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Olvasmány: ApCsel 3,13-15.17-19 Evangélium: Lk 24,35-48 Szentlecke: 1Jn 2,1-5a 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA 
Jövő vasárnapi (HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 4,8-12; szentlecke: 1Jn 3,1-2; 

 evangélium: Jn 10,11-18 
 

Beszámoló: A plébánia, mint misszionáló közösség 
Megbeszélést tartottunk papkollégákkal Budapesten, a Kanter Károly 
Felnőttképzési Intézetben arról, hogy hogyan lehetne a plébániát egyre 
inkább aktív missziós közösséggé alakítani, tehát olyan intézménnyé, 
amely kívülállókat meghív arra, hogy Jézus Krisztus katolikus keresztény 
tanítványai legyenek. 
Sok fontos szempont elhangzott különféle dimenziókban: misszió a 
szentségek kiszolgáltatása során; misszió az iskolákban; misszió a kiskö-
zösségekben; misszió a Karitász szolgálata során. 
Az én fő felvetésem az volt, hogy érdemes lenne pontosítani, mit jelent 
egy fenntartható katolikus keresztény életforma. Mire szeretnénk meg-
hívni felebarátainkat? 
Fontosnak tartanám, ha tisztáznánk magunkban, mi az, amit saját éle-
tünkben követhetőnek, követésre érdemesnek tartunk. Miért jó dolog ne-
kem katolikus kereszténynek lenni? 
Szívesen olvasnék ezzel kapcsolatos tanúságtételeket itt, a Harangszó-
ban.  
„Mit jelent, hogy katolikus vagyok?” Kérem, aki szívesen válaszolna pár 
soros terjedelemben erre a kérdésre, tegye meg!  
Főleg gyakorlati oldalról szeretném a kérdést megfogni, tehát hogy mi-
lyen mindennapi szokások, döntések fejezik ki a katolikus kereszténysé-
get, és miért fontosak ezek a számomra? 
 Harmai Gábor plébános 

Ismeret-rovat: Szentév vagy jubileumi év (Anno Santo) 
A kegyelem különleges ideje, mely az üdvtörténet nagy évfordulóihoz 
kötődik, s a bűnbocsánat és a bűnökért járó ideigtartó büntetés elengedé-
sének éve. A rendes szentév huszonöt évenként következik és egy teljes 
évig tart, a rendkívüli jubileumi év bármely évben tartható, s időtartama 
rövidebb is lehet (jubilaeum minus). A szentévet a pápa hirdeti és nyitja 
meg. Meghirdetése bullával, megnyitása 1500 óta a Szent Kapu [a Porta 
Santa a Szent Péter-bazilikában] kinyitásának szertartásával történik. A 
szentévben a pápák által meghatározott feltételek mellett teljes búcsú 
nyerhető. A szentév ószövetségi gyökere az ötven évenként visszatérő 
jóbel év. Az utolsó rendes szentév 2000-ben volt, II. János Pál pápasága 
alatt, akkor harmincmillió zarándok sereglett Rómába. A következőnek 
2025-ben jött volna el az időpontja, de Ferenc pápa ezt a most kihirdetett 
rendkívüli szentévvel előzte meg. Rendkívüli szentévet az utóbbi száz 
évben 1933-ban XI. Pius és 1983-ban II. János Pál pápasága idején tar-
tottak, utóbbit a Megváltás 1950 éves évfordulója alkalmából. 

Az irgalmasság szentévét meghirdető pápai bulla:  
„Az irgalmasság arca”        (1.rész) 

Ferenc pápa április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapja előestéjének 
első vesperásán tette közzé a szentévet meghirdető bulláját, amelynek 
címe: Misericordiae Vultus (Az irgalmasság arca). 
ELSŐ RÉSZ: AZ IRGALMASSÁG FOGALMA 
A bevezető részben a pápa hangsúlyozza, hogy a vatikáni bazilika Szent 
Kapujának megnyitására két okból kerül sor december 8-án: először is 
azért, mert Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük ekkor. Mária az, 
akit Isten akart „szentnek és szeplőtelennek”, hogy „az emberiséget ne 
hagyja a gonosz fogságában”. Másodszor pedig azért, mert december 8-a 
egybeesik a II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfordulójával. A zsinat 
ledöntötte azokat a „magas falakat, amelyek túl sok időn át bezárták az 
egyházat egy kiváltságos erődítménybe”. A zsinat nyomán az egyház „ki-
lépett egy új világba, hogy hirdesse az evangéliumot, ahogyan XXIII. 
János mondta: az irgalmasság orvosságát használva, ahelyett, hogy a szi-
gor fegyverét ragadta volna magához”. 
Szent Kapu az egyházmegyékben is 

