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Olvasmány: ApCsel 10,34a.37-43 Evangélium: Jn 20,1-9 Szentlecke: 1Kor 5,6b-8 

HÚSVÉTVASÁRNAP 

Jövő vasárnapi (HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 4,32-35; szentlecke: 1Jn 5,1-6; 

evangélium: Jn 20,19-31 
 

Beszámoló-rovat: Fáklyás keresztút Esztergomban 

Március 27-én, péntek este 9 órai kezdettel már hagyományos ke-

resztúti imádságot tartottunk, mely során a Szentháromság-

szobortól a Szent Tamás kápolnáig vezető úton jelöltük ki a stáci-

ókat. Az idei keresztút több szempontból is eltért az eddigiektől. 

Az előkészítés során Tóth Laci és Györgyi munkájának köszönhe-

tően plakátokon és a facebook-on is találkozhattunk a meghívók-

kal. Az imádsághoz idén nagy számban csatlakoztak hívek a város 

többi plébániájáról is, így a Szent Tamás hegyi kápolnánál csak-

nem 100 hívő fogadta az áldást Michels Antal atyától, aki a plé-

bániai családcsoportja néhány tagjával együtt vett részt a kereszt-

úton. Az idei fáklyás keresztút ismét komoly lelki élményt jelen-

tett: azon túl, hogy a péntek esti bulizó fiatalok újra rácsodálkoz-

tak sajátos tanúságtételünkre, a szeretet-himnusz soraira épülő ke-

resztúti imádság minket is ráébresztett felelősségünkre testvéreink 

iránt. Köszönet és hála Istennek, hogy megáldotta ezt az imádsá-

got, és köszönet minden szervezésben segítőnek, résztvevőnek, a 

polgárőrség és a rendőrség munkatársainak is, akik az útvonal biz-

tosításában segítettek.          Lesták Zoltán 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Beszámoló-rovat: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén  

- lelki adoptálás - 

a Bakócz-kápolna fő búcsúja. Ennek megünneplésére, immár ha-

gyományosan, kis zarándok csoport indult a Kerektemplomtól ró-

zsafüzért imádkozva, hogy részt vegyen a búcsúi szentmisén. 

Ahogyan Gábriel főangyal megvitte Názáretbe a megtestesülés 

örömhírét és azután kilenc hónappal megszületett a Megváltó, 

idén harmincan vállalkoztunk arra, hogy imában hordozzunk egy 

megfogant, de veszélyeztetett magzatot. Kilenc hónapon keresz-

tül, miként Szűz Mária várta Gyermekét, mi is nap mint nap 

imádkozunk valakinek a megszületéséért, akit lélekben a Jóisten-

től kaptunk. Nők és férfiak, fiatalok és idősebbek tettek ígéretet 

arra, hogy egy tized rózsafüzérrel, egy rövid imádsággal és vala-

milyen felajánlással gondolnak erre a magzatra. Különösen szép 

gesztus ez azoktól a várandós kismamáktól, akik bevállaltak „még 

egyet” a sajátjuk mellé. 

Reméljük, hogy Esztergomban évről évre meg fog erősödni az 

abortusz elleni harcnak ez a formája.   Dobayné Salánki Eszter 

 

 

 

 

 

Irgalmasság vasárnapjára - Isteni Irgalmasság kilenced 

Az Isteni Irgalmasság vasárnapjával (2015. április 12.) és az 

arra való előkészülettel kapcsolatban Katona István püspök 

írásából idézünk. 

„Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma sze-

rint teljes búcsú nyerhető ezen a napon a szokásos feltételek mel-

lett. Az ünneppel kapcsolatban érdemes idézni Jézus szavait, me-

lyeket Szent Fausztina nővér naplójában olvasunk. "Azt kívánom, 

hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a ké-

pet (az Irgalmas Jézus képét) húsvét után az első vasárnapon ün-

nepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ün-

nepe!" (Napló 49.)"...Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe 

menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény 

bűnösök részére" (Napló 699.) Szerte a világon milliók készülnek 

kilenceddel az irgalmasság ünnepére. A kilenced nagypénteken 

kezdődik. Ez a nap - húsvét ünnepével együtt - Isten irgalmas sze-

retetének csúcspontja. A kilenced imái megtalálhatók Szent Fa-

usztina naplójában (1209-1229). Amikor II. János Pál pápa Krak-

kóban felszentelte az Irgalmasság bazilikáját, beszédében ismétel-

te ezt a fohászt: "Jézusom, bízom benned!" Tegyük ezt mi is min-

dannyian.” Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől hús-

vét 1. hetének szombatjáig tart. 

Az Irgalmasság ünnepe, az Irgalmasság Vasárnapja: 

Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus első 

alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról 

a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságá-

nak: "Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt 

kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét 

után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap 

legyen az Irgalmasság ünnepe!'' (Napló 49) 

Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő 

helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás hús-

véti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros ösz-

szefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet 

előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypén-

teken kell elkezdeni. 

