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XIX. évf. 15. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: ApCsel 4,32-35

Evangélium: Jn 20,19-31

2015. április 12.
Szentlecke: 1Jn 5,1-6

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 3,13-15.17-19; szentlecke: 1Jn 2,1-5a;
evangélium: Lk 24,35-48
Plébánosi köszönet
A Nagyhét a legszebb, de legintenzívebb időszak is templomunk életében. Jár az emberi köszönet minden munkatársnak, állandó
munkatársainknak is, de az alkalmi szolgálattevőknek is.
Állandó munkatársak közül köszönöm Mátray Gabriella sekrestyés, Vjatrák Anna és Scholtzné Németh Katalin irodisták szolgálatát. Ősi Marika
is sokat segített a sekrestyében.
Állandó munkatársnak mondhatók a ministránsaink is, akik nagy hűséggel, és figyelemre méltó szervezettséggel látták el feladatukat. Ugyanakkor
fontos volt ebben a cserkészek besegítése is. Liturgiánk szépségéhez a Terék család is hozzájárult azzal, hogy gyermekeiket a vigília misében
kereszteltük meg.
Alkalmi, de nélkülözhetetlen segítséget jelentett Mazgon Gábor atya szolgálata a Vízivárosban. Mindenkitől bocsánatot kérek, akiket a
Vízivárosban kihagyok, de Gábor volt jelen Nagypénteken és a Vigílián is ☺
Nagyon fontos segítséget kaptunk a polgárőrségtől és a rendőrségtől is, mind a Fáklyás Keresztút, mind a Feltámadási Körmenet
lebonyolításában. Isten fizesse meg Bodrogai Sándor parancsnok úrnak és munkatársainak!
A Vízivárosi kórus sok éve hűségesen szolgál, köszönjük, a Belvárosban viszont nagyon fontos volt Vereczkei Attila és kórusa kisegítő
szolgálata, míg a saját kórus újjászervezésébe most vágunk bele.
A szent sírok fölállítása és imádságos őrzése is nagy föladat volt, immár három templomban, hiszen a Szent István Kápolna is fölsorakozott.
Köszönjük mindenkinek, aki ebben szerepet vállalt.
A templomok takarítása nélkül egészen más lett volna az ünnepünk, Isten fizesse meg a takarítók szolgálatát is.
Sokan támogatták pénzbeli és természetbeni adományokkal az ünnepünket, hálásak vagyunk érte.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös üzenetet adott ki húsvét alkalmából.
Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepli a keresztény világ. Ennek az
ünnepnek a titka egyszerre régi és új; időben történik, de örök; halandó,
de halhatatlan. Krisztus ugyanis Isten létére „magára vette az emberi természetet, szenvedett a szenvedőkért, fogoly lett a bilincsbe vertekért,
halálra ítélték a gonosztevőkért, eltemették őt a megholtakért, de feltámadt sírjából” (Szárdeszi Melitón). Ő feloldozza az elítélteket, életre kelti a halottakat, értelmessé és örömtől sugárzóvá teszi az ember életét. Belőle fakadnak eszményeink, de a jövőbe vetett reménységünk is. Ebben a
fényben látjuk meg, hogy mi a feladatunk a világban. A feltámadt Krisztus ad erőt emberi és keresztény hivatásunk teljesítéséhez. Őt ünnepeljük
húsvétkor családjainkban és templomainkban. Krisztus minden szenvedést legyőző szeretetével fordulunk embertársaink felé.
Az ő békéjét kívánjuk minden jó szándékú embernek.
Húsvét, 2015.

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Dr. Erdő Péter bíboros, Magyar Katolikus Egyház
Steinbach József elnök, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Dr. Fischl Vilmos főtitkár, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Ismeret-rovat/Húsvét: A nagyszombati zsolozsma olvasmányos imaórájának egyik ókori elmélkedését szeretném megosztani a kedves olvasókkal, hívekkel. Számomra sok felismerést hozott és segített megérteni
Krisztus áldozatának és húsvéti történések lényegét.
Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára:
Az Úr leszáll a holtak országába
Mi történt? Nagy csend van ma a földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Nagy a csend, hiszen meghalt a Király. Megremegett a föld, az-

