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HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA 
ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 

Olv.: ApCsel 5, 12-16 V: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma  örökké megmarad. Sztl.: Jel 1, 9-13. 17-19 
 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 19-31) 
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való 
félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és 
az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. 
Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: 
„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” 
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok 
elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek 
helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” 
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett 
és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet 
és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most 
már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai 
szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és 
hogy a hit által életetek legyen benne. 

 

Elmélkedéshez 
• Béke van-e bennem? Mi az, ami adja, mi az, ami megzavarja? 
• Ki az, akinek a Szentlélek nevében megbocsátottam? Ki az, akinek nem? 
• Én nem láttam, mégis hiszek. Miért? 

 

Hasznos és értékes imaforma fél órát fölajánlani az Istennek. Kezdjük egy Miatyánkkal, majd lassan olvassuk végig az evangélium 
szövegét. Utána a prédikáció, a fönti elmélkedési kérdések, vagy saját kérdéseink alapján gondoljuk át, mit tanít Isten igéje a mi életünkről. 
Ha akarjuk, képzeljük magunk elé az Urat, amint nekünk beszél. Ha letelt a fél óra, fejezzük be az imádságot egy Üdvözléggyel. Ha jól 
megy, egy másik imaórában nézzük meg a jövő heti evangéliumot is, és ha jó kérdéseink támadnak, föltehetjük a Harangszó olvasóinak is. 

 

 

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  
 

11. (v)  10.00 élő és † családtagok 
12. (h)  17.30 † Gyula 
13. (k)  17.30 † Ferenc 

 

+ Az elmúlt két héten 
 Kereszteltük: Istvánffy Mátyást, Kovács Annát és Kurali 

Zsolt Lászlót. 
 Temettük: Pálmai Géza Zoltánt, Dudás Ferencnét, Varga 

Gábort és Sárgai Jánosnét. 
+ 1 éve áprilisban 
 Kereszteltük: Santus Tímea Máriát, Santus Boglárka Ágnest, 

Perity Nikolettet, Szabó Ádámot, Szabó Máté Jánost, Farkas 
Rebeka Sárát, Kalina Dávidot, Hegedűs Anitát, Báthory 
Boglárkát és Gyuricza Szabolcsot. 

 Temettük: Turcsán Magdolnát, dr. Kacskovics Balázst, 
Téglás Lászlónét, Hundzsa Antalnét és Kis Kálmánnét. 

 

 

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

186-00-227-2-11 

 

+ Az elsőáldozás Pünkösd vasárnapján lesz. 
+ Az udvari játékeszközeink amortizálódása miatt, alig használt 

homokozó játékokat, labdákat szívesen fogadunk. Köszönjük! 
+ Hittantáborra a jelentkezéseket fogadjuk. 

 

 

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. 

 

 

Imaórák 
A Jézus Szíve családok április 11-én, az Isteni irgalmasság napján 
délután 3 órakor engesztelő imaórát tartanak a Ferences 
templomban. Szeretettel várjuk közös imára azokat a Jézus szíve 
tisztelőket, akik nem családtagok. Tisztelettel: Sárossyné Erzsébet 

 

Szeretettel hívják és várják a Testvéreket a következő imaórára a 
Kerek templomba április 13-án, kedden 18.00 órára. 

 

 

Meghívó 
A Helischer József Városi Könyvtár (Dobó Gimnázium) 
szeretettel várja Önt 2010. április 12-én 13 órakor tartandó 
Költészet napi műsorára. 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 



Belvárosi Harangszó 
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Filmvetítés 
A papok évének a végéhez közeledünk. Ez alkalomból szeretettel 
hívjuk a híveket egy filmvetítésre. A film 1995-ben készült a 
Vatikánban, a II. Vatikáni Zsinat befejezésének 30 éves évfordulóját 
ünneplő díszelőadásról, ahol papok vallanak hivatásukról, életükről.  
Igen megható egy 40 éve tolókocsihoz kötött idős atya hálája 
Istennek, hogy pap lehetett. Megszólalnak a filmben világiak, 
politikusok is a világ minden részéről (a film szinkronizált). Az 
ünnepi hangulatot emelik a gyönyörű zenei betétek. 
A film 1. részét április 18-án (vasárnap) vetítjük az esti 
szentmise után a tanácsteremben, ahová mindenkit szeretettel 
várunk! Sinkáné Vera 

