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Olvasmány: Iz 6,1-2a. 3-8 Evangélium: Lk 5,1-11 Szentlecke: 1Kor 15,1-11 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

 
Jövő vasárnapi (Nagyböjt 1. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: MTörv 26,4-10; Szentlecke: Róm 10,8-13; Evangélium: Lk 

4,1-13; 

A bérmálás szentségéről biblikus szempontból 

„Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm.” 

(Jn 16,7) A Szentlélekről és így a bérmálás szentségéről ez a legfontosabb szentírási kiindulópontunk. A Vigasztaló Szentlélek valaki, aki 

magának Krisztus Urunknak az emberi jelenlétét is pótolni képes. Hogyan? Úgy, hogy az ember Jézusnak szükségképpen az árnyékában 

maradtak a tanítványai. A Szentlélek viszont őket magukat teszi képessé arra, hogy Krisztus cselekedeteit cselekedjék a földön. A 

pünkösdi csoda is, az Acs későbbi lapjai is tanúsítják, hogy a Szentlélek kiárasztása egyszeri esemény, amit az apostolok tudnak 

továbbadni. Szamáriába Fülöp diakónus igehirdetése és keresztségei után látogatnak el az apostolok, imádsággal és kézrátétellel árasztják 

ki a Szentlélek ajándékát (Acs 8,15-17). Úgy tűnik, a Szentlélek kiárasztása főleg a keresztény tanúságtételhez ad erőt. Pünkösd előtt a 

Krisztus föltámadásában bizonyos, de saját küldetésükben tanácstalan apostolok a Pünkösdi csoda után a jeruzsálemiek szemébe vágják: 

„Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!” 

(Acs 2,36) A keresztény bátorság a szólás bátorsága, és ezt a bátorságot a Szentlélektől kapjuk. 

 Harmai Gábor plébános 
 

plébániai lelkiség 

Keresztúti ájtatosságok rendje 

Szép hagyomány a nagyböjti keresztútjárás. Bekapcsolódásunk se-

gíti lelki felkészülésünket legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra. 

Hagyományainkhoz híven a Belvárosi Plébániatemplomban lesz-

nek a keresztutak nagyböjt péntekjein 18.15-ös kezdettel, kivéve az 

utolsó két alkalmat, melyek a Jó Pásztor Közösség által szervezett 

városi fáklyás keresztút március 18-án, ill. Nagypénteken, március 

25-én du. 3 órakor a Plébániai Képviselőtestületek által vezetett 

keresztút a belvárosi Temető fölötti Kálvárián. 

A közös imaszándékok mellé tegyük oda bátran a sajátjainkat is! 

Nagyböjt 1. péntekjén, február 12-én Harmai Gábor plébános veze-

ti a keresztutat, közös imaszándék a plébánia lelki megújulása 

Krisztusban 

Nagyböjt 2. péntekjén, február 19-én a beteglátogatók és a Kari-

tász-csoport szervezi a keresztutat, közös imaszándék, hogy a bete-

gekért és segítségre szoruló testvéreinkért ajánljuk föl. 

Nagyböjt 3. péntekjén, február 26-án a nyugdíjas- és családcsopor-

tok szervezik a keresztutat, közös imaszándék, hogy családjaink élő 

és meghalt tagjaiért imádkozunk. 

Nagyböjt 4. péntekjén, március 4-én a cserkészek, hitoktatók és hit-

tanosok szervezik a keresztutat, közös imaszándék, hogy a gyer-

mekek és a fiatalok hitbeli smereteikben gazdagodva katolikus hi-

tükben hűségesen megmaradjanak. 

Nagyböjt 5. péntekjén, március 11-én az imacsoportok szervezik a 

keresztutat, tehát a Lelkes közösség, a Felebarát Közösség, és a 

Rózsafüzér társulat, közös imaszándék, hogy Isten adjon szerzetesi 

hivatásokat. 

Nagyböjt 6. péntekjén, március 18-án a városi Fáklyás keresztutat 

Esztergom városáért ajánljuk föl. 

Nagypénteken du. 3 órakor a belvárosi temető fölötti kálvárián 

Magyarország erkölcsi felemelkedéséért imádkozunk. 

 Dobay Péterné 

Hálásan köszönjük a gondot szervezőmunkát, Isten fizesse meg! 

 Harmai Gábor  

dokumentum 

A keresztény ember feladata az istentelen környezetben 

(folyt.) II. A KERESZTÉNY ALAPELVEK 

4. Ahol tudtok, álljatok ki mindig a hit és az igazság mellett és so-

hase hallgassatok emberfélelemből.  

