nem 

annak a lelke szól-e ebből a kézből minden bizalmával, örömével, 

igenlésével, fájdalmával? 

Ezért egészen természetes, hogy a kéz ott is beszél, ahol a lélek-

nek oly sok a mondanivalója és fölfognivalója: az Isten előtt. 

Ahol önmagát akarja adni, s ahol Istent akarja fogadni: az imád-

ságban. 

Ha valaki összeszedi magát, s lelkében egyedül van Istennel, ak-

kor a két kéz szorosan egymásba kulcsolódik, az egymás közé il-

lesztett ujjak összeszorulnak, mintha a belső áramlásnak, amely 

szeretne kicsapni, most az egyik kézből a másikba kellene átöm-

lenie, visszaáradnia a belsőbe, hogy minden ott bent maradjon Is-

tennél. Önmagunk összeszedése ez, mellyel védjük az elrejtett Is-

tent. És ez azt mondja: 

"Isten az enyém,én meg az övé, és mi ketten ott bent magunkban 

vagyunk." 

Hasonlóképpen tesz a kéz akkor is, amikor valami belső feszült-

ség, valami nagy ínség, fájdalom fenyeget kitöréssel. Ismét szo-

rosra kulcsolódnak a kezek, és a kéztördelésben a lélek küszködik 

önmagával, mígcsak önmagát legyőzve el nem csöndesedik. 

Ha azonban valaki alázatos, tisztelettudó lélekkel áll Isten előtt, 

akkor két kezét kiegyenesítve egymáshoz illeszti. Ez a tartás szi-

lárd fegyelmezettséget, öntudatos tiszteletadást jelent. Alázatosan 

és jól rendezetten szól ebből a mi szavunk Istenhez, és e helyzet-

ben figyelmes készséggel hallgatjuk Isten szavát. De ez a kéztar-

tás kifejezhet megadást és odaadást is, ha kezeinket, melyekkel 

védekezünk, most mintegy összekötözve az Ő kezébe helyezzük. 

Előfordulhat az is, hogy a lélek nagy örömében vagy hálájában 

egészen megnyílik Isten előtt, hogy orgonaként minden regiszterét 

megnyitja, s kiárad belső gazdagsága. Vagy a vágy feszíti a lelket, 

s azért kiált. Ilyenkor kitárjuk karjainkat és széteresztjük kezün-

ket, hogy szabadjára engedjük a lélek áramát, vagy hogy a lélek 

teljes egészében fölfoghassa azt, amire vágyik. 

És végre megtörténhetik, hogy valaki egészen átfogja önmagát 

mindazzal, ami ő és amije van, hogy teljesen átadja magát Isten-

nek, tudva, hogy ez áldozatot jelent. És ekkor keresztbe teszi a 

mellén karjait és kezeit. 

Szép és nagyszerű a kezek beszéde. Az Egyház azt mondja róla: 

Isten azért adta nekünk, hogy "lelkünket hordjuk benne." 

Azért nagyon becsüld meg ezt a szent beszédet. Isten hallgat reá. 

Hiszen a lélek legmélyéből szól. De szólhat a szív lustaságáról, 

szórakozottságáról és egyéb rosszról is. Tartsd hát jól a kezed, de 

légy rajta, hogy bensőd valóban megfeleljen ennek a külsőnek! 

Igen finom dolgokról beszéltünk eddig. Tulajdonképpen nem is 

szól az ember szívesen ilyesmiről. Valami belső szózat tiltakozik 

ellene. Legyünk hát annál gondosabbak a gyakorlatban. Ne csinál-

junk a kéztartásból üres, mesterkélt játékot, hanem legyen az 

olyan nyelv, amellyel a test tiszta igazságában elmondja Istennek 

azt, ami a lelket eltölti. (forrás: Szent Péter Missziós Imamozgalom–remény 

közössége) 

Gondolat-rovat:    Keresztvetés 

Te most keresztet vetsz, mégpedig szépen. Nem olyan elnyomorí-

tott, összekapott keresztet, amelynél nem lehet tudni, hogy mit 

akar jelenteni. Nem. Te szépen veted a keresztet, nyugodtan, 

megadva a módját: a homlokodtól a melledig, egyik válladtól a 

másikig. Megérezted-e, miként fogja át egész lényedet? 

