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Olvasmány: ApCsel 5,12–16

Evangélium: Jn 20,19–31
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Szentlecke: Jel 1,9–11a. 12–13. 17–19

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, VAGYIS AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (Húsvét 3. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: ApCsel 5,27b-32. 40b-41; Szentlecke: Jel 5,11-14; Evangélium: Jn 21,1-19;
Az Oltáriszentségről biblikus szempontból
Jézus az Utolsó vacsorán alapított új és örök szövetséget tanítványaival. A kehelyről ezt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben,
amely értetek kiontatik.” (Lk 22,20b) Krisztus Urunkat vallásalapítónak szoktuk mondani, de tulajdonképpen ezt a szertartást alapította meg,
ill. erre mutat minden más, amit alapított. Azért keresztelünk, és azért bérmálunk, hogy Isten kegyelme mindig megteremtse annak az új
szövetségi népnek az egymást követő nemzedékeit, amely az új szövetség kenyerét megtöri, és az új szövetség vérét magához veszi.
Annyiban „új” ez a szövetség, amennyiben fölülmúl mindent, amit Isten addig adott, de fölülmúlja azt is, amit addig Krisztus Urunktól
kaptunk. Krisztus Urunk nem csodatevőként és nem is gyógyító emberként jött erre a világra, hanem azért, hogy életét adja értünk, és ezzel
megmutassa Isten végtelen irgalmát. „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó
napon.” (vö. Jn 6,54) „[Krisztus] a saját vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. (Zsid 9,12b) Az
Oltáriszentség titkában megéljük ennek személyes dimenzióját: Krisztus áldozata értünk történt.
Fontos ugyanakkor, hogy az Oltáriszentségben saját helyzetünk szerint, a keresztény gyülekezet, közösség, helyi egyház tagjaként
részesülünk. Szent Pál szerint lehet a közösség tagjaként akár olyan személyes döntésünk is, hogy most méltatlanul vennénk magunkhoz,
ezért inkább nem tesszük: Vizsgálja meg tehát az ember önmagát, és úgy egyék e kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki úgy eszik és iszik,
hogy nem különbözteti meg a testet, saját ítéletét eszi és issza. Ezért van köztetek sok beteg és gyengélkedő, és sokan meghaltak. Ha ellenben
megítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Amikor pedig ítélet alá esünk, az Úr fenyít meg minket, hogy ne kárhozzunk el ezzel a
világgal.” (1Kor 11,28-32)
Szent Pál ezzel az Oltáriszentség közösségi dimenzióját húzza alá: ha jelen vagyunk az Oltáriszentséget ünneplő közösségben, de olyan az
élethelyzetünk, hogy inkább bűneink tagadása és önigazolás lenne áldoznunk, akkor ne áldozzunk, de higgyük, hogy az Oltáriszentségben
megjelent Jézus Krisztus irgalmas hozzánk, mint az őt ünneplő közösség tagjához, és meg tud menteni bennünket. Rossz reflex, hogy ennek
kapcsán mindenkinek a szexuális élet esetleges rendezetlenségei ugranak be. Ferenc pápa az Isteni irgalmasságról kiadott bullájában
kifejezetten kerüli ezt a témát, és két másikat hoz elő: a bűnöző életmódot és a korrupciót. Egy bűnözőnek vagy egy korrupt hivatalnoknak,
politikusnak is joga van eljönni a keresztény közösségbe, és Isten irgalmát kérnie. Hiheti, hogy Isten irgalmasan fogadja, és erőt akar neki
adni egy új kezdethez. Viszont ha minden további nélkül odalépne az Oltáriszentséghez és áldozna, akkor azt vallaná meg önmaga és az őt
ismerők, mindenekelőtt a Jóisten előtt, hogy már minden rendben van, és nincs szükség semmiféle további megtérésre. Igazabb ehelyett a
vámossal együtt kérnie: „Istenem! Légy irgalmas nekem, bűnösnek!” (Lk 18,13b) Jézus kommentárja, hogy a vámos megigazultan tér haza.
Keresztény templomból azért, mert Krisztus vére, amivel az Oltáriszentséget ünneplő gyülekezetben találkozott, érte is ömlött.
Legyünk hálásak Istennek, ha a megtérés útján járhatunk, és szentgyónásban megtisztított lélekkel magunkhoz vehetjük Krisztus testét és
vérét. Ekkor az ő főpapi küldetésébe kapcsolódunk, saját életünket felebarátaink üdvösségének szolgálatába állítjuk. Feladatunk nem
felebarátaink elutasítása, elítélése, hanem Isten elé vitele, közbenjárás értük, ahogyan Krisztus értünk is közbenjár.
Harmai Gábor plébános
aktuális
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 Irgalmasságának:
„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 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
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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 szeretet 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)
forrás: www.irgalmasjezus.hu
lelkiség
Lelki örökbefogadás
„A lelki örökbefogadással fiatal felnőttként találkoztam egy lengyel atya révén. Megragadott az, hogy lehetőségem van egy ismeretlen és életveszélyben lévő személyért és a szüleiért imádkozni 9
hónapon keresztül. Ezután saját gyermekeimért és feleségemért
imádkoztam a 9-9 hónapok során. Tavaly március 25-én a Kerek
templomtól induló, több plébánia híveiből álló zarándokcsoporttal
én is felmentem a Bazilikába, a Bakócz-kápolnába, ahol a Pokriva
László atya által celebrált mise végén meghívást éreztem az újabb
9 hónap végigimádkozására, és felállva jómagam is fogadalmat
tettem. Reggelenként mondtam el a rövid imát, a tized rózsafüzért,
és napközben igyekeztem valamely nehézséget, áldozatot felajánlani. Karácsonykor a családi körben az Úr születését ünnepelve
eszembe jutott az ismeretlen kis magzat is, akiért imádkoztam addig, de pár nap után meghívást kaptam az ima folytatására. Nagy
öröm volt számomra ebben az imafolyamban megtapasztalni az Úr
Isten ingyenes szeretetét és kegyelmeinek kiáradását. Az idén is várom ezt a szép ünnepet, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét.”
Dr. Dévényi Norbert
Az imakezdeményezés gondolata Fatimából ered, konkrét formát
1987-ben Varsóban öltött: a részt vevők naponta egy rövid imádságot és egy tized rózsafüzért mondanak, valamint önkéntes felajánlást tesznek. A mozgalmat és az imát ismertető első fordítást
Seregély István egri érsek bírálta el: „A mozgalom célkitűzései teljes mértékben megfelelnek a keresztény szellemiségnek, és nagyon
örülnék, ha Magyarországon egyre többen csatlakoznának a mozgalomhoz.”
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén idén mi is csatlakozhatunk
hozzá, hogy esztergomi magzatokért imádkozzunk:
Április 4-én 17 órakor „mini” zarándoklattal indulunk a Bazilikába
a Kerek templomtól, hogy a Bakócz-kápolna búcsúi szentmiséjén
részt vegyünk, melynek keretében történik a lelki örökbefogadás
liturgiája.
Vállaljuk minél többen ezt az imában való elköteleződést a
megfogant magzatokért!
(Aki nem tud részt venni a zarándoklaton, 18-kor várjuk a Bakóczkápolnába a szentmisére.)
Dobayné Salánki Eszter

