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Olvasmány: Iz 50,4-7 Evangélium: Mk 14,1 - 15,47 Szentlecke: Fil 2,6-11 

VIRÁGVASÁRNAP 

Jövő vasárnapi (HÚSVÉT VASÁRNAP) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 10,34a.37-43; szentlecke: 1Kor 5,6b-8; 

evangélium: Jn 20,1-9 
  

Pecsét rajzoló pályázat eredménye: A plébánia egész közössége nevében jár a köszönet pecsétpályázatunk alkotóinak: Cserni Péternének 

és Zwikl Teréznek, akik a XVIII. századi viaszpecsét lenyomata alapján készítettek új logotervet és pecsétrajzot Plébániánknak.  

Személyes köszönetemet pályázónként egy miseszándék elmondásával, ill. a győztes pályázó esetében tíz miseszándék elmondásával 

fejezem ki.  

Ahogy emlékszünk, a szavazólapon csak az alkotások versenyeztek, de lapunk bal fölső sarkában már a nyertes pályamű: Cserni 

Péterné alkotása látható.  

A Cserni-család tagjai plébániánk hűséges hívei közé tartoznak, nagyon örülök, hogy ilyen módon is gazdagodott a kapcsolatunk. 

Zwikl Teréz egy cserkészcsapat vezetőjeként készül nálunk megszállni, és így akadt meg a szeme a honlapunkon közzétett hirdetésen. Az 

ő rajza is nagyon szép, tervezem, hogy papi levelezőlistán fölajánlom más Szent Péter és Pál plébániáknak használatra. 

 Harmai Gábor plébános 
 

Beszámoló-rovat: Közösségi lelki nap – Kulcsosok Közössége 

A Kulcsosok Közössége az elmúlt szombaton tartotta meg a böjti 

időszakhoz kapcsolódva lelki napját. A közösségünkhöz a délelőtt 

kezdődő programot igeliturgiával kezdte, melyet Hidász György 

állandó diakónus elmélkedése gazdagított. Az evangélium 

üzenetéből a lehetőségeink, Isten adta ingyenes lehetőségek, 

kegyelmek felismerésére való buzdítás valamint a felismert 

örömeink tovább adására való ösztönzés volt az, amit útravalóul 

kaptuk. Program további részében a Nyolc Boldogság 

Közösségből érkezett Veronika Mária nővér a megbocsátás 

témájáról tartott számunkra lelki programot. Nagyon jó volt a 

résztvevő szülők számára, hogy közösségünk jelenlévő 

gyermekeinek folyamatosan volt felügyelet és foglalkozás, melyet 

a családjaink nagyobb korban lévő fiataljai vállaltak. A közös, 

több méter hosszú asztalnál elfogyasztott ebéd jó lehetőséget 

adott beszélgetésekre, az élmények megosztására. A délutáni 

program során lehetőség volt lelki megosztásra, személyes lelki 

beszélgetésre, valamint szentségimádásra. Visszatekintésként 

megfogalmaztuk, hogy az elmúlt évek egyik legmélyebben 

megmozgató lelki alkalma volt számunkra ez a nap. Könnyek, 

felismerések, gondolatok forrásoztak ezekből az órákból és 

imádságainkból. Reméljük, hogy Isten ezen az alkalmon is 

hatékonyan tudta formálni szívünket, lelkünket, hogy megfelelő 

módon érkezzünk majd meg Húsvét ünnepéhez.                         

Tóth László 

Egyházi program: Nagycsütörtöki olajszentelési mise az 

egyházmegye papságának közös ünnepe. Az olajok és a krizma 

megszentelése és a papi ígéretek megújítása kiváló alkalom arra, 

hogy az egyházmegye papsága és az egyházmegyében működő 

szerzetes 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 2-án, 10 órakor lesz a budapesti Szent István 

Bazilikában. 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Nagyheti programok 

+ Nagycsütörtök és Nagyszombat között reggel nem lesznek 

szentmisék a Szent István kápolnában! 

+ Nagycsütörtökön a Bazilikába, a bíborosi Szentmisére várjuk 

a plébániák híveit este 6 órakor.  

A Belvárosban este 8 órakor kezdődik az esti virrasztás, és este 

10 óráig tart.  

