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Olvasmány: ApCsel 1,1-11 Evangélium: Mt 28,16-20 Szentlecke: Ef 1,17-23 
 

URUNK MENNYBEMENETELE 

Jövő vasárnapi (Pünkösdvasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 2,1-11; szentlecke: 1Kor 12,3b-7.12-13;  

evangélium: 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Hétköznapi szentmise után szeretettel várom a testvéreket rövid (kb. negyedórás) beszélgetésre, akár egy pohár sör mellett, ahol a 

Önök is hozhatnak kérdéseket, én a Hiszekegyről és a napi szentírási olvasmányokról beszélgetnék.  

Teológia és geológia 

A Mindenható Atyában, mint a menny és a föld, minden látható és láthatatlan Teremtőjében hiszünk. Hitvallásunk célja a lehető 

legnagyobbat markolni, a szélsőségek megnevezésével a teljes világmindenséget leírni. A „menny” a világegyetemnek az a része, 

amelyet nem befolyásol az emberi akarat, ahol az egyetlen akarat, ami érvényesülni tud, Istené. Igazából fizikai határ is van, hiszen 

érdemben még nem nagyon léptünk túl a Föld bolygón. Ennyiben a „menny” és az „ég” azonosítása ma sem teljesen elavult, az ókorban 

pedig teljesen egyértelmű volt. A „föld” azonban mégsem elsősorban fizikai megnevezés egy bolygóra, hanem a világegyetemnek azt a 

részét írja le, ahol az ember akarata Isten megengedő akaratából érvényesülni tud. 

A „láthatatlan”-ról talán elsőre az angyalok világa jut eszünkbe, de ne csak rájuk gondoljunk. A Hitvallás az érzékszervi tapasztalaton 

túli valóságra irányítja a figyelmünket, amibe beletartoznak akár a gondolataink is, vagy pl. a számok. Amikor Istent Teremtőnek 

mondjuk, erre is gondoljunk, ne csak mindarra, amit a kezünkkel megfogunk! 

Beszélgetési kérdések: 

- Mit jelent az, hogy engem Isten teremtett? 

-Mi az azonosság és mi a különbség az ember és más teremtmények között?Különleges teremtmény-e az ember? Miben? 

-A „kozmosz” görög szó, eredeti jelentése: „ékszer”. Amikor a világegyetemet „kozmosz”-nak mondjuk, akkor „ékszer”-nek mondjuk. 

Milyen élményekben tapasztaltam meg a világ „ékszer”-jellegét? Harmai Gábor plébános 

 
 

Beszámoló:  Harmincéves fennállását ünnepelte Esztergomban a 
magyar Házas Hétvége lelkiségi mozgalom.  
Május 17-én szombaton a jubileumi lelkinap ünnepi szentmiséjét 
Erdő Péter bíboros mutatta be az esztergomi bazilikában. Az ün-
nepi eseménnyel egy időben csütörtöktől vasárnapig Leányfalun 
tanácskozott a közösség Európa Tanácsa, tizenhárom ország há-
zaspárjainak és papjainak részvételével. A Házas Hétvége olyan 
lelkiségi mozgalom, amely a római katolikus egyház tanítását 
vallva segítséget kíván nyújtani a házaspároknak, papoknak és 
szerzeteseknek az egymással és közösségükkel való kapcsolatuk 
megújításához és elmélyítéséhez. A hétvége abban segít, hogy a 
több éve együtt élő férj és feleség házassága felfrissüljön és elmé-
lyüljön, hogy a párok tagjai felfedezzék: házastársi kapcsolatuk 
sok év után és a hétköznapokban is lehet ugyanolyan bensőséges, 
mint a házasságuk kezdetén volt. Az ötlet Gabriel Calvo spanyol 
paptól származik, aki 1952-ben Barcelonában házassági szeminá-
riumot hirdetett meg, majd a kezdeményezés annyira népszerű 
lett, hogy az 1970-es években Dél-Amerikán keresztül az Egye-
sült Államokba is eljutott. Tematikáját és módszereit Charles A. 
Gallagher jezsuita szerzetes fejlesztette tovább, így vált igazi 
mozgalommá. Amerikából 1972 pünkösdjén Suenens bíboros és 
Guido Heyrbaut lelkipásztor révén vette át a Házas Hétvége prog-
ramját Belgium, majd onnan fokozatosan egész Európa, s ma már 
több mint nyolcvan országban tartják meg ezt az eseményt. Ma-
gyarországon 1983-ban szerveztek először Házas Hétvégét az 
NDK-ból, majd Ausztriából érkező házaspárok és papok közvetí-
tésével. Először német nyelven, később már magyarul tartották a 
programokat. Innen a Vajdaságba, Kárpátaljára, Szlovákiába, 
majd 1998-ban Erdélybe terjedt tovább a mozgalom. A Házas 
Hétvége egész Magyarországon és a határon túli magyarlakta te-
rületeken harminc régióban szervezetten működik. A speciális 
hétvégéken az élet egy-egy fontosabb kérdését járják körül a 

