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Olvasmány: Iz 50,4-7 Evangélium: Lk 22,14-23,56 Szentlecke: Fil 2,6-11
VIRÁGVASÁRNAP

Jövő vasárnapi (Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása) szentírási szakaszok: Olvasmány: ApCsel 10,34a. 37-43; Szentlecke: Kol 3,1-4.
1Kor 5,6b-8; Evangélium: Jn 20,1-9; Lk 24,13-35;
A bérmálás szentségről gyakorlati szempontból
A bérmálás szentségét kamaszok vagy felnőttek vehetik föl, a hivatalosan előírt alsó korhatár 12-14 év. Az vegye föl, akit Isten Szentlelke
már most arra indít, hogy saját elhatározásból rendszeresen járjon szentmisére, ha megkeresztelték, rendszeresen gyónik, áldozik. Mindez
ugyanis annak az Isteni kegyelemnek a jele, amelyet Isten a bérmálással akar megpecsételni. Az a felnőtt éretlen a bérmálásra, aki nem jár
szentmisére, vagy súlyos életmódbeli kérdésekben nem követi az egyház tanítását, így nem gyónik és nem áldozik. Általában a házasságon
kívüli élettársi együttélés lehet olyan, a kívülállók számára ismert ok, ami miatt helyes nem áldozni, de akár pl. egy gazdasági korrupció is
lehet ilyen ok, ha annak a hálójából valaki nem tud kitörni. Fontos, hogy Isten az ilyen bűnösöket is hívja a szentmise imádságos
közösségébe, de ebben az esetben a jó szándék nem a szentségek fölvétele lehet, hanem mindezen zűröknek a tisztázása.
Aki tehát érett a bérmálásra: saját elhatározásból, örömmel jön szentmisére, és éli a szentségi életet, arra a mi saját gyakorlatunk szerint egy
tanévnyi fölkészítés vár, hogy még egyszer áttekintse a hitével kapcsolatos tudnivalókat. Be kell vallanom, hogy ezt a fölkészítést
kamaszoktól szoktam jobban megkövetelni, mert esetükben a fölkészítésre való eljárás önmagában is a komoly elkötelezettség jele.
Felnőttek esetében azonban a fölkészülést megzavarhatják a gyermeknevelésből, vagy a munkabeosztásból fakadó állapotbeli kötelességek,
ezért ott ritkább találkozásokkal is megelégszem. A vasárnapi szentmise azonban kamaszok és felnőttek esetében is elengedhetetlen.
Természetesen vannak további gyakorlati tudnivalók, de ezeket menet közben úgyis megbeszélem mindazokkal, akik jelentkeznek a
fölkészítésre.
Aki nincs megkeresztelve, annak a gyakorlati megfontolásai ugyanazok lehetnek, mint a felnőttkeresztség kérésekor, hiszen egy
szertartásban fogja mindkét szentséget megkapni. Harmai Gábor plébános

köszönetnyilvánítás
Újjáéledt a Vízivárosi Templom orgonája!
Megköszönve a felkérést, hogy írjak az orgona újraélesztéséről, elő-
ször is szeretném megköszönni a segítséget mindenkinek, aki elhitte,
hogy lehet még hangszer az egykor szebb időket látott orgonából.
A javítást már nem tudom mikor kezdtem, először csak az elveszett
hangokat keresgéltem, hogy hol vesztek el a szerkezetben. A műkö-
dés kiismerése után ez már egészen jól ment, mikor is a levegő táro-
lására szolgáló levegőláda membránja adta meg magát. Erre egy ki-
csit rásegített a templom rekonstrukciója, az orgona mögötti ablak
cseréjénél kicsit több szemét került az orgonába, mint kellett volna.
Így először ki kellett takarítani az orgonát, minden sípot kifújni, le-
takarítani, és mindenhol kiporszívózni. A membrán pótlása egy ki-
csit nagy problémának tűnt, de az égi sugallat, mely az egész munkát
kísérte, küldte az ötletet és teherautó ponyvából sikerült pótolni az
alkatrészt. Innen felgyorsultak a dolgok, egy orgonakészítő cég adott
alkatrészeket, és a rossz sípokat is megjavították.
Ezután már jöhetett a hangolás, melyhez Maczák Tamás adott egy
telefont több hangoló szoftverrel, hogy kedvemre hangolhassak. Már
egészen előrehaladott volt a hangolás, mikor egy erre az alkalomra
vásárolt könyvben olvastam, hogy mindenféle hangeltolás, meg mo-
dulálás egyéb számomra nem ismert és nem értett dologra van szük-
ség. Itt lépett be Szegő Csabi, aki kiváló zeneművész, megnézné mit
lehet tenni ebben az ügyben. Így az Úr 2016. évének elején meg-
kezdtük a hangolást. Mire összeállt a dolog, Erika segítségével egy
igazi profi, Kováts Péter a Bazilika karnagya és orgonaművész meg-
tisztelt azzal, hogy eljött és kipróbálta az orgonánkat. Nagy öröm
volt hallani az újra szépen szóló hangszert, és reményem szerint min-
denkinek örömére fog újra szólni Marcsi játéka által még sok-sok
misén. Kerekes János