Este 8 órakor keresztút kezdődik a Szent Tamás Kápolnában, ami 

21-órától 24 óráig közös virrasztással folytatódik a Szt. István 

Kápolnában. 

+ Nagypénteken délután 3 órakor keresztutat járunk a Belvárosi 

Temető fölötti Kálvárián a Képviselőtestületek tagjainak vezeté-

sével. Az esti szertartás a Vízivárosban 17 órakor, a Belvárosban 

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

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

közös szentségimádásra lesz lehetőség. Egyéni szentsír látogatásra 

a Vízivárosban este 18-24 óráig (szombaton délelőtt 9-12h között 

is!), a Belvárosban 22 óráig lesz lehetőség. 

+ 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 óra 30 perckor 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. 

Áprilisi imaszándékok 

A pápa általános imaszándéka: A TEREMTETT VILÁG. Hogy 

az emberek megtanulják tisztelni a teremett világot és Isten aján-

dékaként gondozzák. 



Harangszó  

Missziós imaszándék: ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK. Hogy az 

üldözött keresztények érezzék a feltámadt Úr vigasztaló jelenlétét 

és az egész Egyház szolidaritását. 

Bíboros atya imaszándéka: Hogy szerzeteseink a megszentelt élet 

évében megerősödjenek hivatásuk biztos tudatában és az Egyhá-

zért érzett felelősségben. 

Mit kezdjünk a szentelt barkaággal az ünnepek után?  

Már most jelezzük, hogy Húsvét ünnepének elmúltával a meg-

szentelt ágakat ne dobjuk a szemétbe, mivel az nem a legmegfele-

lőbb hely a megáldott barkák elhelyezésére.  

A templomunkban szívesen látjuk viszont az elszáradt ágakat, mi-

vel elégetés után abból lesz jövőre a hamu Hamvazószerdán. 

Ha a visszahozatal mégis túl nagy macera, akkor – kérem – juttas-

sák vissza a természetbe, akár elégetéssel, akár kicsit elásva. Álta-

lában igaz, hogy megszentelt tárgyakat, vagy szenteltvizet – ha 

már nincs rá szükség – a természetbe kell visszajuttatni. 

Ismeret-rovat: Nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól 

nagyszombatig. Napjai: nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda és a 

húsvéti szent három nap. Nevei: Hebdomasz megalé (görög), 

Septimana maior (latin): 'Nagy hét'; Hebdomasz hagia, Septimana 

Sancta: 'szent hét'; Hebdomasz apraktosz, Hebdomada muta: 

'csendes hét' (a hivatalos munka szünetelt). Történelmileg: a 3-4. 

századtól nagyhétfőtől kezdve böjtöltek. Hétfő, kedd, szerda so-

káig aliturgikus nap volt. Szt Hilarius p. (ur. 461-468) hétfőre és 

keddre engedélyezte a szentmisét. II. Valentinianus császár (ur. 

375-392) a közhivatalokban nagyhétre munkaszünetet rendelt el, a 

rabszolgákat is mentesítette a munkától. A nagyhéti munkaszünet 

bizonyos formában a középkorban végig érvényesült. VIII. Orbán 

pápa (ur. 1623-44) 1642: a ~nagyhét napjait hétköznappá nyilvá-

nította. Magyarországon. A nép ajkán sanyarúhét, videshét 

(vizeshét). A természet tavaszi újjászületése az embert is analógi-

ás jellegű megújulásra, cselekvésre és tisztálkodásra indítja.  

Az évi gyónásra, szentáldozásra igen komolyan készültek. Maga a 

családfő v. az édesanya szigorúan gondoskodott arról, hogy min-

den arravaló gyermek, de a szolgáló és béres is elvégezze. A 

nagyhét 3 utolsó napján Krisztus halálának emlékezetére eloltot-

ták a gyertyákat és csak a föltámadás ünnepére gyújtották meg új-

ra az új tűzről.  

Húsvéti gyónás: a húsvéti időben végzett gyónás.  A IV. lateráni 

zsinat 1215: a népvándorlás miatti kaotikus állapotok 

megszüntetése miatt rendelte el, hogy az értelem használatára 

eljutott hívők évente legalább egyszer, lehetőleg húsvétkor 

gyónjanak és járuljanak szentáldozáshoz (DS 812, 1683). Az évi 

gyónás időpontját a hatályos egyházjog sem köti ki, de mivel a 

húsvéti szentáldozás kötelessége fönnáll (öt parancsolat; 920.k. 

