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Olvasmány: ApCsel 2,42-47 Evangélium: Jn 20,19-31 Szentlecke: 1Pét 1,3-9 

 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, FEHÉR VASÁRNAP 

(IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA) 

 

Jövő vasárnapi (HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 2,14.22-28; szentlecke: Pét 1,17-21 

EVANGÉLIUM (Lk 24,13-35) Aznap ketten közülük egy Emmausz nevű helységbe mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádium 

távolságra volt, s beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus 

közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De a szemüket akadályozta valami, hogy fel ne ismerjék. Megszólította őket: „Miről beszélgettek 

egymással útközben?” Ők szomorúan megálltak. Az egyik, akinek Kleofás volt a neve, azt felelte: „Te vagy az egyetlen idegen 

Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban?” Ő megkérdezte tőlük: „Micsoda?” Azt felelték: „A Názáreti Jézus 

esete, aki tettben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt. A főpapok és a főembereink azonban halálos ítéletre adták, 

és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Azonfelül ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. De 

néhány közülünk való asszony is megzavart bennünket, akik hajnalban a sírnál voltak, s mivel nem találták a testét, visszajöttek azzal a 

hírrel, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan a sírhoz mentek, és úgy találták, ahogy az 

asszonyok mondták, de őt magát nem látták.” Erre ő azt mondta nekik: „Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy elhiggyétek 

mindazt, amit a próféták mondtak! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” És kezdve 

Mózesen és valamennyi prófétán, mindent megmagyarázott nekik, ami az Írásokban róla szólt. Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, 

úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: „Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben van már a nap!” Bement hát, 

hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, megáldotta, megtörte, és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a 

szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ők pedig így szóltak egymáshoz: „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk 

az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 

tizenegyet és a velük levőket. Azok elmondták: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, ami az úton 

történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor. 

Elmélkedéshez: 

 A szentmiseliturgia milyen elemeit ismerem föl a mai evangéliumban? (Pl. Jézus magyarázza az írásokat és megtöri a kenyeret) 

 Mire tanít engem ez a hasonlóság a szentmisével kapcsolatban? 

 Mi az én teendőm a szentmise után, annak fényében, amit az emmauszi tanítványok tettek? 
 

Beszámoló-rovat:  Nagyböjti élelmiszerosztás 

A böjt valamiről való lemondás, önmegtartóztatás, ami által köze-

lebb kerülünk Istenhez. Nagyon szép, Istennek tetsző cselekedet. 

Különösen akkor, ha ezzel másoknak is örömet szerzünk. Talán 

ezzel a gondolattal indult valamikor nagyon régen az a szép szo-

kás, hogy nagyböjtben "alamizsnát" gyűjtünk, és szétosztjuk a rá-

szorulók között. Az idei évben vízivárosi és belvárosi hívek ado-

mányából közel 138.000.- Ft pénzbeli, és kb. 10 000 Ft értékű 

élelmiszer-adomány gyűlt össze. Abban könnyen megegyeztünk, 

hogy minimum 1.500.-Ft értékű csomagokat állítunk össze. Már 

hetekkel a tervezett "bevásárlás" előtt figyeltük az akciókat, hogy 

a rendelkezésünkre álló összeget minél hatékonyabban tudjuk fel-

használni. Próbáltuk a minőséget és a mennyiséget is összehan-

golni, és az ésszerűség mellett arra is gondunk volt, hogy legyen a 

csomagban valami "plusz" is, mint a szörp, a tojás, a csokoládé és 

a chips a "praktikus" kristálycukor, olaj, tésztaszósz, tej és máj-

krém mellett. Az adatbázisunk szerint majd' 900 támogatottunk 

van. Nem volt könnyű ezt a számot 100-ra csökkenteni. A kivá-

lasztásnál leginkább a plébániánk területén élőket részesítettük 

előnyben, nagyon erősen figyelembe véve a rászorultságot. Kö-

szönjük minden adakozónak, hogy a segítségükkel egy picit szeb-

bé tehettük 50 család életét!  

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Zarándok program: Márianosztrai zarándoklat 

Idén is lesz zarándoklat május elsején csütörtökön Márianosztrá-

ra. Ha elegendő számú autó lenne, akkor a komp és buszköltsége-

ket meg tudnánk takarítani. (A benzinköltség lényegesen kisebb, 

mint a buszok és a komp.) Ha valaki tud jönni autóval, kérem je-

lezze, hogy hány férőhely van még nála! (kutiposta@gmail.com 

tel: 06209259363) Indulás 7:50-kor az esztergomi buszvégről. 

