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HÚSVÉT 4. VASÁRNAP 
JÓ PÁSZTOR VASÁRNAP 

ANYÁK NAPJA 
Olv.: ApCsel 4, 8-12  V: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az lett szegletkővé. Sztl.: 1 Jn 3, 1-2 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 10, 11-18) 
Abban az időben Jézus így szólt: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek 
a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres 
azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. 
Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. 
Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak 
szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor. 
Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, 
mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.” 

 

Elmélkedéshez  
• Mit jelent az, hogy Jézus az én pásztorom? Fenyegett-e farkas? Vezettek-e már béresek? Miben nyilvánult meg Jézus vezetése? 
• Hivatások vasárnapja van. Mit szólnék, ha gyermekem, testvérem, közeli rokonom papként vagy szerzetesként egyházi pályára 

lépne? Elfogadnám-e őt, mint pásztort? 
• Az édesanyák nagyon sok szempontból életüket adják gyermekeikért. Szűz Mária szívét tőr járta át Fia miatt. Mit jelent számomra 

a hit? Csak száraz elmélet, vagy élem a kapcsolatát ezekkel az egészen személyes valóságokkal? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (ApCsel 9, 26-31; 1 Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8) 

(beküldhető: szerda délig) 
 

 

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 
Májusban minden nap az esti Szentmisék után Lorettói Litánia 

 

+ Képviselőtestületi ülés lesz május 4-én, hétfőn 18.00 órakor. 
+ Ökumenikus imádság lesz a Magyarországon élő népek békés, 
testvéri együttéléséért május 9-én szombaton 12.00 órakor 
Esztergom-Kertvárosban, részletek a hirdetőtáblán. 

+ Diákonus szentelés lesz a Bazilikában május 16-án szombaton 
10.30 órakor. Imádkozzunk a szentelendőkért! 

+ A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó május 23-án szombaton lesz, 
aki szeretne részt venni, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. 

+ Zarándoklatot szervezünk Petőfiszállás-Pálosszentkútra május 
30-án szombaton, részletek a Harangszóban. 

+ 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!  

+ A hittanos tábor június 16 és 22 között lesz Hódmezővásárhely 
közelében, Mártélyon. Várható költsége gyermekenként 
10 000 Ft, de az anyagiak senkit ne tartsanak vissza a 
jeleztkezéstől! Kérem, azt azért reálisan mérjék föl, mennyibe 
kerülne a gyermek idehaza. A gyermekek mielőbbi 
jelentkezését várjuk a plébánián vagy a sekrestyében. 

 

 

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

186-00-227-2-11 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

3. (v)  10.00 Édesanyák 
5. (k)  17.30 † Anna és † Rezső 
6. (sze) 17.30 † Rozália 
   19.00 † Katalin és † Jutka 
10. (v)  11.30 Klára 
   19.00 Betegekért (beteglátogatók miséje) 

 

+ A héten  
 Temettük: Hundzsa Antalnét és Turcsán Magdolnát. 

 

+ Egy éve 
 Kereszszteltük: Borbély Bálintot, Erős Tímea Dórát, Dobos 
Gergely Károlyt, Vadas Máté Barnabást, Horváth Álmost, 
Locskai Csanád Norbertet, Balogh Borbálát, Lamperth 
Nórát és Vigassy Mátyás Christiant. 

 Házasodtak: Halász Róbert és Kurucz Ildikó, Tanka Gábor 
és Szőke Ildikó, Jung Csaba és Ungár Krisztina. 

 Temettük: Marton Györgyöt, Fiedler Ilonát és Dr. Mező 
Ferencnét. 

 

 

Hittanos akadályverseny 
A Sárisápi Plébánia akadályversenyt szervez felsős korosztály részé-
re június 6-án szombaton. A helyszín Dág és Sárisáp között lesz. Je-
lentkezni lehet a plébániai csapatba a sekrestyében május 29-ig.  

