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HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA 
Olv.: ApCsel 5, 27b-32. 40b-41  V: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. Sztl.: Jel 5, 11-14 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 21, 1-19) 
Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: 
Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik 
tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az 
éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. 
Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka 
jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. 
Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte 
köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. 
Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. 
Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most 
fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt 
benne, nem szakadt el a háló. 
Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. 
Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is. 
Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. 
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, 
te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, 
szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” 
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: 
„Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd 
juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd 
megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” 
Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!” 

 

Elmélkedéshez 
• Életem mely pontjain nyilvánult meg az Isten? 
• Mi volt a válaszom, hogyan éltem meg ezt a helyzetet? 
• Mivel bízott meg? 

 

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  
 

22. (cs) 19.00 † Miklós 
23. (p)  19.00 † Ildikó 
24. (szo) 17.30 † András 
25. (v)  11.30 † Péter (1. évf.) 

 

+ Az héten  
 Temettük: Meszes Ferencet. 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
 

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

 

+ Filmet vetítünk papi tanúságtételekről ma az esti szentmise után. 
+ Szent Adalbert díjjal tüntetik ki dr. Felföldi Évát április 24-én 

szombaton 10.30-kor az Esztergomi Bazilikában. Gratulálunk! 
+ Zarándoklatot szervezünk Márianosztrára május 1-én szombaton.  
+ Játszóházat tartunk május 8-án szombaton. 
+ Az udvari játékeszközeink amortizálódása miatt, alig használt 

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

újságos standon található. 
 

 

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. 

 

 
 

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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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 

 

 

„Tagjai vagyunk egymásnak” 
Az ország a hazugság szemellenzőjével szavazott 2004. 
december 5.-én, és ezért nem lett meg az elegendő szavazat, ami 
kötelezte volna a Parlamentet a határon túli magyarok kettős 
állampolgárságával kapcsolatos törvény megalkotására. Immár 
hatodik alkalommal indult Zamárdiból a feltámadási jelvény, 
hogy hirdesse az elfásult vagy csalódott honfitársainknak a 
nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát. A zarándoklatunk célja, 
hogy – Jézus erejét segítségül kérve - lélekben újra és újra 
összekovácsolódjanak a határon túl élő magyarok az 
anyaországban élőkkel. 
Eddig ötször volt lehetőségünk arra, hogy egy rövid szakaszon 
elkísérjük a jelvényt Csíksomlyó felé vezető útján. A fából 
faragott szimbólum Pünkösd-kor egy - más irányból 
Csíksomlyóra érkező - jelvénnyel egyesülve jelképezi azt, hogy 
egy nagy közösségnek tagjai vagyunk. Ez a közösség erősebb és 
összetartóbb annál, hogy azt egyetlen rosszul sikerült 
szavazással meg lehessen törni, hiszen a szeretetre épül. 
Jézus a velünk kötött új szövetségében a szeretetet emelte 
minden emberi törvény fölé. Nincs tehát olyan szavazás, vagy 
emberi akarat, ami hosszú távon erősebb lehet ennél. Mert a 
szeretet közössége - Jézus egyháza - átlépi a határokat, nagyobb 
és erősebb, mint egy ország, vagy egy nemzet. 
Mi katolikusok, reformátusok, vagy más felekezetbeliek 
mindnyájan Jézus egyházának tagjai vagyunk és ugyanazon cél 
felé haladunk földi zarándokutunkon. 
Számomra az egyik legértékesebb szalag - talán még a saját 
szalagunknál is becsesebb -, amit Pilisszentléleken kötnek fel a 
szlovák kisebbségi önkormányzat nevében a feltámadási jelvényre. 
Arra int minket ez, hogy becsüljük meg mindazokat, akik nem 
abban az országban élnek, ahová nyelvük köti őket, de - talán 
éppen ezért - jobban megértik imaszándékunkat. Tiszteljük és 
buzdítsuk őket, hogy továbbra is őrizzék meg hagyományaikat, 
nyelvüket, közösségi összetartó erejüket, mint ahogy mi is 
örömmel látjuk a határon túl élő magyaroknál ugyanezt. 
Reméljük, hogy az idei zarándoklat lesz az utolsó a jelenlegi céllal, 
és jövőre talán már a hála jegyében tesszük meg utunkat, mert 
addigra imaszándékaink meghallgatásra kerülnek, és megalkotásra 
kerülhet a kettős állampolgárságot szabályozó törvény. 
Végezetül szeretném idézni az Efezusiaknak egy szakaszát, ami 
jelen reményeinkhez is kapcsolódik: 
„Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén 
embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak.” (Ef 4, 25) 
 Kuti István 

 

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 

 

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: 
- egy keresztelésre készülő testvérünkért 
- betegségből való teljes gyógyulásért 
- családi élet békességéért 

 

Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos 
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek! 

 

 

Beszámoló az áprilisi képviselőtestületi ülésről 
Először az elmúlt ünnepekre való készülődések tanulságait és a 
szertartásokkal kapcsolatos tapasztalatokat beszéltük meg. 
Örvendetes, hogy a templom és az udvar takarítására a hívó szót 
többen meghallották, mint tavaly. Jövőre egy héttel korábbi 
időpontra célszerű tenni, hogy ne essen egybe az otthoni 
készülődések idejével. 
Dicséretes volt a cserkészek feladatvállalása (a nagyböjti 
keresztút, a barkagyűjtés, a lábmosás vállalása és a baldachin 
vivése). 
Szép volt a szentsír díszítése, a ministránsok szolgálatán 
meglátszott a gyakorlás. A fáklyás keresztúton többen voltak, 
mint tavaly, sajnos a délutánin a megszokottnál jóval 
kevesebben. 
Az egész ünnepkör áhítatát segítette, fényét emelte a Karnagy úr 
szép énekhangja és az alakuló énekkar éneke. 
Köszönet illeti azokat is, akik szinte észrevétlenül, a háttérben 
munkálkodtak. Kitakarították a kálváriát, virággal díszítették a 
stációkat, a körmenet idejére a plébánia ablakait, a 
Szentháromság szobrot, őrködtek az Oltáriszentség mellett. 
A második napirendi pont részben hétköznapibb és távolabbi 
dolgokról szólt. 
A tanácsterem épületének tetőszerkezete javításra szorul, jó 
lenne a templom fűtési rendszerét tökéletesíteni, célszerűnek 
látszik a templom udvarán urnatemető kialakítása. Mindezek 
anyagi ráfordítást igényelnének. 
Végül az anyák napjának megünnepléséről, a pünkösd hétfői 
majálisra készülésről és az elsőáldozással kapcsolatos 
teendőkről esett még szó. 

 

 

Szent Adalbert díj 
Örömmel adunk hírt a Belvárosi Harangszó hasábjain, hogy 
plébániánk hívét dr. Felföldi Évát, beteglátogató csoportunk 
vezetőjét nagy megtiszteltetés érte: 

 

Igen Tisztelt Főorvos Asszony! 
 

Örömmel értesítem, hogy az Előkészítő Bizottság az idei évben 
Önnek ítélte oda a Szent Adalbert kitüntetés nagyérem 
fokozatát, amelyhez szeretettel gratulálok. 
A kitüntetés átadása az Esztergomi Bazilikában, 2010. április 
24-én, szombaton 10 óra 30 perckor kezdődő szentmise 
keretében kerül sor. 

Őszinte nagyrabecsüléssel:  
+ Erdő Péter 

bíboros, prímás, érsek 


