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HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 
Olv.: ApCsel 13, 14. 43-52  V: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. Sztl.: Jel Jel 7, 9. 14b-17 

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 10, 27-30) 
 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: 
„Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja 
ki őket kezemből. 
Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.” 

 

Elmélkedéshez 
 

• Éreztem-e már elveszettnek magam? Jelent-e ilyenkor vigaszt a hitem? 
• Ki vagy mi az, ami ki akar ragadni Krisztus kezéből? Miért nem sikerül neki? 
• Főleg a XIX. században mondták gyakran, hogy a Szentháromságtan csak egy érthetetlen és lényegtelen teológiai 

szőrszálhasogatás. Mit mondanék erről a jelen evangélium fényében? Hogyan válik számomra személyesen fontossá Isten, aki 
három személy egy lényegben? 

 

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  
 

25. (v)  11.30 † Péter (1. évf.) 
26. (h)  17.30  Élő családért 
29. (cs) 17.30 † Anna 
1. (szo) 17.30 † András 

 

+ Az héten  
 Kereszteltük: Tóth Major Veronikát, Kurali Zsolt Lászlót, 

Sol Harringtont és Rákosi Sámuelt. 
 Házasodtak: Czifra Melinda és Lendvai József, Büki Csaba 

és Dibáczi Kamilla. 
 Temettük: Meszes Ferencet. 

 

+ Szent Adalbert díjjal tüntették ki dr. Felföldi Évát tegnap az 
Esztergomi Bazilikában. Gratulálunk! 

+ Zarándoklatot szervezünk Márianosztrára május 1-én szombaton.  
+ Játszóházat tartunk május 8-án szombaton. 
+ Az adományként felajánlott és hozzánk eljuttatott udvari játék-

eszközöket köszönjük szépen. Isten fizesse meg! 
+ Hittantáborra a jelentkezéseket fogadjuk. Jelentkezési lap az 

újságos standon található. 
 

 

Magyar Katolikus Egyház  
0011 

 

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

 

 

ÉVI PROGRAMOK  
+ Első áldozás: Idén május 23-án 10-kor lesz, Pünkösd ünnepén. 
+ Kórusunk próbáját minden pénteken 19 órakor tartjuk a 

hittanterremben. Minden énekelni szeretőt a liturgiában 
szolgálatot szívesen teljesítőt szeretettel várunk 12 éves kortól. 

+ 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. 

 

 

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: 
- Nemzetünkért 
- egy gyermeket váró édesanyáért 
- plébániánk Hit és Fényes közösségéért 

 

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

 

 

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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Zarándokút 
Kedvezményes Zarándokútra hívjuk a nyugdíjasokat nemzeti 
kegyhelyünkre – Mátraverebély-Szentkútra – 2010. május 28-án, 
pénteken. Oda, ahová évszázadok óta százezrek zarándokolnak 
évről évre a Boldogságos Szűz Máriát köszönteni. 
Indulás reggel ¼ 8-kor a templom elől. 11 órakor szentmisén 
veszünk részt. Gyónási lehetőség lesz. Ebéd szatyorból. 
Utána meglátogatjuk Mátraverebélyen a Nagyboldogasszony-
plébániatemplomot. Gyöngyöspatán egy gyönyörű gótikus temp-
lomot nézünk meg, amelynek különleges értéke a barokk főoltár. 
Jézus családfáját ábrázolja az ún. Jessze-fa. Európában egyedi. 
Visszaérkezés kb. este 7 óra. 
Jelentkezni 800 Ft befizetéssel lehet a sekrestyében. Minden 
nyugdíjast szeretettel várunk! Sinkáné Vera 
Urunk és Istenünk! Add kegyelmedet, hogy a szent magyarok 
útját járva, majd hitünkben megerősödjünk! 

 

 

Gyalogos zarándoklat 
Május 1-jén szombaton hatodik alkalommal zarándokolunk 
Márianosztrára.  
A program:  
- indulás 7:50-kor a buszvégről, Szobról indulás 9:00-kor 
- 12:30-kor mise Márianosztrán (újpesti zarándokokkal közösen) 
- Utána „hagyományos” kétfogásos ebéd a Hangulat étteremben. 
(kb. 640 Ft/fő) 
A távolság 2-szer 8 kilométer, de felezhető. (Aki akar busszal is 
tud visszafelé jönni.) 
Ebédre előzetesen a 06-20-925-9363-as telefonon az esti 
órákban lehet jelentkezni. 
Kérem, ha valaki autóval tudna jönni, akkor ugyanezen a 
számon jelezze, hogy hány fő számára van még hely autóban. 
Ha megfelelő szállítói kapacitás lesz, akkor lehet, hogy az idén a 
kompot kihagyjuk és közvetlenül Szobra megyünk autóval. 
Tisztelettel: Kuti István 

 

 