Szedd össze magad egészen: minden gondolatodat és egész érze-

lemvilágodat foglald bele ebbe az egy jelbe, miközben homlokod-

tól a melledig, egyik válladtól a másikig formálod. Akkor majd 

megtapasztalod, hogy egészen átölel téged, a testedet és lelkedet 

is: összefog, fölavat, megszentel. 

Honnan van ez? Onnan, hogy a kereszt mindenünk, a kereszt 

megváltásunk jele. A kereszten váltott meg minden embert a mi 

Urunk. A kereszt által szenteli meg az embert lényének legpará-

nyibb ízéig. Imádság előtt azért vetünk keresztet, hogy elrendez-
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zen és összefogjon minket, hogy fogja össze Istenben gondolata-

inkat, szívünket és akaratunkat. Imádságunk után pedig azért, 

hogy megmaradjon bennünk Isten ajándéka. 

A kísértés idején, hogy megerősítsen. A veszélyben, hogy oltal-

mazzon. Áldáskor, hogy Isten életének teljességét fogadjuk lel-

künkbe és ez ott bent mindent megtermékenyítsen és megszentel-

jen. 

Gondolj erre, valahányszor keresztet vetsz. Ez a legeslegszentebb 

jel. Éppen azért vesd szépen: nyugodtan, teljes nagyságában és 

arra gondolva, amit cselekszel. Akkor azután egész valódat átfog-

ja: külsődet, belsődet, gondolataidat, akaratodat, érzés- és kedély-

világodat, jártodat-kelteted, és mindent megerősít, lefoglal, meg-

szentel Krisztus erejében, a szentháromságú Isten nevében. 
 (forrás: Szent Péter Missziós Imamozgalom–remény közössége) 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

NAGYHETI PROGRAMOK 

 

+ Virágvasárnap: A Vízivárosban a szokott időben, ½ 9-kor kez-

dődik a szentmise, a Belvárosban egy délelőtti szentmise lesz, ami 

10 órakor az udvaron kezdődik a barkaszenteléssel, a ½ 12-es 

szentmise elmarad, az esti 7 órás szentmisét megtartjuk. Az esti mi-

sén barkaszentelés nem lesz, de a záróáldás után megáldjuk azokat 

az ágakat, amiket a hívek hoznak magukkal. 

Szép hagyomány a családos keresztút, amely Virágvasárnap dél-

után 3 órakor a Jó Pásztor Kápolnától indul, de igazából egyfajta 

családi-közösségi kirándulás is, amely a Barsi Balázs atya festette  

feszülethez érkezik meg a Vaskapu alá. Az állomásokhoz csalá-

dok jelentkezését várjuk. 

+ Nagycsütörtök és Nagyszombat között reggel nem lesznek 

szentmisék a Szent István kápolnában! 

+ Nagycsütörtökön a Bazilikába, a bíborosi Szentmisére várjuk 

a plébániák híveit. Közös menetünk a Belváros elől indul du. 17 

órakor, 17 óra 15-kor érünk a Vízivárosi Templom elé, és onnan 

vonulunk föl együtt a Bazilikába.  

A Belvárosban este 7 órakor kezdődik az esti virrasztás, és este 9 

óráig tart. Este 8 órakor keresztút kezdődik a Szent Tamás kápol-

nában, ami 9 órától közös virrasztással folytatódik. 

+ Nagypénteken délután 3 órakor keresztutat járunk a Belvárosi 

Temető fölötti Kálvárián a Képviselőtestületek tagjainak vezeté-

sével. Az esti szertartás a Vízivárosban 6 órakor, a Belvárosban 7 

órakor kezdődik. A szertartásban elhangzik a Passió, majd ke-

reszthódolat lesz. A szertartás után előbb egyéni, csöndes, majd 

közös szentségimádásra lesz lehetőség. Egyéni szentsírlátogatásra 

a Vízivárosban este 9 óráig, a Belvárosban 10 óráig lesz lehető-

ség. 

+ Polgári naptár szerint Nagyszombaton a Húsvéti Vigília szer-

tartása a Belvárosban este 8 órakor, a Vízivárosban este 9 órakor 

kezdődik. A szertartások után ételszentelés lesz, majd agapét tar-

tunk. 