 

 

Tábor ajánlatok 
Gyerek Biblia Tábort szerveznek Zsámbékon, melynek időpontja 
2009. június 29 – július 4, ahová 7-13 éves gyerekeket várnak. 
A verbiták missziós ifjúsági táborokat szerveznek Kőszegen 14-
25 éves fiatalok számára, ezek időpontja: 2009. július 13-18 és 
2009. július 27-augusztus 1. 

 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 
 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Prohászka Ottokár – a remény ébresztője 
Április hó 16.-án az Érseki Tanítóképző dísztermében Prohászka 
Ottokár lelkipásztorra, egyetemi tanárra, püspökre emlékezett a 
Balassa Bálint Társaság. „Egy legendás esztergomi teológus 
története” címmel, a minden családot elérő Hídlap előzetesben 
megjelentetett egy cikket, ezért ott szereplő információkat nem 
ismétlek, de a fantasztikusan jól sikerült megemlékezésről 
néhány kiemelkedő gondolatot szeretnék megosztani 
testvéreimmel. 
Aki nem volt jelen, nem tudja mit veszített. A Balassa Bálint 
Társaság elnöke Dr. Prokopp Mária professzor úrnő lelkes, 
lendületes megnyitója után, Dr. Gaál Endre dékán úr tartott egy 
magával ragadó, és Tőle megszokott gondosságú bevezető 
előadást. A Dékán úr szemléletesen fejtette ki a remény 
ébresztőjének történelmi jelentőségét és ecsetelte a Róla 
kialakult vélekedéseket. Hallhattuk Mindszenty bíboros úr 
véleményét, aki „Isten emberének, apostolának nevezte 
Prohászka Ottokárt, aki a „legszebben szóló magyar ajak” jelzőt 
is kiérdemelte. Mindenki csak felsőfokú jelzőkkel illette Őt. 
Bellon Gellért püspök úr sürgeti Prohászka valóságos arcát meg-
ismertetni, mivel olyan rendkívüli személyiség volt Ő, aki képes 
a mai embert is mozgósítani és felemelni a „magasságok fölé”. 
Dékán úr után Szabó Ferenc jezsuita atya Prohászka 
időszerűségére mutatott rá hosszabb előadásában. Az előadó író, 
költő, a vatikáni rádió magyar bemondója – prohászkakutató – 
megállapította, hogy a nagy főpap az egész országra kisugárzó 
tevékenységével a magyar katolicizmus ébresztését idézte elő. 
Prohászka irodalmi tevékenységével, konferenciabeszédeivel 
felrázta a magyar egyházat: reformokat sürgetett az egyházban, 
korszerűsítéseket kezdeményezett, a természettudományos 
kihívásokra felhívta a figyelmet, a kritikai szemlélet 
elfogadására példát adott. Prohászkának szívügye volt a modern 
katolikus szemlélet kialakítása, de a modernizmust elvetette. 
Chardini nyitottságú lélek Ő, ugyanakkor Isten szépségének 
rabja. „Az igazságnak és jóságnak előbb a szépségbe kell 
öltöznie.” – A tanácsköztársaságot elutasította, de észrevette 
benne az Idők jeleit. Prohászka 50 évvel megelőzte korát. Célul 
tűzte ki, hogy elő kell segíteni, a világiak sajátjuknak érezzék az 
egyházat. Mivel bűnös emberekből áll az egyház, ezért állandó 
reformra szorul. Rámutat a haladó és maradi gondolkodás 
folytonos összeütközéseire, a hatalmi érdekek hátráltató voltára. 
Bátorságot hirdet a konzervatívokkal szemben. A legfőbb 
indulat mindig a szeretet legyen. Prohászka magáévá tette XIII. 
Leó pápa „Rerum Novárumát” és kritizálta az egyházi 
nagybirtokot. Ő szociálisan is apostol, birtokait feláldozza, a 
szegények hiteles képviselője. Látta a munkástömegek 
hitetlenségét és a „keresztény kurzus” kereszténytelenségét. 
Látta Prohászka, hogy a kapitalizmus hosszú távon nem tartható 
fenn. A nagy pap 100 évvel ezelőtt kimondta, hogy minden 
megtérő ember apostol. (Tudatunk és életünk hol maradt?) 
A jezsuita atya előadásából csak kis töredéket állt módomban 
ismertetni. 
A lebilincselő személyiségű főpap alkotó személyiségét Tóth 
Sándor f.i.tanár, költő szárnyaló kifejezésmóddal ecsetelte. Az 
erős érzelmek által fűtött Prohászkát lenyűgözte a természet 
szépsége, szinte átölelte az univerzumot. Sajnos nincs 
lehetőségem rögzíteni Tóth Sándor gyönyörű megfogalmazásait. 
(Hallani kellett volna!). Szintén csak a megemlítés erejéig 
mondhatom el, hogy nagyszerűen színesítette az estét Kipke 
Tamás és Elmer István a kortárs írónemzedék képviselőinek 
rövid bemutatója, Czigány György verselése, reneszánsz 
dallamokat megszólaltató 2 művész fellépése és Szomor Iván 
személyes élménybeszámolója. 
Bizton állítom, hogy a 140 fős lelkes hallgató gazdagabbá vált e 
gyönyörű est után. Köszönet mindenért. 
 Sági József 