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Hétfőn Urunk születésének
hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnepe lesz. Kedden Ferrer Szent Vince áldozópap emléknapja. Csütörtökön De la
Salle Szent János áldozópap emléknapja.
+ Szívből köszönöm mindenki szolgálatát, aki segített a Nagyhét
méltó megünneplésében. Isten fizesse meg!
+ Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódik a lelki
örökbefogadás imádságának újabb fordulója. Hétfőn, április 4-én
17.00-kor indul egy mini-zarándoklat a Kerektemplomtól, és
18.00-kor lesz az elköteleződés szentmiséje a Bazilika Bakócz-Kápolnájában. Részletek a Harangszóban!
+ A Neokatekumenális Közösség új katekézis-sorozatra hív bennünket. Plébánosként tiszteletet ébreszt bennem a makacs következetesség, amivel ezt a katekézist újra és újra meghirdetik: van
egy fontos üzenetük, amit szeretnének nekünk átadni. Személyesen
meggyőződtem arról, hogy teljesen beleillik a Katolikus Egyház
igehirdetésébe, ezért támogatom. Jöjjünk el kedden és csütörtökön
este 6 órakor az alkalmakra a Belvárosi Plébániára!
+ A Magyar Élelmiszerbankkal folytatott együttműködés keretében a TESCO áprilistól naponta kívánja nekünk átadni a zöldséget
és a gyümölcsöt is, nekünk pedig vannak szegényeink, akik eljönnek érte, sorba állnak, és hálásan elfogyasztják. Sofőreink nincsenek, akik esténként elhozzák a plébániára a kiadott árut, még pontosabban, nem szeretnénk új áldozatot kérni azoktól, akik az eddigi
szállítási időpontokat vállalták, és akiknek Isten fizesse meg!. Aki
szívesen bekapcsolódna a szegények szolgálatába, és van autója,
valamint ideje este 9 órakor, az jelentkezzen! Hozzáteszem, hogy
ahogy a munka volumene nő, úgy azért a költségeink is növekednek. Ezért anyagi hozzájárulásokat is köszönettel fogadunk kifejezetten ebben a szeretetszolgálatban. Kis saját befektetéssel rengeteg jót tudunk tenni ilyen módon, ne fogjuk vissza magunkat!
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)

Az elmúlt két hétben kereszteltük Táboriné Fonyó Mártát, Hanzó
Pannát, Kosztadinovszki Kristófot, Kosztadinovszki Jázmin Zoét
és Szabóné Juhász Ritát
Az elmúlt két hétben temettük Csenki Józsefnét, Mihalovits
Józsefet és Szilárd Lászlót
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