+ HÚSVÉTVASÁRNAP Vízivárosban ½ 9-kor lesz az ünnepi 

szentmise, a Belvárosban 10 órakor ünnepi szentmise, utána 

körmenet a korábbi években megszokott útvonalon. A ½ 12-es 

szentmise elmarad, az este 7 órás szentmisét megtartjuk. 

+ Húsvéthétfőn hétköznapi miserend szerint, ½ 8-kor a Szent 

István kápolnában, este 7 órakor a Belvárosban lesznek szentmi-

sék. 

Egyházi program: A nagycsütörtöki olajszentelési mise az egy-

házmegye papságának közös ünnepe. Az olajok és a krizma meg-

szentelése és a papi ígéretek megújítása kiváló alkalom arra, hogy 

az egyházmegye papsága és az egyházmegyében működő szerze-

tes atyák a főpásztorral közösen mutassák be a szentmisét. A II. 

Vatikáni Zsinat tanítása szerint ez az Eucharisztia ünneplésének a 

legteljesebb formája. Az olajszentelési mise az idei évben április 

17-én, 10 órakor lesz a budapesti Szent István Bazilikában. 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1% FELETTI RENDELKEZÉS! 
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

HIRDETÉSEK 

+ Ma a szentföldi keresztények számára gyűjtjük a perselyado-

mányt. 

+ Nagyböjti triduum a városban Székely János püspök atyával lesz 

április 6-7-8-án, vasárnap - hétfő - kedden este 6 órától a Szent Anna 

Kerektemplomban. 

+ A szokásos havi szentségimádásunkat a nagyheti virrasztások he-

lyettesítik, így az most elmarad, de a Rózsafüzér-társulat megtartja a 

Titokcserét jövő szombaton délután 5 óra és 1/2 6 között a Belvárosi 

templomban. 

+ Kérjük a kedves testvéreket, közösségeket, hogy iratkozzanak fel 

a kitett ívre, hogy mely időpontban vállalnak virrasztást a Nagyhéten. 

+ Minden nagyböjti pénteken 15 órakor keresztúti ájtatosságot tar-

tunk a Szent István kápolnában. 

+ 11-én pénteken a városi fáklyás keresztútra hívjuk a testvéreket, 

mely este 9 órakor indul a Széchenyi térről, és a stációkat imádkozva 

Szent Tamás kápolnáig tart a Jó Pásztor közösség vezetésével. (ezen 

a napon a belvárosi templomban nem lesz keresztút imádság) 

+ Ferences templom meghívása: 2014. április 9-én, szerdán a Mát-

raverebély-szentkúti Mária kegyszobor érkezik az esztergomi feren-

ces templomba, ahol a hívekkel és diákjainkkal együtt fejezhetjük ki 

tiszteletünket. Délután 17.00-20.00 óra között imádkozhatunk együtt 

a templomban. A szentmisére 18.00-19.00 óra között kerül sor. Az 

esztergomi ferences testvéreimmel együtt nagy szeretettel várjuk és 

hívjuk a kedves híveket erre a nem mindennapi eseményre. 

+ Szent Adalbert-központ hívja a kedves híveket: „Így láttunk” Ke-

resztúti elmélkedés Szent-Gály Kata gondolataival c. alkalomra. Köz-

reműködnek: Durzák Anna - Vers, próza Pálmai Árpád - Ének, hang-

szeres zene Időpont: 2014. április 13.,virágvasárnap, 17 óra Helyszín: 

Esztergomi Hittudományi Főiskola Díszterme  Esztergom, Szent Ist-

ván tér 10. Mindenkit szeretettel várnak! 

+ Nyári hittantáborunk Nagybörzsönyben lesz július 21-26-ig. 

részvételi díj 15 ezer forint. Jelentkezni 5.000 Ft befizetésével lehet a 

plébánián. Ha nehézséget jelent az összeg megfizetése, pl. több 

gyermeket küldenének vagy más okból, akkor azt jelezni szívesked-

jenek - valamennyit tudunk segíteni! Részletek később várhatóak! 
 

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) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten temettük:Bacskó Jánosné 

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 

Plébániai fogadó órák: hétfőtől - péntekig du.15-18h között 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