 

 

Rendelkezés az adó 1 + 1 %-áról 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az állampolgárok idén is rendelkez-
hetnek személyi jövedelemadójuk kétszer egy százalékáról, legké-
sőbb május 20-ig. Ennek felajánlása a rendelkezőknek nem kerül 
külön pénzbe, a fel nem ajánlott összeg azonban az államkasszá-
ban marad. Ezért felhívjuk minden jó szándékú ember figyelmét 
az Egyház számára felajánlható egy százalékra. A rendelkezések 
száma Egyházunk tevékenységének egyfajta „értékmérője” is a 
társadalom szemében. A felajánlások száma tehát még úgy is fon-
tos, ha valakinek a konkrétan felajánlott összege nulla forint. 
Ez a támogatási mód az állami kiegészítéssel együtt lényeges 
bevételi forrásunk, bár sajnos az Országgyűlés döntése értelmében 
– a felajánlások növekvő száma ellenére – idén igen jelentős 
pénzelvonást szenvedett el Egyházunk. Részben ebből a forrásból 
biztosítjuk oktatási és szociális intézményeink működését, a 
templomok felújítását, segítjük a szegényebb plébániákat, valamint 
fizetjük a papok, szerzetesek, szerzetesnők után a TB járulékot. 
Kérjük, támogassák személyi jövedelemadójuk egyházi egy 
százalékával a Katolikus Egyház szolgálatát.  MK 

 

 

Húsvét a belvárosban 
Horváth Zoltán terézvárosi plébános gondosan felépített Triduuma a 
Szent Anna templomban március 7. és 9. között adta meg a lelki fel-
készülés nyitányát az elmélyülésre az elkövetkező szent időszakra. 
A templom takarítására 27-én Sinkáné Vera felkérésére 10 hölgy, 
3 férfi és 1 gimnazista fiú eszközökkel felszerelve érkezett. 
Virágvasárnap szép időben, a templomkertben 10 órakor 
szentelte meg Plébános atya a barkákat, s indultunk a templomba 
az utcán keresztül Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékezve. 
Ekkor mutatkozott be plébániánk megújult kórusa dr. Inotay 
György vezetésével. 
30-án a karitászcsoport tagjai kihordták a 80 db gazdag, igényesen 
összeállított szeretetcsomagot a lakásukhoz kötött híveknek. 
Nagycsütörtökön az esti szentmisében plébános atya megmosta 12 
cserkész lábát, akiket a szentmise után vacsorával is megvendégelt. 
Nagypénteken 15 órakor a belvárosi kálvárián a képviselő 
testület 8 tagja – újszerűen – kisebb csoportoknak olvasta fel a 
Keresztút elmélkedéseit az egyes stációknál. Eközben 
Jobbágyné Eta ízléses hozzáértéssel díszítette fel a Szentsírt. 
Este az énekelt passió meghallgatása után kereszthódolatra 
járultuk, megható volt a hosszú sor, és az áldozók nagy száma is. 
Nagyszombaton délelőtt osztották ki a plébánia felnőtt 
hittancsoportjának tagjai a nagyböjt folyamán összegyűjtött 
tartósélelmiszer adományokat. 13 órától szentségimádás volt 
templomunkban. Az esti szentmisében került sor a tűzszentelésre, 
a víz megáldására és a keresztségi fogadalmunk megújítására. 
Húsvétvasárnap a 10 órás szentmise után a szokásos úton a vittük 
az Oltáriszentséget a Széchenyi térre a Szentháromság szoborhoz, 
ahol Ősy Marikáék által feldíszített oltár várta az Urat. Itt közösen 
imádkoztunk és plébános atya megáldott bennünket az Oltáriszent-
séggel. A templomban a TE DEUM-ot majd pápai és magyar 
himnuszt énekeltünk, egy emberként szállt az Ég Urához: „meg-
bűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt.” Mara néni 

 

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

Szentatya általános imaszándéka: 
Hogy minden fundamentalizmusra és szélsőségességre irányuló 
törekvést hárítson el a hívek közötti kitartó megbecsülés, a 
türelem és a párbeszéd. 