résztvevők. Kisebb- nagyobb csoportokban arra is van lehetőség, 
hogy a párok egymást segítsék az adódó nehézségek megoldásá-
ban, elviselésében. A Házas Hétvége szervezői az utóbbi időben 
már egyedülálló fiataloknak is szerveznek programokat „Tiéd a 
döntés! néven. Itt a tudatos életvezetéshez kapnak segítséget a je-
lentkezők. A Jegyes Hétvége elnevezésű program házasságra ké-
szülő fiatal pároknak ad együttgondolkodási lehetőséget, hogy 
jobban megismerjék egymást és önmagukat, illetve elsajátíthassák 
a helyes kommunikációt a párkapcsolatban. A szervezők az özve-
gyek számára is igyekeznek segítséget nyújtani, személyre sza-
bott, mégis csoportos formában. Íme, újjá teszek mindent! (Jele-
nések 21,5) Ezzel a mottóval hívták lelki napra a párokat. A há-
zasságot meghatározó pillérekről – a párok közti kommunikáció-
ról, a gyengédségről, az imádságról beszéltek házaspárok, papok. 
Nem mindennapi érzés volt látni azt, hogy majdnem ezer ember, 
ötszáz házaspár elmélyülten beszélget egymással. De a katolikus 
főpásztor által celebrált misének is megható részlete volt, ahogyan 
a párok sorban imádkoztak a liturgia keretében. Ezen a napon 
nem csak magyarországi párok vettek részt, hanem párhuzamosan 
az ünneppel a mozgalom 13 európai országának képviselői itt ta-
nácskoztak. Egy évforduló mindig elgondolkodtatja az ünneplő-
ket, vajon mi legyen az az üzenet, amivel előre is és hátra is te-
kinthetünk. Általában a hála, a köszönet és egyben a megelége-
dettség szokott lenni az az érzéscsoport, amely egy-egy ünnepen 
uralkodik. Itt nem így volt. A megújulásról volt szó. A hagyma 
jelképét választották a szerevezők, amely azt fejezi ki, hogy a lát-
hatatlan gyökerekben születő szeretetben van a megújulás esélye. 
A szeretet – ha naponta nem újul meg –, gyengül. Folyamatos tö-
rekvést, naponta meghozott döntéseket igényel az, hogy mindig 
ápoljuk a növekedés érdekében.   (Beszámolóból szerkesztve) 

 



Harangszó  

Pünkösdi Zarándoklat 

Idén lesz Szeifert Ferenc atya pappá szentelésének 60 éves évfor-

dulója. Emlékezzünk meg róla életének néhány állomását felidéz-

ve! Először Pilisszentléleken lett plébános. Nehéz idők voltak 

ezek a 60-as évek. A pálos szerzetesek ekkor még titokban talál-

kozhattak csak. Szeifert atya nekik biztosított helyet minden év-

ben, hogy lelkigyakorlatokat tarthassanak. Segítőivel konzerválta 

és édesapjával kétkezi munkával kiásta a pilisszentléleki pálos 

kolostor romjait. Nagyban köszönhetjük neki azt is, hogy minden 

pünkösdkor hajnali misén ünnepelhetjük meg a Szentlélek kiára-

dásának szertartását. Jó néhány éve minden pünkösdkor egy kis 

zarándokcsapat indul Esztergomból. Most már harmadik alka-

lommal megyünk úgy, hogy a zarándoklatot Szeifert atya emléké-

re tesszük meg. Nekem ez az a zarándoklat, ami nehézségeivel 

együtt a legtöbb élményt tudja adni. Bíztatok mindenkit, hogy 

egyszer szánja rá magát a hajnali kelésre és jöjjön el. Meglátja: a 

következő évben már nem is kell invitálni, mert a "hívást" már 

érezni fogja. Indulás szombatról vasárnapra virradó éjjel a Gala-

gonyás út, Dobogókői út találkozásánál levő kereszttől 1/2 2-kor. 