Bizonyos, hogy nem mindig tudjátok hallatni a hangotokat, ha va-

lahol igazságtalanság történik, vagy ha az Egyházat, vagy a hitet 

gyalázzák. Jól meg kell fontolnotok, hogy mikor beszéljetek és 

hogy a nyílt szó mikor hasznos. Sajnos azonban, hogy sokan akkor 

is hallgatnak, amikor beszélni lehetne, sőt beszélni kellene is. Kü-

lönösen gyermekeitek hitének védelmében, amikor hitük miatt hát-

rányos helyzetbe jutnak, ilyenkor kellene a szülőknek bátran és 

okosan ellenállniuk.  

5. Nem szabad közreműködni közvetlenül azokban a dolgokban, 

amelyek a keresztény lelkiismerettel ellenkeznek.  

Sok dolgot nem tudtok megakadályozni, melyet mások Isten pa-

rancsolata ellen művelnek és megtörténhetik, hogy azt, amit ti he-

lyes szempontból tesztek, mások meg nem engedett célokra fordít-

ják. Őrizzétek meg a helyes ítélőképességeteket, hogy a jót a rossz-

tól megkülönböztetni tudjátok. Minden egyes esetet külön vizsgál-

jatok meg, hogy mennyire mehettek el abban. Ha például bizonyos 

hivatás gyakorlása az Egyház elhagyása, vagy a keresztény élettel 

össze nem egyeztethető magatartás nélkül nem lehetséges, – akkor 

bár nehéz szívvel – de azt kell tanácsolnunk, hogy arról a hivatásról 

mondjatok le, azt az állást hagyjátok ott. Ha ilyen ügyben bizonyta-

lan a lelkiismeretetek, forduljatok tanácsért egy tapasztalt lelkipász-

torhoz, vagy akár egy jámbor hittestvéretekhez. Mindennap imád-

koznotok kell, hogy a helyeset megismerjétek és imádkoznotok kell 

lelki erőért, hogy a megismert helyest meg is tegyétek.  

6. Legyetek óvatosak mindazokkal szemben, akik a kereszténység-

gel visszaélnek.  

Nap, mint nap halljuk, hogy csoportok, melyek magukat keresz-

ténynek nevezik, gyűléseken való részvétel, vagy más tevékeny-

ségbe való belekapcsolástok által a ti szilárd álláspontotokat meg-
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ingatni és megzavarni és az egyház pásztoraitól titeket elszakítani 

törekszenek.  

Minden ilyen kísérletezéstől tartsátok magatokat távol. A velük va-

ló együttműködéssel sem az Egyházon nem segítetek, sem az egyes 

személyeken. Sőt ezáltal a viselkedés által megzavarjátok saját ma-

gatokat és másokat is. Hála Istennek, az ilyesfajta törekvések 

eredménytelenek maradtak. A jövőben is maradjunk egységesek.  

III. A KERESZTÉNY EMBER KÜLDETÉSE/HIVATÁSA  

Tanításunkkal és intésünkkel most arra a nagy hivatásra akarunk 

figyelmeztetni titeket pár szóval, mely Isten rendelése szerint a mai 

életből adódik számotokra.  

1. A mai helyzet ügyeteket az Úr trónusa elé viszi.  

A jelen óra titeket az eddigieknél jobban akar összekötni az Isten-

nel. A mindenfelé megkövetelt istentagadás örvendetes tapasztalat-

tal jár: s ezt: az istenhitet kiirtani nem lehet!! Ha bár sokan bizony-

talanakká is válnak, mások azonban – a fiatalok között is – annál 

inkább keresik az Egyház válaszát és kapaszkodnak támogató ke-

zébe. Minden gondunkban a zsoltárossal mondjuk: „Nekem azon-

ban jó az Istenhez ragaszkodnom, az Úrban, az Istenben bí-

zom.”(Zsolt 72,28).  

A jelen időben néhányan közülünk a tüzes kemencébe zárt három 

ifjúhoz váltak hasonlóvá, akik a kemencében még hangosabban 

dicsérték az Istent, mint addig.  

Azt mondják, hogy a hit idejét múlta, és hogy árt az embereknek. A 

keresztény embernek az a hivatása a mai életben, hogy megmutas-

sa, hogy mire képes az ember, az Isten segítségével. Isten nélkül az 

ember nyomorékká satnyul. Ez a világ rátok szorul. A világ szemé-

ben ti az Isten előtt álltok és az Ő szeretetének vagytok – imádkoz-

va és áldozatot hozva – a képviselői. Így a ti életetek rendkívül 

mély értelmet nyer.  