Ferenc pápa ezután bejelenti, hogy december 13-án, advent harmadik 
vasárnapján megnyílik Róma székesegyházának, a Lateráni Szent János-
bazilikának a Szent Kapuja. Ezt követően megnyílik a többi pápai bazili-
ka Szent Kapuja is. A pápa továbbá elrendeli, hogy minden részegyház-
ban és a kegyhelyeken is az egész szentév során álljon nyitva egy hason-
ló Irgalmasság Kapuja, hogy a jubileumot helyi szinten is lehessen ünne-
pelni „mint az egész egyház szeretetközösségének a jelét”. 
Az irgalmasság az egyház alapja 
„Út, amely egyesíti Istent és az embert, mert megnyitja a szívet annak a 
reménynek, hogy örökre szeretnek bennünket, bűnünk korlátai ellenére”; 
„alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik”; „architráv, 
mestergerenda, alap, amely támaszt nyújt az egyház életének”; „életesz-
mény és hitünk hitelességének kritériuma” – Ferenc pápa számos módon 
meghatározza az irgalmasság fogalmát, hangsúlyozva, hogy az egyáltalán 
nem „a gyengeség jele, hanem sokkal inkább Isten mindenhatóságának 
tulajdonsága”. 
Isten irgalmassága „örökkévaló”, hangsúlyozza továbbá a Szentatya, 
mert „az embert az örökkévalóságban mindig az Atya irgalmas tekintete 
kíséri”. Jézusban „minden irgalmasságról szól és semmi sincs részvét 
nélkül”, mivel „személye nem más, mint szeretet, olyan szeretet, amely 
ingyen adja önmagát”. 
A pápa ezen a ponton jelentősen aláhúzza: az irgalmasság „nem pusztán 
az Atya cselekvési módja, hanem annak a kritériumává válik, hogy meg-
értsük: kik Isten valódi gyermekei”. Gyakorlatilag mindnyájan „arra kap-
tunk meghívást, hogy irgalmasságban éljünk, mert nekünk volt elsőként 
részünk abban, hogy irgalmasságot gyakoroltak irányunkban”. „A sérté-
sek megbocsátása tehát olyan imperatívusz, amelytől a keresztények nem 
tekinthetnek el”. Sokszor nehéznek tűnik megbocsátani, hangsúlyozza a 
pápa, azonban „a törékeny emberi kézbe helyezett megbocsátás az esz-
köze annak, hogy szívünkben megvalósuljon a béke, hogy boldogan él-
jünk”. 
Az „egyház hitelessége is az irgalmas és részvétet érző szeretet útján át 
halad” – teszi hozzá a pápa: talán hosszú időn át elfeledkeztünk arról, 
hogy megjelöljük és megéljük az irgalmasság útját”, engedve a kísértés-
nek, hogy „mindig és csakis az igazságosságot követeljük”, miközben 
korunk kultúrájában „egyre ritkábbá válik a megbocsátás megtapasztalá-
sa”. Ezért a pápa arra buzdítja az egyházat, hogy vállalja magára a fel-
adatot: „a megbocsátás örömteli hirdetését”. A megbocsátás „olyan erő, 
amely új életre kelt és bátorsággal tölt el, hogy reménnyel tekintsünk a 
jövőbe”. 
„Irgalmasok, mint az Atya” – a jubileum mottója.  
Ferenc pápa emlékeztet rá, hogy számára az irgalmasság témája különö-
sen fontos, olyannyira, hogy ezt választotta püspöki jelszavává: 
Miserando atque eligendo („Megkönyörült és kiválasztotta”; vö. „Meg-
látta őt Jézus, megkönyörült rajta, és kiválasztotta” Mt 9,9). Ez a kifeje-
zés engem „mindig meghatott” – írja a pápa, és idéz II. János Pál pápa 
Dives in misericordia k. enciklikájából, hangsúlyozva annak sürgősségét, 
hogy a kortárs világban hirdessük az irgalmasságot és tanúságot tegyünk 
róla „új lelkesedéssel és megújult lelkipásztori tevékenységgel”, mert ez 
„meghatározó az egyház és üzenete hirdetésének hitelessége számára”. 
„Ott, ahol az egyház jelen van, ott nyilvánvalóvá kell válnia az Atya ir-
galmasságának” és „bárhol, ahol keresztények élnek, mindenkinek az 
irgalmasság oázisára kell találnia”. 
A bulla első része a jubileum mottójának aláhúzásával zárul, azaz: „Ir-
galmasok, mint az Atya” (Lk 6,36). Elkötelezett, de ugyanakkor örömök-
ben és békében gazdag életprogramról van szó, amely megkívánja, hogy 
„képesek legyünk Isten szavának meghallgatására”. „Így szemlélhetjük 
irgalmasságát”, és saját életstílusunkká tehetjük azt. (folytatás a 2. oldalon) 