Maróti komppal Szobra megyünk. (komp indul 8:50-kor) Szobról 

9 órakor indulunk gyalog. (7.5 km oda) 

Útközben rózsafüzért mondunk. 13 órakor lengyel zarándokoknak 

lesz mise. Emiatt a korábbi hagyományhoz képest 12 órakor lesz 

nekünk mise. József atya egy másik pálos rendházba költözött, így 

nem ő fog misét mondani. (szervezés még folyamatban van.) Ér-

kezés Márianosztrára 11:55-kor (korábban 20 perccel később ér-

keztünk.) Szentmise 12:00-kor. Étkezésről mindenki maga gon-

doskodjon! Visszaút: Gyalogosan (7.5 km);kisvonat (indul 

15:05); busz (15:30); Komppal (16:40) Marótra, majd onnan a 

17:12-kor induló busszal Esztergomba. Busz Szobról: Mária-

nosztrára Szob, vasútállomás: Márianosztra, autóbusz-forduló in-

dul 10:10 érkezés 10:25, Teljes árú menetjegy: 250 Ft; Komp 

menetrend: Szobról indul: minden óra 40-kor, Pilismarótról indul: 

minden óra 50-kor Az utolsó járat 17.40-kor indul Szobról 17.50-

kor Pilismarótról. Viteldíjak: személy: 420,- Ft; diák, nyugdíjas: 



Harangszó  

355,- Ft autó: 1500,- Ft; Kisvonatok indulása: Szobról Mária-

nosztrára: 10:10 11:05; 12:10 13:05; 14:10 15:05; 16:10 17:05; A 

vonatok menetideje 40 perc. Teljes árú menetjegy: 700 Ft / fő Di-

ák menetjegy: 600 Ft / fő Gyermek és nyugdíjas menetjegy: 500 

Ft / fő; Busz menetrend Márianosztráról Szobra: Márianosztra, 

autóbusz-forduló Szob, vasútállomás indulás: 15:30 érkezés 

15:45h. Szervező: Kuti István 20 925 9363 

Szentté avatások: Boldog XXIII. János (Angelo Giuseppe 

Roncalli) (Sotto il Monte, 1881. november 25. – Róma, 1963. jú-

nius 3.) római pápa 1958-1963 között, Szent Péter 261. utóda. 

Szegény részesbérlő családból származott, s ezt sohasem felejtette 

el: élete végén szellemi testamentumában is hálát adott, hogy sze-

gényen halhat meg.[1] Egyszerűségének, közvetlenségének és 

őszinte emberszeretetének köszönhetően minden idők egyik leg-

népszerűbb pápája volt. A hívő nép ajkán megbecsülést kifejező 

megszólításai születtek. Özönlöttek hozzá a zarándokok, az egy-

szerű emberek szentjeként vonul be a Panthéonba. Bár pápasága 

csak viszonylag rövid ideig – kevesebb mint öt évig – tartott, 

mégis tudott ez alatt maradandót alkotni: teljesen váratlanul ösz-

szehívta a II. vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes 

zsinatát, amelynek feladata az egyház reformja, valamint a többi 

keresztény felekezettel és a nem hívő világgal való viszonyának 

rendezése volt. Ezzel új korszakot nyitott a katolikus egyház tör-

ténelmében. II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án boldoggá 

avatta, emléknapját október 11-én (a II. vatikáni zsinat megnyitá-

sának évfordulóján) tartja a katolikus egyház. Szentté avatása 

2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján, az őt ko-

rábban beatifikáló II. János Pál pápával együtt lesz. Az egyházi 

élet megújulását rendkívül fontosnak tartotta. A katolikus egyház 

és a világ közti kibékülést, valamint az ökumenizmust hirdette, az 

elítélés helyett a megbékélést. Nyitottan igyekezett közeledni hí-

vők és nem hívők felé egyaránt. Szerette a korát, optimista módon 

gondolt a jövőre. Egyszerű és közvetlen stílusával, humorával 

szinte mindenkivel megtalálta a közös hangot. A Time magazin 

1962-ben az Év Emberévé választotta. A köznyelv többfélekép-

pen is nevezte XXIII. Jánost: „a jó pápa", „a világ plébánosa", ill. 

amiért időről időre elhagyta a Vatikánt, az amerikaiak Johnnie 

Walkernek nevezték (sétálgató János – a whiskymárkára utalva), 

az olaszok pedig „Giovanni Fuori le Murának” (falakon kívüli Já-

nos – a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikára utalva). 