tán elcsendesült, hiszen Isten szenderült el a testben, és feltámasztotta a
régóta sírban nyugvókat. Isten halt meg a testben, és megfutamította az
alvilágot.
Először is az ősszülőket, mint elveszett, de megtalált bárányokat keresi
fel. Azokat akarja felkeresni, akik a halál teljes sötétjében és árnyékában
vannak fogva tartva, egyenesen a rabságban levő Ádámhoz és Évához
megy, és megszabadítja a szenvedésektől Ádámot Isten, aki szintén az ő
Fia.
Elmegy hozzájuk az Úr, és magával viszi a kereszt győzelmi jelvényét.
Mihelyt Ádám ősatyánk megpillantja őt, bűnbánón mellét veri ámulatában, és ezt kiáltja oda a többieknek: „Az én Uram legyen mindnyájatokkal!” Erre maga Krisztus felel így Ádámnak: „És a te lelkeddel!” Majd
kézen fogva életre kelti őt e szavakkal: „Kelj életre álmodból, támadj fel
a halálból, Krisztus rád ragyogott!”
Én a te Istened vagyok, én miattad lettem Fiaddá, teérted és ezekért a te
ivadékaidért. Most szólok, és hatalmam folytán ezt a parancsot adom a
halál ezen foglyainak: szabadok vagytok! A halál sötétjében levőkhöz
meg így szólok: legyetek az élet világosságában! A halál tehetetlenségében levőknek pedig ezt mondom: támadjatok fel!
Neked, a halottnak, ezt parancsolom: kelj fel az életre, hiszen nem azért
alkottalak meg, hogy a halál bilincsei között légy mindörökre. Támadj fel
halálodból: hiszen én vagyok a holtak élete. Kelj fel, akit kezeim alkottak, kelj fel, akit saját képem hasonlatosságára alkottalak. Kelj fel, menjünk ki innen, hiszen te énbennem és én tebenned egy és osztatlan személy vagyunk.
Én, a te Istened, teérted lettem a te gyermekeddé. Én, az Úr, teérted vettem fel a szolgai alakot. Én, aki az egek felett vagyok, teérted jöttem a
földre és az alvilágba. Teérted, az emberért lettem a holtak között is a
saját erőmből élő emberré. Teérted, aki az édenkertből kijöttél, engem is
kertből hurcoltak el a zsidók, és egy kertben feszítettek keresztre.
Nézd, hogyan leköpdösték arcomat; ezt is érted vállaltam, hogy téged
visszaállítsalak a régi életedbe. Nézd, hányszor vertek arcul; ezeket is
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érted tűrtem, hogy téged ismét a saját képemre formáljalak, hiszen ez torzult el nálad.
Nézd megostorozott hátamat, ezt is érted szenvedtem, hogy levegyem
rólad a hátadat görnyesztő bűneid terhét. Nézd a teérted keresztfához
szorosan odaszegezett kezeimet, hiszen te egykor vétkesen nyúltál kezeddel a fához.
Teérted haltam meg a kereszten, teérted járta át oldalamat a lándzsa, teérted, aki elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én
átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát. Az én halálom vezet ki
téged a halálból. Az én lándzsám semmisíti meg azt a lándzsát, amely
téged rabságban tart.
Kelj fel, távozzunk innen! A paradicsomkert földjéről ellenséged taszított
ki téged, én azonban már nem is a paradicsomkertbe, hanem mennyei
trónra viszlek ki innen téged. El voltál tiltva az élet fájától, most pedig,
nézd, én, maga az Élet, együtt vagyok veled. Odaállítottam melléd a kerubokat, hogy mint szolgák őrizzenek téged, és most elrendelem, hogy
ezután, mint Istent, úgy tiszteljenek ezek a kerubok téged.
Áll már a készséges és szolgáló keruboktól övezett trónod, vár már lakásod elkészített eledellel, vár már örök hajlékod, díszes lakóhelyed örök
javakkal telve, vár már az öröktől fogva számodra elkészített mennyek
országa.”
(Forr.: Zsolozsma) T.L.
Ismeret-rovat: Isteni irgalmasság – Isteni Irgalmasság Vasárnapja
Szent Fausztina, polgári nevén Helena Kowalska (Glogowiec, 1905. augusztus 25. - Krakkó, 1938. október 5.) katolikus apáca, akit 2000. április 30-án szentté avattak. A lengyelországi Łódź melletti Glogowiec faluban egy tízgyermekes család harmadik gyermekeként született. Gyermekkorától kezdve az ima szeretete, a szeretet, az engedelmesség, és az
emberi nyomor iránt való érzékenység jellemezte. Iskolába csak 3 évig
járt, majd elhagyta otthonát és gazdag családokhoz ment szolgálóleánynak. Húsz éves volt, mikor szülei akarata ellenében belépett az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába, amelyben Maria Faustina nővérként 13 évet élt le szakács, kertész és portás munkakörben. Élete az
Istennel való rendkívül bensőséges egységet takarta, habár igen egyhangúnak és szürkének tűnhetett. Gyermekkorától kezdve szeretett volna
nagy szent lenni és következetesen törekedett is erre, együttműködve Jézussal az elveszett lelkek megmentésében. Egész életét fölajánlotta áldozatként a bűnösök megmentésére. Ennek a jegyében is hunyt el, hosszadalmas, fájdalmas betegeskedés után. Misztikus, istenközeli élményeiről
naplót vezetett, amit halála után adtak ki. Szent Fausztina
magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben - a nővér naplója alapján - megismerte Jézus azon kívánságát, hogy a húsvét utáni első vasárnap legyen az Isteni irgalmasság napja.
II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az Isteni Irgalmasság
ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért.
Az Irgalmasság ünnepe:
Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az
Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az
összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz
végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni.
Az ünnep nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen tiszteljük 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 mentőövet adok nekik, ez Irgalmasságom ünnepe.
Ha nem dicsőítik irgalmamat, örökre elvesznek.'' (Napló 965)
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 mélysége: a kegyelmek tengerét
árasztom minden lélekre, aki irgalmam 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 felebaráti szere-