Harangszó  

MÁSODIK RÉSZ: HOGYAN ÉLHETJÜK MEG A LEGJOBBAN A 
SZENTÉVET? 

A bulla második részében Ferenc pápa néhány gyakorlati útmutatást ad 
ahhoz, hogyan élhetjük meg a rendkívüli jubileumot a maga spirituális 
teljességében. 
Végezzünk zarándoklatot, mert ez „tényleges jele lesz annak, hogy az 
irgalmasság is egy olyan elérendő cél, amely elkötelezettséget és áldozat-
hozatalt kíván”. 
Ne bíráskodjunk és ne ítélkezzünk, hanem bocsássunk meg és adakoz-
zunk, maradjunk távol a pletykáktól, a féltékenység és az irigység által 
sugallt szavaktól. Vegyük észre a jót, ami minden emberben jelen van, és 
váljunk a „megbocsátás eszközeivé”. 
Nyissuk meg a szívünket a lét perifériái felé, vigyünk vigaszt, irgalmas-
ságot, szolidaritást és figyelmet mindazoknak, akik „a mai világban nél-
külöznek és szenvednek”, „számos testvérünknek, akiket megfosztottak 
méltóságuktól”. „Kiáltásukat tegyük magunkévá, így együttesen le tudjuk 
küzdeni a közöny korlátját, amely gyakran hatalmas úrként van jelen, 
hogy elrejtse az álszentséget és az önzést”. 
Örömmel hajtsuk végre a testi és lelki irgalmasság műveit, hogy „feléb-
resszük lelkiismeretünket, amely ellankadt a szegénység drámájával 
szemben”. Jézusnak éppen ez a küldetése: vigyünk vigaszt a szegények-
nek, hirdessük a megszabadítást a modern rabszolgaságok foglyainak, 
adjuk vissza a látást azoknak, akik magukba zárkóztak, adjuk vissza a 
méltóságukat azoknak, akiket ettől megfosztottak, legyünk képesek arra, 
hogy legyőzzük a tudatlanságot, amelyben emberek milliói élnek, külö-
nös tekintettel azokra a gyermekekre, akiknek nincs megfelelő segítségük 
ahhoz, hogy kilépjenek a szegénységből”. Mint ahogy Keresztes Szent 
János mondja: „az élet alkonyán a szeretetben fognak megvizsgálni min-
ket”. 
Tartsunk gyakrabban egyházmegyékben 24 óra az Úrért ima- és bűnbá-
nati alkalmakat, amelyeket nagyböjt negyedik hetében pénteken és 
szombaton szoktak tartani. 
A pápa rámutat: sok fiatal ismét közeledik a kiengesztelődés szentségé-
hez, amely „kézzel foghatóvá teszi az irgalmasság nagyságát”. Ennek 
köszönhetően sokan közülük úgy érzik, hogy „újból felfedezik életük 
értelmét”. 
Az irgalmasság misszionáriusai feloldozhatnak majd olyan bűnök alól is, 
amelyhez eddig csak az Apostoli Szentszéknek volt joga 
A pápa egy paragrafust a bűnök feloldozása témájának szentel: minde-
nekelőtt kifejezi azt a kívánságát, hogy „a gyóntatók legyenek az Atya 
irgalmasságának valódi jelei”, ne sebtében rögtönözzenek ebben a fel-
adatukban, hanem váljanak „elsőként bűnbánókká, akik bocsánatért es-
dekelnek”. 
„Isten bűnbocsánatának hűséges szolgájaként” tehát minden gyóntató 
úgy fogadja a híveket, mint „az apa a tékozló fiú példabeszédében”, 
vagyis „olyan apa, aki fia elébe siet, annak ellenére, hogy az minden va-
gyonát elherdálta”. A gyóntatók tehát „ne tegyenek fel nem a tárgyhoz 
tartozó kérdéseket”. Minden bűnbánó szívében ismerjék fel, hogy segít-
séget és bocsánatot keresnek. A gyóntatók arra kaptak meghívást, hogy 
„mindig, bárhol, minden helyzetben és mindenek ellenére legyenek az 
irgalmasság elsőbbségének jelei”. 
A pápa továbbá bejelenti, hogy a szentév nagyböjti időszakában az ir-
galmasság misszionáriusait küldi majd el világszerte, vagyis olyan papo-
kat, akiket „felruház olyan tekintéllyel, miszerint megbocsáthatnak olyan 
bűnöket is, amelyek alól a feloldozás joga az Apostoli Szentszéknek van 
fenntartva”. „Jelei lesznek annak, hogy az egyház anyai gondoskodással 
van Isten népe iránt”. Ezek a papok mesterei lesznek mindenki számára 
„egy humanizmussal teli találkozásnak, amely a megszabadulás forrása, 
felelősséggel teljes, célja, hogy leküzdjék az akadályokat és visszatérje-
nek a keresztségben kapott új élethez”. Ugyanakkor a pápa azt kéri, hogy 
az egyházmegyékben szervezzenek „népmissziókat”, hogy ezek a misszi-
onáriusok „hirdethessék a bűnbocsánat örömét”. 
A búcsú 
A jubileum jellemző vonása a búcsú, azt mutatja, hogy „Isten korlátlanul 
megbocsátja bűneinket”. Miközben a kiengesztelődés szentségében Isten 
bocsánata eltörli a bűnöket, a búcsúval a bűnös megszabadul a „bűn ne-
gatív lenyomatától”, „következményének minden hatásától”, amely „ma-
gatartásunkban, gondolatainkban” megmarad. Ebben az értelemben az, 
aki elnyeri a búcsút, képessé válik arra, hogy karitatív módon cseleked-
jen, növekedjen a szeretetben, ahelyett, hogy ismét bűnt követne el. 
(F.:Magyar Kurír) 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 