Ami engem illet, egy percig nem volt kérdés, hogy újjáéleszthető az
orgona – amennyiben ráköltünk tízmillió Ft-ot. Az az önkéntes
munka, és pénzügyi áldozat, amiről János itt beszámol, kb. ennyit
ér a közösségünknek. Nem tudom megfelelően megköszönni, úgy-
hogy Istent kérem erre.

Harmai Gábor plébános
köszönetnyilvánítás
Isten fizesse meg!
Jó megtapasztalni sekrestyésként a kedves Testvérek Közösségek
segítőkészségét.
Húsvéthoz közeledve minden évben rendbe tesszük Templomunkat
és környékét.
A sorból nem maradhatnak ki a liturgikus eszközök ruhák sem.
Mindazok szolgálatát szeretném megköszönni akik ebben segítenek.
Ebben az évben külön ki szeretném emelni Kupcsek Andit, aki fel-
ajánlotta, hogy az összes ministránsruhát elviszi kimosni és kiva-
salni. Nem kis mennyiségről van szó. Meg kell mondanom nagyon
jól esett.
Meg szeretném még említeni a Felebarát közösséget akik a szentsír
és a betlehem állításban segítenek.
A Templom takarító kis csapatról sem szeretnék megfelejtkezni. A
gyerekeket is kiemelném akik szorgalmasan jönnek és amit rájuk bí-
zunk feladatot el is végzik.
A Cserkészcsapatra is bár mikor számíthatok.
Hosszú lenne még a sor, de ez úton szeretném megköszönni minden
kedves Testvérem segítségét akikre mindig számíthatok.
Kérem Isten áldását mindenki életére és szolgálatára.

Mátray Gabriella
sekrestés



Harangszó

hirdetés
Bibliaismereti verseny középiskolásoknak
A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét bibliaismereti versenyt
hirdet középiskolásoknak.
A verseny nem titkolt célja rávenni a fiatalokat arra, hogy minél
gyakrabban és minél nagyobb kedvvel vegyék a kezükbe a Szent-
írást. Úgy véljük, ehhez az egyik legjárhatóbb út, ha különféle fel-
adatokat kell megoldaniuk, amihez forgatniuk kell a Bibliát.
A jelentkezés feltételei:
A versenyre bármilyen középiskolás diák jelentkezhet felekezeti ho-
vatartozástól függetlenül. Egyéni versenyzők és legfeljebb 3 fős csa-
patok jelentkezését várjuk.
A jelentkezés módja:
Jelentkezni a www.bibliatarsulat.hu/jatek/ oldalon található űrlap ki-
töltésével lehet.
A jelentkezés határideje:
2016. március 31. csütörtök éjfél.
A helyes megfejtést beküldők között könyvcsomagokat, koncertje-
gyeket és Szélrózsa ifjúsági találkozó belépőt sorsolunk ki. Az ün-
nepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. május 16-án,
pünkösdhétfőn, a szabadtéri bibliaolvasást követő ökumenikus isten-
tisztelet keretében kerül sor a Kálvin téri református templomban.
Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

