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Olvasmány: ApCsel 2,14.22-28 Evangélium: Lk 24,13-35 Szentlecke: Pét 1,17-21 
 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi (HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 2,14a.36-41; szentlecke: 1Pét 2,20b-25 

EVANGÉLIUM (Jn 10,1-10): ,,Bizony, bizony mondom nektek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol oson be, az 

tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit a kapus, a juhok pedig hallgatnak a szavára. Juhait a 

nevükön szólítja, és kivezeti őket. Amikor mindegyiket kiengedi, előttük megy, a juhok pedig követik őt, mert ismerik a hangját. Idegen 

után pedig nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.” Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de ők 

nem értették, mit mondott. Jézus ekkor ismét szólt: ,,Bizony, bizony mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Mindnyájan, 

akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, s a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, 

bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és 

bőségben legyen. 

Elmélkedéshez: 

 Hogyan lehet az én életembe máshol beosonni, mint az ajtón? Mi az én ajtóm az első példázat logikája szerint? 

 Kire hallgatok és kinek a hangja elől futok el? 

 Tapasztalom-e, hogy Jézussal járva életem és bőségem van? 
 

Húsvét a Belvárosban  

Köszönet Dr. Inotay György karnagy úrnak s a kórusnak, akik ün-

neppé tették a szent napokat. Köszönet Mátray Gabinak, Ősiné Mari-

kának, akik gondos jelenlétükkel biztosították az események zavarta-

lan lebonyolítását. 

Nagypénteken 3 órakor a Belvárosi Kálvárián a képviselőtestületek 

tagjai olvasták föl a stációkhoz tartozó imákat, amelyeket Dobainé 

Marika készített elő. Köszönet érte! 

Újszerű és felemelő volt a Húsvéti Vigíliában Sawinné Molnár 

Eszter keresztelése, elsőáldozása valamint bérmálása. Ekkor 

keresztelte meg az atya Kaluzsa Szandra Viktóriát is. 

Az agapént Vjatrák Anna készítette elő. 

Másnap, az ünnepi misében került sor Kaluzsa Laura Anna és Flórián 

Jázmin Virág gyermekeket. 

A Szentmisét követően jártuk a Föltámadási Körmenetet a 

megszokott útvonalon. 

Köszönet a Polgárőrségnek és Bodrogai Sándor parancsnok úrnak, 

hogy a körmenet zökkenőmentesen zajlott le. Megható volt a kripta-

udvarban a kisgyermekek barika-keresése körmenet után. A csokolá-

dé-bárányokat Horváthné Erika juttatta a plébániának.  

Hálás köszönet Cserép úrnak az öt kis koszorúért. 

A ministránsok és a cserkészek is aktívan vettek részt a szentmisé-

ken. 

Köszönet a plébános atyának, aki a Szent Három napot megkompo-

nálta, s így méltóképpen ünnepelhettünk.  

              Mara néni  

Májusi litánia, májusi Szűz Mária-ájtatosság: május estéin a Szűz-

anya tiszteletére végzett magánájtatosság. Rendszerint népénekekből, 

a lorettói litániából, Mária-imádságokból, Mária-antifónából, esetleg 

prédikációból áll. A végén szentségi áldást adnak cibóriummal, ün-

nepélyesebb esetekben monstranciával. Az első ilyen jellegű ájtatos-

ságot 1700 körül Nápolyban tartotta P. Ansaloni SJ. A 19. század 

elején már egész Európában, így Magyarországon is elterjedt. VII. 

Pius pápa 1815-ben búcsút is engedélyezett hozzá.     

      Szerk. 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 

HIRDETÉSEK 

+ Május hónapban az esti szentmisék után elimádkozzuk a Lorettói 

litániát. 

+ Hétfőn du. 1/2 6-tól a belvárosi Képviselőtestület összejövetele 

lesz. 

+ Plébániánk híve, Istvánffy Miklós művészettörténész tart előadást 

Esztergom építészetéről a Szent Adalbert Központban május 6-

án, kedden. 

+ Prokopp Mária: Miért jó esztergominak lenni? – címmel tart elő-

adást május 13-án kedden, 18 órakor. Helyszín: Szent Imre 

Kolping Ház, Népkert/ Bubik István utca 1. sz. 

+ Jövő szombaton délután 1 óra és 1/2 6 között lesz a Belvárosi 

templomban a havi szentségimádási alkalom. Kérjük a kedves 

testvéreket, közösségeket, hogy iratkozzanak fel az ívre, mely 

időpontban vállalnak imádságos időszakot a kitett Oltáriszent-

ségnél! 

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: Dávid Kamillát, Dávid Johannát, Horváth 

Kristófot 

Esküvő: Dombovári László és Gyetvenová Iveta 

Temettük: Jónai Andort 

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 


