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HÚSVÉTVASÁRNAP 
Olv.: ApCsel 10, 34a. 37-43  V: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. Sztl.: Kol 3, 1-4 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 1-9) 
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a 
sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem 
tudom, hova tették.” 
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és 
hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az 
otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. 
Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak 
fel kellett támadnia a halálból. 

 

Elmélkedéshez  
• Mária akkor megy a sírhoz, „amikor még sötét volt”. Számomra mi a sötétség, hogyan nyilvánul meg benne a hűségem, milyen 

jeleket kapok Istentől? 
• Péter a sírhoz sietett. Futott. Mi késztette futásra? Még a sötétség, vagy már a világosság? Vannak-e olyan szakaszok az életemben, 

amikor egyszerre motivál a sötétség, a kétségbeesés, és a remény, hogy valami talán éppen most egészen megváltozik? 
• A másik tanítvány „látta mindezt és hitt”. Engem hogyan világít meg a húsvéti hit? Mennyiben más az életem, hogy Jézus valóban 

föltámadt? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (ApCsel 4, 32-35; 1 Jn 5, 1-6; Jn 20, 19-31) 

(beküldhető: szerda délig) 
 

 

HÚSVÉT 
 

A Teremtéstörténetben Ádám megnevezi a föld minden állatát, 
és ezzel berendezi maga körül a világot. Uralkodik. 
A Szent Három Nap arról szól, amin nem uralkodunk. 
Elnémulnak a harangok és elnémul a nyelvünk az értünk vállalt 
szenvedés titka előtt. Elnémul a nyelvünk és csak a szívünk 
lángol a Föltámadás titka előtt.  
Mégis, a Föltámadott parancsba adja, hogy használjuk a 
szavakat. Hirdessük, ami történt. Méltatlanságom és 
alkalmatlanságom mélységes tudatában hirdetem hát, és magam 
is hívom a Harangszó minden olvasóját a közös örömre: 

 

FELTÁMADOTT! VALÓBAN FELTÁMADOTT! 
 

TOVBÁBBI HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra 
Vasárnap:    10, ½ 12 és 19 óra 

Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra 
A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek. 

 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 
   Péntek  18.30-18.50 Népzsolozsma 

 

+ A Szentföldi gyűjtés eredménye 38 500 Ft volt, melyet 
továbbítottunk. Isten fizesse meg! 

+  Megérkezett az Esztergom-Budapest a Főegyházmegye 
újsága, kérjük olvassák el! 

+ A következő gyerekmise időpontja április 18. szombat 17 óra. 
+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 24-én, vasárnap lesz 

templomunkban. A bérmálkozás május 31-én Pünkösd 
vasárnap lesz a Bazilikában. Imádkozzunk az elsőáldozásra és 
a bérmálkozásra készülőkért! 

 

 
Mária Rádió FM 97,4 

 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

12. (v)  10.00 † Mária, † István, † László, † Ottmár  
     és † családtagok 
   19.00 Betegekért (beteglátogatók szentmiséje) 
13. (h)  17.30 † Gyula 
16. (cs) 19.00 † Balázs 
17. (p)  17.30 † Eszter és † Antal 
   19.00 † Miklós 
18. (szo) 17.00 gyerekmise 
   19.00 † András 
19. (v)  10.00 †Ferenc 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Perity Nikolettet, Szabó Ádámot és Szabó 
Máté Jánost. 

 Temettük: dr. Kacskovics Balázst. 
 

 

Baba-Mama Klub 
A Baba-mama klub idén kéthetes gyakorisággal tartja alkalmait. 
Következő alkalom: 2009. április 16. csütörtök 10 óra, Belvárosi 
Plébánia Tanácsterme. 

 

 

MEGHÍVÓ 
A Balassa Bálint Társaság április 16-án 17.30 órakor a 
Magasságok felé címmel Dr. Prohászka Ottokár teológiai tanár 
1882-1904 közötti, 22 éves esztergomi működésére emlékezik, 
Helyszín: a PPKE Vitéz János Kar díszterme. 

 

 

Imaóra 
A Jézus Szíve Család tagjai az Isteni irgalmasság napján, április 
19-én du. 3-kor engesztelő imaórát tartanak a ferences 
templomban. 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány 

186-00-227-2-11 



Belvárosi Harangszó 
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MEGHÍVÓ 
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, 
Esztergom Városi Gazdakör valamint az Esztergom-
Szentgyörgymezői Kertbarát Kör tisztelettel meghívja a kedves 
híveket 2009. április 25-én szombaton az 

 

ORSZÁGOS BÚZASZENTELŐ 
 

 ünnepségére. A Szentmise az Esztergomi Szentgyörgymezői 
Szent György Templomban 10.30-kor kezdődik. 
Köszöntőt mond: Meggyes Tamás Esztergom Város 
Polgármestere. 

 

 

Ima a megfogant életért 
Minden este 9 órakor imádkozzunk együtt lélekben az Úr 
imájával a magzatokért és az anyákért: 

 

Miatyánk. 
Mária Szeplőtelen Szíve!  

Védelmezd a magzatokat, hogy megszülethessenek!  
 

Mária Szeplőtelen Szíve!  
Adj erőt az anyáknak, hogy elfogadják anyaságukat és 
megszüljék gyermeküket!  