Idén visszatérünk a régi hagyományokhoz és a hegyeken keresztül 

megyünk. Útközben rózsafüzért és imákat mondunk. A távolság 

11,5 kilométer. Inkább az éjszakai gyaloglás, mint a távolság ne-

héz ebben a zarándoklatban. Arra kérek minden zarándoklót, hogy 

elemlámpát, meleg ruhát hozzon magával. Visszaút mindenkinek 

megoldható autóval! Ebben az évben pünkösdi virrasztás lesz a 

Belvárosi Templomban. Aki ezen is részt szeretne venni, annak 1 

órakor lesz az indulás a templomból. További információ: Kuti 

István 06/20/92-59-363 

Beszámoló-rovat:   Kavics közösség Nagymaroson 

Minden évben nagyon várjuk, tavasszal és ősszel is, hogy mehes-

sünk Nagymarosra. A Hit és Fény esztergomi Kavics közösség 

tagjaként, oldalamon a látássérült lányommal, és a többi taggal 

most is megtettük. Busszal indultunk Esztergomból Visegrádig, 

onnan komppal keltünk át a Dunán. 9 órakor közös imával, és a 

kezünkbe adott nyomtatványon lévő énekekből tartottunk próbát, 

ami majd a szentmisén is elhangzik. Türelmetlenül vártuk a nap 

főelőadóját, Böjte Csaba Ferences szerzetest, aki kicsit késve, de 

megérkezett. Hatalmas taps fogadta, hiszen népszerűsége már is-

mert a mi országunkban is. Húsz év alatt ötezer gyermeket foga-

dott be otthonaiba. A kis gyermek Jézus gondolataiból (ami szin-

tén késve érkezett a főelőadó elé) és a gyermekektől tapasztalt bá-

torság, kitartás és a jókedvről beszélt. Mindezt olyan vidámsággal 

és humorral adta elő, hogy mi is feldobódtunk az előadástól. Visz-

szagondoltam a gyerekkoromra (50-es 60-as évek) szegények, de 

boldogok voltunk, mert a szülőktől megkaptuk a szeretetet, ez a 

legnagyobb gazdagság egy gyermek számára. Felnőtt korban is 

erre kell törekednünk a szeretet a földön a legnagyobb kincs! 

Böjte Csaba testvér ezt ad a gyermekeknek, akiket befogad! A fa-

kultatív programokon is ott maradtunk a plébánia kertjében, őt 

hallgattuk, ugyanis kérdéseket adhattak fel, amire jó kedvvel hu-

morosan válaszolgatott. Majd elmentünk lángost venni, mert az 

illata csábított bennünket.16 órakor kezdődött a szentmise, 

főcelebránsa Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius volt. 

Beszélt az Afrikában missziósként eltöltött éveiről ahol szintén a 

nagy szegénységet tapasztalta. Tolmács fordította mondatait. A 18 

órás komppal át jöttünk Visegrádra. Feltöltődtünk és boldogok 

voltunk, hogy ott lehettünk. Meg kell még említenem, ami szintén 

nagy örömmel töltött el bennünket, hogy utunkon elkísért a Fe-

rences rendhez tartozó nővér, aki Esztergomban tanul és épp a 

sikeres vizsgáin volt túl. Kedvessége és a vele való beszélgetés 

szintén megkoronázta a napunkat.    Simonek Mihályné Edit  
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

+ Június 7-én (szombaton) este 20h-tól pünkösdi imavirrasztás, 

Szentségimádás kezdődik a Belvárosi templomban, 8-án reg-

gel 7 óráig. Hívjuk és várjuk erre az egész éjszakán át tartó al-

kalomra az esztergomi testvéreket! 

+ Pünkösdi zarándoklat Indulás: június 8-án, pünkösdvasárnap 

(nem pünkösdhétfőn!) hajnalban: virrasztóknak hajnali 1 óra-

kor a Belvárosi Templomtól, a többieknek hajnali 1/2 2-kor a 

Galagonyás úti kereszttől. Érkezés 3/4 6-ra Pilisszentlélekre, 

ahol 6 órakor kezdődik a pünkösdi mise. Részletek a Haragszó 

cikkében. 

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

le les 

+ 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 je-

lezni szíveskedjenek - valamennyit tudunk segíteni! Jelentke-

zési lap kérhető a sekrestyében, plébános atyától, e-mailben, 

illetve letölthető a weboldalunkról is. Kérjük, hogy jelentkezé-

süket, jelentkezési szándékukat mielőbb tegyék meg a szerve-

zés és szabad helyek feltöltése miatt. 

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 esküdtek: Gerus Bálint és Osvai Katalin; Molnár Zsolt 
János és Csetneki Judit Mária 

A héten temettük: Molnár Zsuzsanna 

 

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 