 

HIRDETÉSEK 

+ „Mit jelent, hogy katolikus vagyok?” – címmel szeretnék cikkso-
rozatot indítani a Harangszóban. Kérem, aki szívesen válaszolna 
pár soros terjedelemben erre a kérdésre, tegye meg!  
Főleg gyakorlati oldalról szeretném a kérdést megfogni, tehát 
hogy milyen mindennapi szokások, döntések fejezik ki a katoli-
kus kereszténységet, és miért fontosak ezek a számomra? 

+ A Főegyházmegye által szervezett ifjúsági táborra, az EMIT-re 
legkésőbb vasárnapig jelentkezzenek azok, akik szívesen menné-
nek. 13 és 19 év közötti, rendszeresen templomba járó fiatalokra 
számítanak. Július 7 és 11 között lesz, személyes részvételi díj 
13 000 Ft fejenként. Három évente tartják, és eddig még minden-
ki pozitív élményekkel tele jött haza. 

 Jelentkezési lapot papír alapon szentmise után vagy e-mail mel-
lékletként digitálisan szívesen adok.  

+ „Esztergomi Plébániák Napja”- címmel egész délutános rendez-
vény lesz Szentgyörgymezőn ill. a Vízivárosi templomban április 
25-én, szombaton. A minél teljesebb részvételre szeretettel biz-
tatjuk 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 plé-
bániai 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. El-
ső nyilvános szolgálatot az elsőáldozásra tervezzük. Minden ed-
digi kórustagra számítunk, de új tagok csatlakozását is örömmel 
vesszük! 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, 
akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz kap-
csolódva – a feltámadott Jézus Krisztust tanítványai között. 

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: Zink Árpád Gergő 
A héten temettük:Nemeskéri Edvin 

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 