2.§), aki súlyos bűnben van, ebben az időben gyónni köteles. 

Lényegét tekintve a húsvéti gyónás nem különbözik a máskor 

végzett gyónásoktól. Kötelező jellege csupán a lélek éberségét 

akarja segíteni, hogy méltóképpen készüljön a húsvéti misztérium 

ünneplésére, s megtisztulva találkozhasson a föltámadott Úrral. 
(Forr.: Kat.lexikon) 

Program ajánlat:    Kézműves játszóház 

Április 4-én, Nagyszombaton 15 és 18 óra között hagyományte-

remtő jelleggel kézműves játszóházat tart a Főszékesegyházi 

Kincstár. A foglalkozáson keresztény motívumokkal díszített 

ajándéktárgyakat készítünk a résztvevő gyermekekkel. Mivel ez 

az első ilyen alkalom, ezúton szeretném megkérni Önt, hogy se-

gítsen a játszóház népszerűsítésében azzal, hogy az önök által 

megjelentetett újság hirdetései között említést tesz róla. A foglal-

kozás ingyenes, bejelentkezés nem szükséges, csak a készített tár-

gyak anyagköltségéhez kell hozzájárulni, ami gyermekenként 300 

Ft. Helyszín a Déli-toronyban kialakított emeleti terem lesz.  

Hinora Edit múzeumpedagógus, Főszékesegyházi Kincstár 

HIRDETÉSEK 

+ Plébániánkon a szentföldi keresztények számára tartott gyűj-

tést a mostani vasárnap tartjuk. 

+ Délután 3 órás kezdettel családos keresztút lesz a Jó Pásztor 

Kápolnától a Vaskapunál lévő, Barsi Balázs OFM által festett 

feszületig. 

+ Igen nagy szeretettel buzdítjuk a kedves híveket, hogy húsvét 

előtti időszakban végezzék el szentgyónásukat, hogy méltó 

képen tudjanak húsvét ünnepén szentáldozáshoz járulni! 

+ A Nagyhét napjainak részletes programja a harangszó hírleve-

lünkben szerepel. Kérjük, tekintsék át az ott megjelentetett 

plébániai információkat! 

+ Jövő héten, Nagypénteken, április 3-án, délután 15 órakor a 

Képviselőtestületek vezetésével imádkozzuk a keresztutat a Jó 

Pásztor Kápolnától indulva, a Belvárosi temető feletti stációk-

nál. Lehetőség szerint minél többen vegyünk részt ezen az al-

kalmon! 

+  Kérjük a kedves testvéreket, közösségeket, hogy iratkozzanak 

fel a kitett ívre, hogy mely időpontban vállalnak virrasztást a 

Nagyhéten. 

+  Nyugdíjas Klub következő alkalma április 2-án, csütörtökön, 

délután 15 órakor lesz a plébánián. Szeretettel várjuk idősebb 

testvéreinket! 

+ Plébániáink honlapjára föltettük a Katolikus Karitász bank-

számlaszámát, ahová rendszeresen lehet adományokat utalni 

kárpátaljai rászorulók részére, mivel a háború miatti ínség fo-

lyamatosan tart. 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyerme-

kek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangélium-

hoz kapcsolódva – Jézust amint az ott álló tömeghez beszélt. 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

Hétfő, Kedd: este 7 óra 

Nagypéntek: a Szenvedés Liturgiája este 7 órakor 

Nagyszombat: Húsvéti Vigília Szentmise este 8 órakor 

Húsvétvasárnap: ½ 11 és este 7 óra 

VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9 

Szent István kápolna: hétfő – szerda: ½ 8 

Plébániatemplom: 

Nagypéntek: a Szenvedés Liturgiája du. 5 órakor 

Nagyszombat: Húsvéti Vigília Szentmise este 9 órakor 

Húsvétvasárnap: ½ 9 
 

A héten temettük Dr. Sinka Gábornét és Havas Imrénét. 

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 

Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 
Telefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com 

A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 

Plébániai fogadó órák: hétköznap, hétfőtől - péntekig du.15-18h között 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 
Weboldalaink:  www.belvarosiesztergom.hu;   www.evizivaros.hu; 

Facebook: Esztergom-Belvárosi-Plébánia 