A szervezők (akik, mint látható, protestánsok, de nehogy
már szégyenben maradjunk Harmai Gábor plébános)

lelkiség
A feláldozott Bárány kiragadott minket a halálból, hogy eljus-
sunk az életre
Sok mindent megjövendöltek a próféták Húsvét misztériumáról: ami
maga Krisztus, akinek dicsőség legyen örökkön-örökké! Ámen (Gal
1, 5). Az égből a földre jött a szenvedő emberért; az emberi termé-
szetet magára vette a Szűz méhében, és emberként jelent meg; szen-
vedésre alkalmas testében magára vállalta a szenvedő ember szen-
vedését, megsemmisítette a testi szenvedéseket, halhatatlan lelkével
pedig megölte az ember-gyilkos halált.
Ő ugyanis úgy jött közénk, mint Bárány, megöletett, mint Bárány,
és – mint egykor Egyiptomból – megváltott minket e világ rabságá-
ból, és megmentett a sátán rabszolgaságából – mint egykor a fáraó
kezéből –, tulajdon Szentlelkével megjelölte a lelkünket, és tulajdon
vérével testünk tagjait.
Ő az, aki zavarba hozta a halált, és jajveszékelésbe juttatta a sátánt,
mint Mózes a fáraót, ő az, aki megölte a gonoszságot és terméket-
lenségre kárhoztatta az igazságtalanságot, mint Mózes Egyiptomot.
Ő az, aki kiragadott minket a szolgaságból a szabadságra, a sötétség-
ből a világosságra, a halálból az életre, a zsarnokságból az örök ki-
rályságba, és új papsággá és örökre választott néppé tett bennünket.
Ő a mi üdvösségünk Pászkája, akiben átmentünk a szolgaságból a
szabadságra.
Ő az, aki sokakban annyi sok mindent elszenvedett; ő az, aki Ábel-
ben megöletett, Izsákban megkötöztetett, Jákobban vándorolt, Jó-
zsefben eladták, Mózesben kitették, a bárányban megölték, Dávid-
ban üldözést szenvedett, és a prófétákban meggyalázták.
Ő az, aki a Szűztől testet öltött, akit keresztre feszítettek, eltemettek,
és a halálból feltámadva felment a magas égbe.
Ő a hangot nem adó Bárány. Ő a megölt Bárány; ő az, aki a Szépsé-
ges Báránytól, Máriától született. Ő a nyájból kiválasztott, leölésre
elvitt, este feláldozott és éjszaka eltemetett Bárány, ő az, aki a ke-
resztfán meg nem töretett, és a földben el nem porladt; ő az, aki fel-
támadt a halálból, és a sír mélyéből feltámasztotta az embert.

Melito szárdeszi püspök

HIRDETÉSEK
+ A Vízivárosi Plébánia hagyományos családos keresztútja Vi-
rágvasárnap du. 3 órakor indul a Jó Pásztor kápolnától.
+ 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.
Este 8 órakor gitáros keresztút kezdődik a Szent Tamás Kápolná-
ban, 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 vezetésé-
vel. Az esti szertartás a Vízivárosban 17 órakor, a Belvárosban 19
órakor kezdődik. A szertartásban elhangzik a Passió, majd kereszt-
hódolat lesz. A szertartás után előbb egyéni, csöndes, majd közös
szentségimádásra lesz lehetőség. Egyéni szentsír látogatásra a
Szent István Kápolnában este 19-22 óráig, a Vízivárosban este 18-
24 óráig (szombaton délelőtt 9-12 óra között is!), a Belvárosban
22 óráig lesz lehetőség.
+ Nagyszombaton Szentsír látogatásra a a Szent István Kápolná-
ban 8-17 óráig van lehetőség, a Vízivárosban és a Belvárosban 9-
12 óráig.
+ 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 Ist-
ván kápolnában, este 7 órakor a Belvárosban lesznek szentmisék.

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

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: Karbuczky Jenőnét

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