 

Mária Szeplőtelen Szíve!  
Segíts mindannyiunkat, hogy támaszuk legyünk nehézségeikben! 
Üdvözlégy. 

 

Kapcsolatfelvétel: imadkozzunkegyutt@gmail.com 
 

 

Íme az Ember 
Egy pápa arcai 

Kiállítás nyílt II. János Pál pápa halálának 4. – 
megválasztásának 30. – évfordulója alkalmából a VAM Design 
Centerben (Bp. VI. ker. Király utca 26.).  
A pápa személyes tárgyai és a róla készült fotók 
megtekinthetőek 2009. június 2-ig. 

 

 

Ministránstalálkozó 
Esztergom-Budapest Egyházmegye Ministráns Találkozója 
2009. április 25-én Esztergomban kerül megrendezésre. 
Kérünk benneteket jelentkezzetek minél többen és készüljünk 
együtt a ministránsfoglalkozások alkalmával, hogy ismét 
büszkék lehessünk az elért eredményekre. 
Plébániánként egy-egy házi feladatból készülünk fel: Hogyan 
véded és ápolod az Istentől kapott természet kincseit? A3-as 
méretű rajz, és a lapon a témához illő három könyörgés. 
Javasolt Szent Pál életének tanulmányozása, megismerése, mivel 
a feladatok a Szent Pál évre épülnek. 
Várunk benneteket közös felkészülésre: Katica és Ádám 
További infók: kicsiszucs@gmail.com, 30/417-34-39. 

 

A találkozóra szükséges magatokkal hozni: 
-ministránsruhát a közös szentmisére 
-meleg ruhát (mert hideg van a Bazilikában, és a napunk nagy 
részét a városban töltjük), esőkabátot 
-ebédet és nem utolsó sorban jókedvet. 

 

Segítségkérés, hogy segíthessenek 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szeretné fölmérni, kik azok, 
akik Esztergomban és a környező kistérségben fűtés nélküli 
hétvégi-házakban, tanyákon, elhagyott épületekben, 
bunkerekben élnek, ill. kik azok az idős emberek vagy 
egyedülálló személyek, akikről senki sem gondoskodik.  
Plébániáink híveinek segítségét is kérik. Aki tud ilyen 
személyről, jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 42; Pf. 36;  
Tel/fax: 33/412-614; 33/311-418 

 

 

Virágvasárnap a kápolnában 
Lélekemelő áhítat volt a kórházi kápolnában a virágvasárnapi 
misén: 
Árpád-atya meghívására Paskai László bíboros úr meglátogatta a 
rendszeresen idejáró kis hívőközösséget, és így Ő pontifikálta az 
ünnepi szentmisét Árpád-atya asszisztálása mellett. A mise 
keretén belül került sorra a barkaszentelés. 
A Ferences gimnázium diákjaiból alakult énekkar meglepetést 
tartogatott a hívők részére a mise folyamán: evangélium előtt 
nagyon szép és új dallamvezetésű passiót adott elő új 
feldolgozásban, mely a hívők legnagyobb elismerését váltotta ki. 
Átszellemülten hallgatta mindenki a szép éneket, s lélekben 
feltöltődve várja a húsvéti alleluját. 
Az áhítatos hangulat, és az énekkar remek szereplése Árpád-atya 
gondos munkáját dicsérte. 
 Holop Géza 
 

 

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET 
 
 

SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK 
 
 

MISEREND 
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra 

Vasárnap:  ½ 9 óra 
 

+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő HIRTEDÉSEKET 
is, hiszen a különféle programokra Önöket is szeretettel várjuk. 

+ Feltámadt Krisztus, alleluja, alleluja! Áldott húsvétot kívánunk 
minden kedves Testvérünknek! 

+ A Szentföldi gyűjtés eredménye 17 630 Ft volt, melyet 
továbbítottunk. Isten fizesse meg! 

+ Köszönjük szépen mind a négy csoportnak a templom húsvéti 
takarítását, és a szép díszítést, a jövő héten az 1. csoport 
segítségét kérjük. 

+ Irgalmasság rózsafűzért imádkozunk április 18-án, szombaton 
az esti szentmise előtt. 

+ A Szent György napi búcsút templomunkban április 26-án 
vasárnap a 10.00-as szentmisében tartjuk, utána közös agapéra 
várunk minden testvért a plébániakertben. 

+  Megérkezett az Esztergom-Budapest a Főegyházmegye 
újsága, kérjük, olvassák el! 

+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 31-én, Pünkösd 
vasárnap lesz. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért! 

 
 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

12. (v)  18.30 Húsvétvasárnap 
15. (sze) 18.00  –– 
17. (p)  18.00  –– 
18. (szo) 17.30 Isteni Irgalmasság rózsafüzér 
    18.00 † Vámosi József 
19. (v)  18.30 Isteni Irgalmasság vasárnapja 
 
+ A héten  
 Kereszteltük: Kajtor Milánt, Kajtor Kristófot és Körmöndi 
Mátét. 

 Temettük: Kis Imrét és Bőhm Tibornét. 
 
 

BELVÁROSI HARANGSZÓ 
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós - Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 

Tel.: (33) 413 – 791, (20) 775 – 2841 
e-mail: harangszo@egomnet.hu 