tet gyakorlása, a megszentelő kegyelem állapotában (szentgyónás után)
méltó Szentáldozás. Jézus mondta: ,,Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a
Húsvét utáni első vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen
a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat.'' (Napló 570)
(Összeáll.: T.L.)
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Nyugdíjasklub lesz csütörtökön du. 3. órakor a Belvárosi Plébánián.
+ A Vízivárosi Képviselőtestület ülése lesz csütörtök este fél 8-tól.
+ „Esztergomi Plébániák Napja”- címmel egész délutános rendezvény
lesz Szentgyörgymezőn ill. a Vízivárosi templomban április 24-én,
szombaton. A minél teljesebb részvételre szeretettel biztatjuk a híveket!
Részletes program:
I. helyszín: a Szentgyörgymezői plébánia
12:00 - 13:30 ebéd (bográcsozás felnőtt és gyerekadagokkal)
közben kötetlen beszélgetés
13.30-14.30 plébániák közti ismerkedés
közben 13-tól 14.45-ig játszóház az olvasókörben
15.00 a szentgyörgymezői gazdák kiállítása: érdekes eszközök, gépek
(eke borona vetőgép, prés, stb), állatsimogató, lovaskocsi, traktor;
gyerekeknek szóló magyarázattal – és kvízjáték nyereményekkel egész délután ugrálóvár várja a gyerekeket!
II. helyszín: a Vízivárosi Templom
18.00 Gável Gellért és az Eucharist: „mise gitáron”: szentmise a plébániai közösségek kórusainak közreműködésével
kb. 18.45-től Eucharist koncert: keresztény könnyűzenei program
+ Újra szervezzük a belvárosi templom kórusát. Karnagy Gyurácz
Németh László, próbák vasárnaponként este 6 órakor lesznek. Első
nyilvános szolgálatot az elsőáldozásra tervezzük. Minden eddigi kórustagra számítunk, de új tagok csatlakozását is örömmel vesszük!
+ Plébániáink honlapjára föltettük a Katolikus Karitász bankszámlaszámát, ahová rendszeresen lehet adományokat utalni kárpátaljai rászorulók részére, mivel a háború miatti ínség folyamatosan tart.
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik
nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz kapcsolódva –
a feltámadott Jézus Krisztust.
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: Konkoly Róbert Belián; Sárközi Sanel Paula
A héten temettük: Miszler Gábort
A héten esküdtek: Dr. Kiss Bence; Kósa Ágnes

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