-------------------------------------- 
Boldog II. János Pál pápa (latinul Ioannes Paulus PP. II; olaszul: 

Giovanni Paolo II; lengyelül Jan Paweł II; született: Karol Józef 

Wojtyła Loudspeaker.svg kiejtése✩; Wadowice, 1920. május 18. 

– Róma, 2005. április 2.) a katolikus egyház feje 1978-tól halálá-

ig. II. János Pált 1978. október 16-án választották pápává. Októ-

ber 22-én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika előtti téren mu-

tatta be székfoglaló szentmiséjét, melyen 117 bíborossal karöltve 

és mintegy negyedmillió emberrel imádkozott együtt. 264. volt az 

egyházfők sorában, 455 év óta az első nem olasz, és az összes ad-

digi pápa között a legelső szláv. Pápai tevékenységét végigkísérte 

a népek és vallások közti egyetértés elősegítése, ennek jegyében 

bocsánatot kért az egyház múltbéli bűneiért. Erkölcsi tanításában 

konzervativizmus, valamint az emberi élet és méltóság melletti 

kiállás jellemezte. Társadalmi kérdésekben egyaránt kritizálta a 

„létező” szocializmust és a kapitalizmust. Szorgalmazta a keresz-

tény gyökerek megemlítését az Európai Unió alkotmányában. A 

béke híve volt, többször felemelte szavát a háborúk ellen. Több 

mint 100 utazást tett külföldre, nagyobb utat járt be, mint az ösz-

szes addigi pápa. A világsajtó hamar elkeresztelte „utazó pápá”-

nak. 1338 embert avatott boldoggá és 482-t szentté. Boldoggá 

avatta többek között Kalkuttai Teréz anyát 2003-ban; a magyar 

szentek közül ő avatta szentté Kingát, IV. Béla király egyik lányát 

1999-ben, valamint Hedviget, Nagy Lajos leányát. II. János Pál 

volt a harmadik leghosszabb ideig hivatalban lévő pápa Szent Pé-

ter és IX. Piusz után. Kétségtelenül ő a történelem eddig legismer-

tebb és legközkedveltebb pápája, ugyanakkor a legismertebb len-

gyel a világon. Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén bol-

doggá avatta és ünnepét október 22. napjában jelölte meg, majd 

2013. július 5-én Ferenc pápa aláírta a szentté avatásához szüksé-

ges dokumentumot. Szentté avatására 2014. április 27-én, az Iste-

ni irgalmasság vasárnapján kerül sor, XXIII. János pápával 

együtt.        (Forr.:hu.wikipedia alapján szerkesztve) 

HIRDETÉSEK 

+ Most vasárnap (fehérvasárnap) az Isteni irgalmasság vasárnapja 

van. Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma 

szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon a szokásos feltételek 

mellett. 

+ A mai Irgalmasság vasárnapján van XXIII.János és II.János Pál 

pápa szenté avatási szertartása. Imádkozzunk közbenjárásukért. 

+ Taize-i imaóra lesz 2014. május 3-án, szombaton a Kórház Ká-

polnában 18 órakor! Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. 

+ A hagyományos márianosztrai zarándoklat május elsején lesz. 

Indulás a buszvégtől 3/4 8-kor. A 7.5 km-es zarándokútra Gábor 

atya vezetésével megyünk. Aki autóval jön, az Szobon a révhez 

jöjjön 9-re. Szervezett ebéd nem lesz! A korábbi gyakorlathoz 

képest korábban, 12 órakor lesz a mise! Üres helyekkel várok 

autós jelentkezőket. További részletek a Harangszó hírlevelünk-

ben meg találhatóak. 

+ Gyászhír: Hazatért Teremtőjéhez 92 éves korában Mons. Burián 

László atya, a Marianum egykori növendéke, mindenki Laci bá-

csija, aki április 22-én hajnalban hunyt el, és akit április 25-én el 

is temettünk Párkányban. 

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 kereszteltük: Bakon Gellértet 

A héten temettük: Götli Annát, Mohácsi Erzsébet, Sverteczki 

Józsefné Erzsébetet, Kovács Sándor, Mészáros Józsefné Vidák 

Éva 

 

„Krisztus feltámadott!! Valóban feltámadott!!” 

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 
Facebook: Esztergom-Belvárosi Plébánia 