Az ünnep nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen tisztel-

jük irgalmasságának titkában, hanem állandó kegyelem forrása 

minden ember számára: "Azt kívánom - mondta Jézus - hogy az 

Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, 

de főleg a szegény bűnösök részére.'' (Napló 699) "Keserves 

szenvedéseim ellenére elvesznek [egyes] lelkek. Utolsó mentő-

övet adok nekik, ez Irgalmasságom ünnepe. Ha nem dicsőítik ir-

galmamat, örökre elvesznek.'' (Napló 965) 



Harangszó  

Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságával 

lehet lemérni, melyeket Jézus ígért: "Aki ezen a napon az Élet 

Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését 

nyeri el.'' (Napló 300) "Ezen a napon megnyílik irgalmam mély-

sége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgal-

mam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, 

még ha bűnei skarlátpirosak lennének is.'' (Napló 699) 

Eme nagy kegyelmek elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten irgalma 

iránti tisztelet feltételeit, melyek: a bizalom Isten jóságában, a fe-

lebaráti szeretet gyakorlása, a megszentelő kegyelem állapotában 

(szentgyónás után) méltó szentáldozás. Jézus mondta: "Egyetlen 

lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal ir-

galmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét utáni első vasárnapot Irgal-

masságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lel-

keknek nagy és végtelen irgalmamat.'' (Napló 570) 

3. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére: 

Ezt a rózsafüzért Jézus Vilniusban, 1935. szeptember 13-14-én 

diktálta Fausztina nővérnek bocsánatért könyörgő, Isten haragját 

lecsillapító imaként (vö. Napló 474-476). 

Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus 

Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, felebarátai 

és az egész világ bűneinek bocsánatáért. Mialatt egyesül Jézus 

áldozatával, hivatkozik arra a szeretetre, mellyel a Mennyei Atya 

Fiában megajándékozott minden embert. 

Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak, és az egész világ-

nak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. Az alapvető 

bizalom és minden jó ima feltétele mellett (alázat, kitartás, Isten 

akaratával való egyesülés) a hívők elnyerhetik Krisztus ígéretét, 

mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés kegyelmét és a békés 

halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a 

haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta: "Ha 

ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja 

és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket.'' (Napló 811) Az álta-

lános ígéret így hangzik: "Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima 

által mindent megadjak, amire engem kértek (Napló 1541), ... ha 

ez megegyezik akaratommal.'' (Napló 1731) Mindaz, ami nem 

egyezik Isten akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök 

boldogságára vonatkozóan. 

Más helyen ezt mondta Jézus: "E rózsafüzér imádkozásával köze-

lebb hozod hozzám az emberiséget.'' (Napló 929) "Azokat a lel-

keket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli 

irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.'' (Napló 754) 

4. Az Irgalmasság órája: 

1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr 

Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: "Valahányszor hallod, 

hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, di-

csőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a 

szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg 

teljesen a lelkek számára.'' (Napló 1572) Az Úr Jézus elég ponto-

san megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultu-

szában ennek a formának legjobban megfelel: "Igyekezz ebben az 

órában elvégezni a keresztutat! - mondta Fausztinának - Ha ez 

nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal 

teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem 

lehetséges, akkor merülj el imádságban - ha röviden is - ott, ahol 

éppen vagy.'' (Napló 1572) 

Rózycki professzor három feltételt sorol fel, melyek szükségesek 

az ebben az órában mondott ima meghallgatásához: 

1. Az imát Jézushoz intézzük. 

2. Délután háromkor történjék. 

3. Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon. 

"Ebben az órában - mondta Jézus - kéréseddel mindent elnyersz 
magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a 
világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot.'' (Napló 1572) 

HIRDETÉSEK 

+ Húsvéthétfőn hétköznapi miserendet tartunk templomaink-

ban. 

+ Azok a fiúk és férfiak, akik szentelt vízzel szeretnének részt 

venni a hétfői locsolkodáson, azok számára szívesen adunk 

ehhez szentelt vizet a sekrestyében. 

+ Plébániánk szentségimádási alkalma április 11-én szombaton 

13-órától vasárnap hajnalig lesz, melyre hívjuk miden kedves 

testvérünket. Délutánra kitettük a jelentkezési ívet, ill. éjfél 

utáni időszakra jelentkezni kívánó testvéreket kérjük, hogy 

ezen szándékukat - lehetőség szerint - jelezzék Kovácsné Riá-

nak (elérhetősége a programot hirdető plakáton) 

+ 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 – a feltámadott Jézus Krisztust. 

„Krisztus feltámadott!! 

Valóban feltámadott!!” 
Plébániánk területén élő minden kedves testvérünknek ke-

gyelmekben gazdag, áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk! 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
Hétfő, Kedd, Csütörtök, 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 csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten kereszteltük: Terék Dávid, Terék Eszter 

A héten temettük: Lekics Ferenc 

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 


