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NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 
Olv.: Józs 5, 9a. 10-12 V: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. Sztl.: 2 Kor 5, 17-21 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 15, 1-3. 11-32) 
Azokban a napokban: vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez 
szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: 
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük 
vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. 
Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. 
Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor 
magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt 
mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. 
Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és 
megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya 
odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a 
hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek. 
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, 
és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az 
idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve 
szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a 
barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta: 
Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most 
életre kelt, elveszett és újra megkerült.” 

Elmélkedéshez (a bérmálkozók állították össze) 
• Vajon a nagyobbik fiú nem hagyta el atyját? Ha igen, hogyan?  
• Mi volt az oka, hogy a fiú eltékozolta vagyonát? Mit remélt a barátoktól és a parázna nőktől, amit az atyai házban nem kapott meg? Én 

mire pazarlom el a „vagyonomat”, amit az Atyától kaptam? 
• Miért bocsátott meg az atya a fiúnak? Mit kell tennem ahhoz, hogy az Atya meg tudjon bocsátani? A kisebbik fiú mit tett? 

 

 

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 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK  
14. (v)  10.00 † Anna és † Eszter 
16. (k)  17.30 † Édesanya és † Nagymama 
17. (sze) 19.00 † Szülők és † testvérek 
21. (v)  10.00 † Ferenc  

 

+ Egy éve  
 Kereszteltük: Szabó Ádámot, Veszter Ákost, Petőfi Esztert, 

Dömötör Ádám Mátyás, Augusztin Farkas Barnabás, 
Szabó Iringó Etel Annát és Farkas Domonkost. 

 Temettük: Bánki Józsefet, Kovács Ferencet, Kósa Jenőnét, 
Kálazy Sándornét, Juhász Ferencnét, Salamon Ferencet, 
Szalay Józsefnét, Horváth Istvánt, Zsíros Józsefnét, 
Drahos Istvánnét. 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
 

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány 
186-00-227-2-11 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 

 

+ Az Egyházmegyei Karitász az Európai Püspöki Konferenciák 
kezdeményezésére tartós élelmiszergyűjtési- és osztási akciót 
indított. A Szent Antal persely alá kitett dobozba tartós 
élelmiszert helyezhetünk el, illetve a nagyböjti időszakban a 
Szent Antal-perselybe dobott adományt ennek az akciónak 
keretében fogjuk felhasználni: tartós élelmiszert veszünk rajta. 
Az összegyűlt élelmiszert az esztergomi szegények között 
fogjuk kiosztani, november óta kialakított módszer szerint. 

+ Az elsőáldozás időpontja megváltozott: egy héttel később, 
Pünkösd vasárnapján lesz. 

+ Dr. Kozma Gábort, plébániánk hívét diákonussá szenteli Dr. 
Kiss-Rigó László Szegeden március 27-én. Imádkozzunk érte, 
hogy Isten áldása kísérje most kezdődő szolgálatát! 

+ Keresztutat járunk ma 15 órakor a belvárosi temető fölött. 
+ Játszóházat tartunk március 27-én szombaton délelőtt. 
+ A Nagyheti programokat mostantól folyamatosan hirdetjük a Ha-

rangszóban, kérjük, ennek megfelelően készüljenek az ünnepekre! 
Kérjük, hogy a nagycsütörtöki virrasztásra és a nagypénteki szent-
sír látogatásra és a nagyszombati szentségimádásra, már most je-
lentkezzenek be a kihelyezett lapokon az Oltáriszentség őrzésére. 

 

 

ÉVI PROGRAMOK  
+ Első áldozás: Idén május 23-án 10-kor lesz, Pünkösd ünnepén. 
+ Plébániai Szentkúti zarándoklat május 29. szombat. 
+ Te Deum: Idén várhatóan június 13-án 10-kor lesz.  
+ Templombúcsúnk Szent Péter és Pál apostol ünnepéhez kapcso-

lódóan, az ahhoz legközelebbi vasárnapon, június 27-én lesz. 
+ Hittantáborunk június 28 és július 4 között lesz, idén is 

Mártélyon, ahogy tavaly. Jelentkezéseket 5 000 Ft. előleg 
befizetése mellett már mostantól fogadunk. 



Belvárosi Harangszó 
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Keresztút 
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot 
végzünk a templomban, amelyre mindenkit szeretettel várunk.  

A közös imádságot vezetetik: 
Március: 
 19. beteglátogatók 
  26. cserkészek 
A temető fölötti kálvárián 15 órakor keresztutat vezet: 
április 2. (Nagypéntek) Plébániai Képviselőtestület 

 

 

„Keresztfa titka tündököl” – Sík Sándor: Keresztút 
Nagyböjti irodalmi-zenés délutánt rendeznek a Hittudományi 
Főiskola dísztermében (Esztergom, Szent István tér 10.) 2010. 
március 21-én, vasárnap 16 órakor.  
A verseket elmondja: Durzák Anna.  
Énekel és zongorán közreműködik: Pálmai Árpád 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

 

 

NAGYHETI PROGRAMOK  
+ március 27. szombat 9:30-tól nagytakarítás. Férfiakat is 

várunk, mert az udvart is rendeznénk. Gyermekeknek 
játszóház lesz, így a szülők bízvást jöhetnek! 

+ március 28. Virágvasárnap: A 10 órás szentmise az udvaron 
kezdődik a barkaszenteléssel. Más miséken plébániai 
barkaszentelés nem lesz, de a misék záróáldása után a pap 
megáldja azokat az ágakat, amiket a hívek ezekre a 
szentmisékre hoznak magukkal. 

+ április 1. Nagycsütörtöktől Nagyszombatig reggel 
természetesen nem lesznek Szentmisék! 