Missziós imaszándék: 
Hogy azok a keresztények, akiket az Evangéliumért üldöznek, 
maradjanak kitartóak, és a Szentlélek erejével híven 
tanúskodjanak Istennek az egész emberiség iránti szeretetéről. 

Imádságot kérünk: 
- A Szent Istváni, keresztény Magyarországért 
- a bebörtönzöttekért és áldozataikért 
- egy idős házaspárért 
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos 
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek! 

 

 

IMÁDKOZZUNK 
Április 18. vasárnap: a fogvatartottak és a börtönmisszió vasárnapja. 
Az Úr irgalmáért az elítéltekért, a szabadultakért, családjaikért, 
gyermekeikért, az áldozatokért és a börtönmisszióért. Hogy az 
elítéltek megértsék az Úr gondoskodását, reménykedjenek és 
keressék a bűnbocsánatot. A rabokért, hogy megbékéljenek az 
áldozatukkal, a családdal és a társadalommal. 
Április 19. hétfő: a helyreállító igazságszolgáltatás napja. Hogy az 
igazság kegyelemmel teljes legyen. A törvényalkotókért, hogy olyan 
törvényeket hozzanak, amely a bűnözők megtérését és társadalmi 
beilleszkedését segítik. A bírákért, hogy igazságos ítéleteket 
hozzanak, és munkájukat igazság és könyörületesség vezérelje. 
Április 20. kedd: az áldozatok napja. Hogy az áldozatok 
vigasztalást találjanak az Úrban. Hogy megtanuljunk irgalmasok 
lenni azokkal, akik fájdalmat okoztak. 
Április 21. szerda: a szabadultak napja. A szabadultakért, hogy 
megtalálják helyüket a közösségben. A volt fogvatartottakért, hogy 
családjukban és a társadalomban megértésre találjanak. Hogy amint 
új életet kezdenek, képesek legyenek ellenállni a kísértésnek. 
Április 22. csütörtök: a büntetés-végrehajtás napja. A börtönpa-
rancsnokokért és családjukért, hogy megbecsüljék őket. A bör-
tönökben dolgozókért, hogy irgalommal végezzék munkájukat. 
Hogy bátorítva és reményt adva cselekedjenek hivatásuk gyakor-
lása közben 
Április 23. péntek: a börtönben lévők családjának napja. Az 
elítéltek családjáért, különösen a gyermekekért, hogy szebb 
jövőjük legyen. Az elítéltek családjaiért, hogy a távollét ne 
gyengítse szeretetüket és támogassák egymást. Az otthonmaradt 
családért, hogy irgalmat találjanak az Úrban, és türelemmel 
viseljék azt a megpróbáltatást, hogy hozzátartozójuk távol van. 
Április 24. szombat: a börtönlelkészek, missziósok napja. A 
börtönlelkészekért és önkéntesekért, hogy az Úr adjon erőt, kitartást 
és türelmet, munkájukhoz. Hogy a fegyőrök és az elítéltek is 
segítséget kapjanak a börtönlelkészektől és missziósoktól. 
Április 25. vasárnap: a megbékélés napja. Hogy a fogvatartottak 
a Kereszthez jöjjenek, ahhoz a helyhez, ahol a szeretet és az 
igazság találkoznak. Hogy a fogvatartottak megbékéljenek az 
áldozataikkal, családjukkal és közösségekkel. 

 

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 


