
 

   

H a r a n g s z ó - m e l l é k l e t
  

XXI. évf. 10. szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2017. március 26. 

Heti elmélkedés – rovat 
A papság szentségéről liturgikus szempontból 

A szentmise liturgiája egyértelműen a középpontba állítja a miséző papot, mint az áldozatot bemutató személyt. A szentmise misztériumában 
a pap kerül Jézus helyére, a hívek az apostolok helyére. Ez a végső oka annak is, hogy az evangéliumot is csak a pap olvashatja, vagy az 
egyház rend tagjaként a diakónus: az evangélium Jézus Krisztus Örömhíre, a fölolvasó személyében maga Jézus hirdeti. 
Az a fölosztás, hogy a pap Jézus és a hívek az apostolok, természetesen semmiféle zsarnokoskodásra nem hatalmazza föl a papot, hiszen 
Krisztus Urunk sem zsarnokként állt az apostolai fölött. Amíg azonban a pap hitelesen közvetíti Krisztus tanítását, és életével is alá tudja 
támasztani azt, amit hirdet, addig kétségtelenül törvényes vezetője az egyház által rá bízott közösségnek, és ezt mutatja be minden 
szentmiseliturgia. 
A sajátos papi működés jelvénye a papi stóla, amit a pap minden liturgikus szolgálatkor visel. Érdekesség, hogy van egy alkalom, amikor a 
hívek is stólát kapnak: a házasságkötés. Ez egy olyan szentség kiszolgáltatás amiben a házasulandók működnek Krisztus papjaként, és mint 
Krisztust adják önmagukat a párjuknak. Harmai Gábor plébános 

meghívó 
Nagyheti készületek, programok 
2017. április 7. péntek 

21.00. keresztút a városon keresztül a Szentháromság szobortól a 
Szent Tamás kápolnáig 

2017. április 9. Virágvasárnap 
8.30. szentmise a vízivárosi templomban 
10.30. szentmise a belvárosi templomban (a fél 12-es elmarad!) 
15.00. családos keresztút a Jó Pásztor kápolnától 

2017. április 13. Nagycsütörtök 
18.00. bíborosi szentmise a bazilikában 
20.00. Dax-féle gitáros keresztút a Szent Tamás kápolnában 
21.00-24.00. Virrasztás a Szent István kápolnában 

2017. április 14. Nagypéntek 
15.00. keresztút a belvárosi temető feletti kálvárián 
18.00. szertartás a vízivárosi templomban 
19.00. szertartás a belvárosi templomban 
Szentsír látogatás: 
Szent István kápolna 19.00-22.00 
Vízivárosi templom 18.00-24.00 
Belvárosi templom 20.00-22.00 

2017. április 15. Nagyszombat 
Szentsír látogatás 
Szent István kápolna 8.00-17.00 
Vízivárosi templom 9.00-15.00 
Belvárosi templom 8.00-19.00 

Húsvéti vigília szertartása 
Belvárosi templom 20.00 
Vízivárosi templom 21.00 

2017. április 16. Húsvétvasárnap 
8.30. szentmise a vízivárosi templomban 
10.30. szentmise a belvárosi templomban, utána körmenet. (a fél 
12-es elmarad!) 

2017. április 17. Húsvéthétfő: köznapi miserend 
HIRDETÉSEK 

+ Böjte Csaba atya tart nagyböjti előadást március 31-én, pénte-
ken délután fél 3-tól az Árpád-házi Szent Erzsébet Iskola díszter-
mében. Utána lehetőség lesz dedikálással egybekötött könyvvásár-
lásra is. 
+ Templomtakarítást szervezünk április 1-jén, szombaton reggel 
9 órától. Aki tud, szükséges eszközöket hozzon magával! 

+ Taize-i imaóra lesz a Kórház Kápolnában április 1-én, szomba-
ton 18 órától! 
+ Április 2-án, 3-án és 4-én a Szent Anna Kerek Templomban lesz 
a Nagyböjti Triduum . A 18 órakor kezdődő szentmisék kereté-
ben az elmélkedéseket Polgári László görög katolikus parókus atya 
tartja. 
+ Kísértések Útja 
Pusztai kivonulással egybekötött egész napos csendes egyéni el-
mélkedésre hívják a szervezők a Testvéreket április 7-én este 8 órá-
tól. A létszám korlátozott max. 15 fő. Jelentkezési határidő 2017. 
április 2. Részletek megtalálhatóak a hirdető-táblán lévő plakáton. 
+ A Laskai Osvát Antikvárium szervezésében 2017. márc. 31-én ( 
péntek ) 18.00 –kor Pécsi L. Dániel: Címerekkel írt történelem c. 
könyvének kiállítással egybekötött bemutatója kerül megrendezésre 
a PPKE Vitéz János Karának Dísztermében. Előadók: Dr. Kukorelli 
István alkotmányjogász, Okos Márton kalotaszegi közíró 
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: 
tanítási időben, hétfőnként: 7:45-8:45: szentségimádás (Víziváros) 
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 
minden péntek: 18.30-18.50: gyóntatás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás 

 

Az elmúlt héten temettük özv. Feczkó Józsefnét. 
 

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: Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia 
Loyolai Szent Ignác Templom Esztergom 