Ha fáradtnak és törődöttnek érzitek magatokat, hozzátok szól az Úr 

szava: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg 

vagytok terhelve és én felüdítelek titeket.” (Mt 11,28)  

Olyan öröm birtokában vagytok, melyet senki nem vehet tőletek és 

amelyik átnyúlik az örökkévalóságba is.  

2. A mai helyzet megerősíti a családok erejét.  

Ma jött el a családok nagy órája. Minél inkább fenyegeti az egyént 

a tömegemberré válás és az istentelenség, a családoknak annál job-

ban az emberiesség és az élő hit várává kell válniok. A megpróbál-

tatás itt is olyan erőket fog feléleszteni, melyek egyébként alva ma-

radtak volna.  

Az 1959. december 2-i iskolai törvény által az istentelen iskolának 

gyermekeitekre való ráhatása még erősebb lehet és azt, hogy szá-

mukra hitbeli eligazítást adjatok, új veszély fenyegeti. A törvény 

szándéka és törekvése az, hogy a szülőknek a gyermekükhöz való 

jogát korlátozza. Ezért mi püspökök kötelességünknek tartottuk, 

hogy a család –a szülő – és a gyermek nevében felemeljük tiltakozó 

szavunkat.  

Most azonban ebben a hozzátok intézett szózatunkban reménysé-

get, de egyben felelősségérzetet akarunk bennetek ébreszteni. Bíz-

zatok a család fenntartó és nevelő erejében. „Tengernyi víz sem 

tudja eloltani a szeretetet.” – mondja a Szentírás. (Én 8,7) (folyt. 

köv.) 

 A keletnémet püspöki kar 1960. évi pásztorlevele 

 ford: valószínűleg Endrey Mihály váci püspök  

 szamizdat, közli: Wirthné Diera Bernadett, 2015 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: hétfőn Emiliáni Szent Jeromos 

és Bakhita Szent Jozefina szűz emléknapja lesz. Szerdán Ham-

vazószerda, csütörtökön a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 

emléknapja lesz. 

+ A szír keresztények megsegítésére tartott állóperselyes gyűjtés 

eredménye a Belvárosban 65 880 Ft, a Vízivárosban 20 460 Ft 

volt. 

+ Hamvazószerdán a szentmise keretében, valamint a jövő va-

sárnapi szentmisék végén is lesz hamvazkodási szertartás. 

+ Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor 14 évesnél idősebb 

és 60 évnél fiatalabb testvéreinket arra kéri az egyház, hogy max. 

3-szor étkezzenek, és max. 1-szer lakjanak jól. Emlékeztetek 

Roska Péter atya élményére, aki egy kárpátaljai cigánytáborban 

elmondta ezt, és a gyerekek azt kívánták, legyen minden nap 

Hamvazószerda: „3-szor étkezni? 1-szer jól is lakni?” Gondol-

junk tehát a böjt igazi értelmére, forduljunk valamilyen módon a 

szegények felé! 

+ A Baba-mama klub következő alkalma is Hamvazószerdán 

lesz, de. 10 órától a Plébánián. 

+ Nagyböjt péntekjein szigorú hústilalom van. 

+ Nagyböjt péntekjein plébániánk közösségei imádkozzák a ke-

resztutat templomunkban este ¼ 7-től, az első alkalmat a plébá-

nos atya vezeti. Részletes ismertetés a Harangszóban. 

+ Plébániánk szentségimádási alkalma február 13-án, szomba-

ton, 13-órától vasárnap hajnalig lesz, melyre hívjuk miden kedves 

testvérünket. A jelentkezési ívet kitettük azoknak, akik az Oltári-

szentség őrzését is vállalják. 

+ A jegyeskurzust, amelyben plébániáinkra járó házaspárok 

tesznek tanúságot a házaséletük különböző oldalairól, idén egy 

napon, március 12-én szombaton 9 órától 16 óráig tartjuk. A té-

makörök nagyjából az előző évek alapján. 

- Férfi és Nő - önismeret, társismeret 

- Családalapítás, szexualitás, gyermekvállalás 

- Konfliktusok, szürke hétköznapok 

- Közösség, egyházi közösség, lelkiségi utak 

A témakörök idősávonként lennének egymás után. Kérjük a test-

véreket, hirdessék mindazok között, akikről tudják, hogy össze 

kívánják kötni az életüket. Végülis olyan párok is eljöhetnek, akik 

nem idénre tervezik az esküvőt, ill. ifjú házasok, akik ebből a ta-

núságtételből tavaly kimaradtak. 

 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: este 7 óra 

Szerda este 7 órakor vagy zsolozsma áldoztatással, vagy szentmise 

zsolozsmával 

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 temettük Matusek Ferencnét és Varga Dezső Lajosnét.  

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 
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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 