 

Anyák napjára 
„Vigyázz reánk, Édesanyánk!” – idézem az egyik – sajnos már csak 
nagyon kevesek által ismert – legrégibb magyar Mária-éneket. 
Nagyon időszerű ez az idézet ma, Anyák napján. Az égi és földi 
édesanyát köszöntve mondjunk hálás köszönetet azért a sok 
jóért, amit kaptunk tőlük. 
Mennyi jóság és szeretet van ebben az egyetlen szóban: Édesanya! 
Hiszen nekik köszönhetjük az életünket, aki féltő gondoskodással 
hajolt fölénk, amikor csöppnyi gyermekként kerestük a tekintetét, 
mert ez a tekintet minden félelmet eloszlatott arcunkról. Tőle 
kaptuk az életadó táplálékot, az anyatejet. Köszöntjük azt az 
édesanyát, aki az első mosolyt arcunkra varázsolta, ha örömtől 
csillogó szemével ránk tekintett. Ő az, aki kimondhatatlan 
boldogsággal hallgatta első szavunkat: mama. Féltő kezével 
betakargatott és védelmezett mindentől, amikor magához ölelt. 
Éjjel-nappal ápolgatott, ha beteg voltál. Ő fogta a kezedet, amikor 
először mentél iskolába, és téged otthagyva lélekben továbbra is 
melletted maradt. Ő volt az, aki egész életét érted áldozta. 
Hálás szeretettel csókold meg hát azt a dolgos és gondoskodó 
kezet, amely minden mozdulatával csak téged segített… amíg 
ezt megteheted. És, ha erre már nincs mód, mert az Ég 
elszólította mellőled, és magad maradtál, keresd fel a temetőben 
a sírját néhány szál virággal, és mondj el egy fohászt érte 
megköszönve a Gondviselésnek, hogy ilyen gondos, szerető 
édesanyát adott neked. Holop Géza 

 

 

Zarándoklat 
Zarándoklatot szervezünk Petőfiszállás-Pálosszentkútra. 
Indulás: 2009. május 30-án 8.00 órakor. Pálosszentkútról 
visszafelé városnézés Kecskeméten. Érkezés: az esti órákban. 
Útiköltség + idegenvezetés Kecskeméten 3000 Ft 
Kérem, hogy 1500 Ft előleggel május 10-ig jelentkezzenek a 
plébánián. Kardos Tamásné 
 

 

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. 

+ Köszönjük szépen az 3-as csoportnak a takarítását, a jövő 
héten az 4. csoport segítségét kérjük. 

+ Gondnoksági ülés lesz május 8-án, pénteken a Szentmise után. 
+ Lorettói Litániát imádkozunk májusban minden nap 18.00 
órakor vagy az esti Szentmisék után. 

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

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

3. (v)  18.30 Édesanyáért 
6. (sze) 18.00  –– 
8. (p)  18.00  –– 
9. (szo) 18.00  –– 
10. (v)  10.00  –– 

 
 

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 