+ április 1. Nagycsütörtök: 19:00-kor kezdődik az esti szentmise. 
 Virrasztásra 23.00-ig lesz lehetőség. 
+ április 2. Nagypéntek: 15:00-kor keresztutat járunk a Belvárosi 

Temető fölötti Kálvárián. A stációkat a Belvárosi 
Képviselőtestület tagjai mondják. 

 Az esti szertartás 19:00-kor kezdődik. Az Evangélium helyén 
Passió lesz, majd kereszthódolat. 

 Szertartás után előbb csöndes szentségimádás lesz, majd 
20:00-tól egy órán keresztül irányított, imádságokkal. Egyéni 
szentsírlátogatásra legkésőbb 23.00 óráig lesz lehetőség. 

 21.00 órától fáklyás keresztút lesz, a szokott módon, a menet a 
Széchényi térről indul a Tamás hegyi kálváriára. 

+ április 3. Nagyszombat: A Vigília szertartása ugyancsak 19:00-
kor kezdődik. Szertartás után ételszentelés lesz, majd agapét 
tartunk a plébánia nagytermében. 

+ Húsvétvasárnap: Az ünnepi nagymise után körmenet a korábbi 
években megszokott útvonalon. A 11:30-as szentmise elmarad, 
a 19:00-s szentmisét megtartjuk. 

+ Húsvéthétfő: Hétköznapi napirend szerint, 7:30-kor és 19:00-
kor lesznek szentmisék. 

 

 

Meghívó 
Tojásfestő foglalkozást szervez a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége március 21-én, szerdán 15 órától a Dobó Katalin 
Gimnáziumban. Vezeti Bércziné Szendrő Csilla Népi iparművész. 
A részvétel ingyenes. Főtt tojást (festettet is) mindenki hozzon 
magával! Ezzel egyidőben lehetőség lesz egyéb húsvéti 
készülődésre is pl. csuhéból nyuszi készítése és más érdekességek. 

 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar támogatásával ismeretterjesztő előadássorozatot indít, 
amelynek célja a hívek ismereteinek bővítése az újpogányság által 
megfogalmazott tévedésekkel szemben. Az első előadást március 
17-én, szerdán 18.00 órától a Szent Adalbert Központban P. Bátor 
Botond, pálos tartományfőnök tartja, „A pálos rend története 
Magyarországon a történelmi dokumentumok fényében” címmel.  
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők! 

 

Imaszándékok 
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy 
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő 
imádságot elmondani szíveskedjenek! 

A Szentatya márciusi általános imaszándéka: 
Hogy a világgazdaságot az igazságosság és egyenlőség elvei 
kormányozzák, figyelembe véve a népek valós szükségleteit, 
különösen a legszegényebbekét. 

Missziós imaszándéka: 
Hogy az afrikai egyházak a kiengesztelődés és az igazságosság 
jelei és eszközei legyenek a kontinens minden részén. 

Imádságot kérünk: 
- az új diakónusért 
- két kilakoltatás előtt álló családért 
- a megbocsátás ajándékáért 
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos 
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek! 

 

 

Egy hálatelt óra a Bazilikában 
Márc. 6-án – 1991 óta – 225-ödször jött közénk Regőczi István 
atya, „Az Isten Vándora”, „Lourdes-Káplánja”, „Magyar 
Örökség”-díj tulajdonosa, hogy együtt imádkozzon velünk, akik 
Párkányból, Fótról, Budapestről, s Esztergomból érkezünk az 
általa bemutatott szentmisére. 
Ilyenkor Mindszenty hercegprímás atya boldoggá avatásáért, 
szegény Hazánkért, s a jövő zálogáért, a Magyar Ifjúságért 
imádkozunk esengő szívvel. 
Regőczi atyát febr. 27-én, Budapesten a Szent Anna 
templomban a „Hit Pajzsa”- díjban részesítették. Ő valóban 
hűségesen a hit védelmezője volt, hosszú 94 éves életében, 
hiszen nem egyszer börtön volt a „jutalma”. 
Szívet melengető volt ez az egy óra. A Szent István Vértanú 
kápolna szűknek bizonyult, a résztvevő híveknek. Különös, 
érdekes volt a Mindszenty iskola 5. osztályosainak részvétele, 
Bégányi Gábor tanár úr, szülők és nagyszülők kíséretében. 
Regőczi atya meghatottan vette át a virágokat, s a jelenlévők 
által aláírt emléklapot. 
Az Úr Isten áldása kísérje Őt további életében! Mara néni 

 

 

Diakónusszentelés 
Plébániánkat az az öröm és megtiszteltetés érte, hogy egyik 
hívünket, Dr. Kozma Gábor urat nős állandó diakónussá szenteli 
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr Szegeden 2010. március 
27-én, szombaton, a 10:00-kor kezdődő szentmise keretében. 
Kozma Gábor a Szegedi Hittudományi Főiskola rektora, de 
egyben az Esztergomi Hittudományi Főiskola főtanácsadója és 
PPKE Vitéz János Kar főiskolai tanára is, aki rendszeres 
látogatója a fél 12-kor kezdődő plébániai szentmisénknek.  
Bár a diakónusszentelés természetesen elsősorban Kozma úr 
szegedi rektori feladataival függ össze, örömteli 
kötelességünknek tekintjük, hogy módot adjunk neki diakónusi 
bemutatkozásra a húsvéti időszak egyik vasárnapján.  
Imádkozzunk a szentelendő diakónusért, hogy Istennek tetsző 
módon tudjon szolgálni! 
 
 
 

 

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 
A Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054 - 20004910 

e-mail: harangszo@egomnet.hu 