PROHÁSZKA OTTOKÁR /1858- 1927/ 
Plébánia-épületünk bejárata mellett fehér márványtábla hirdeti, 
hogy a szentéletű Prohászka Ottokár, a későbbi székesfehérvári 
püspök az esztergomi belvárosi plébánián kezdte meg papi műkö-
dését 1882-ben. A táblán látjuk a 24 éves fiatalember portréját is, 
amelyről nagy tetterő és értelem sugárzik. Itt olvashatjuk a jel-
mondatát is: HISZEK A SZERETET VÉGSŐ GYŐZELMÉBEN! 
A lánglelkű fiatal pap Rómában végezte tanulmányait, ott is szentel-
ték pappá. Esztergomba egyenesen az Örök városból érkezett igazi 
apostoli lelkesedéssel. S bár hamarosan kinevezték a szemináriumba 
a kispapok lelki vezetőjévé, továbbra is megtartotta a belvárosi hívek 
lelki gondozását. Nagy szociális érzékenységgel segítette a város 
szegényeit. Személyesen vitte az adományokat a rászoruló családok-
hoz. 22 éven át élt Esztergomban! Minden csütörtökön egy órát 
imádkozott a Bakócz kápolnában a kegyoltár előtt. Rendszeresen 
látogatta a Kórház betegeit, a börtön rabjait, hirdette a REMÉNYT: 
AMIG ÉLEK, REMÉLEK! Az Esztergom környéki községekbe, 
bányász-településekre is rendszeresen látogatott! 
Már 1882-től Városunk újságjainak is munkatársa. A 22 év alatt 
mintegy 60 értekezése és 160 könyvismertetése jelent meg 2000 
lapnyi terjedelemben. Ezek nagy része a szociális kérdés megoldá-
sának fontosságára figyelmeztetett. 1895-ben egyik alapítója és 
főmunkatársa volt Városunk új lapjának, az ESZTERGOM-nak. 
Szinte minden számában jelentek meg értékes írásai. Írásaira felfi-
gyelt a főváros is! Egyre több felé hívták előadások, lelkigyakorlatok 
tartására a Kárpát-medence egész területére. Említsünk csak néhány 
helyet: Budapest, Veszprém, Pápa, Pécs, Kecskemét, Szeged, Szol-
nok, Békéscsaba, Gyula, Kiskunfélegyháza, Kassa, Arad, Újvidék, 
Nagykanizsa, Eperjes, Székelyudvarhely, stb. Országos hírű szónok 
volt az esztergomi teológiai tanár, aki jelentősen hozzájárult hazánk 
szellemi-erkölcsi megújulásához az első világháború előtti és utáni  

 

években. Szorgalmazta az Oltáriszentség imádását, a papi és szerze-
tesi hivatásokat, a világi hívők bevonását a plébániai munkába, az 
egyház szociális tevékenységébe, kezdeményezte az anyanyelvű li-
turgiát. 40 évvel megelőzte a II. Vatikáni zsinatot! 
S rajongva szerette a természetet, Esztergom hegyét, a Pilist, és 
a Börzsönyt is, ahová gyakran vitte tanítványait. Betöltötte szí-
vét és lelkét Esztergom történelmi levegője, az első magyar fő-
város, az Árpád-házi királyaink emlékeinek szeretete. Minderről 
költői szépségű írásai tanúskodnak! 
1903-tól részt vett a főváros főiskolai diákjai számára alakított 
Szent Imre-kör szervezésében, az országos cserkész mozgalom 
irányításában, a Zászlónk című lap megindításában, a Regnum 
lelkipásztori közösség megalakításában, mindezt Esztergomból. 
1904-ben a Budapesti Egyetem Tanárává nevezték ki! 
1905-ben végleg el kellett hagynia városunkat, mert Székesfehér-
vári püspökké nevezték ki. De továbbra is megtartotta kapcsolatát 
az esztergomi lelki gyermekeivel főképpen levelezés útján. 
Legyünk büszkék Prohászka Ottokárra! Tanuljuk meg tőle az igazi 
Isten és ember szeretetet! Sugározzuk az életünkkel, hogy HI-
SZÜNK A SZERETET VÉGSŐ GYŐZELMÉBEN! 
 Prokopp Mária 

 

 

Szent Adalbert díj 
Kitüntetést kapott Dr. Felföldi Éva, aki Budapesten született 1943-
ban Hargitai Éva és Felföldi Béla katolikus szülők első gyermeke-
ként. Érettségi után gyógyítást választotta hivatásának, amelyért 
komoly áldozatokat is vállalt egy éven át a Dorogi Kórházban be-
tanított ápolóként három műszakban dolgozott. Mégis a Budapesti 
Orvostudományi Egyetemet „Summa cum laude” minősítést szer-
zett 1969-ben. Az egyetem elvégzését követően férjhez ment, férje 
Vilmos Péter, akivel harmóniában élve három gyermeket neveltek 
fel. Mára már 7 unokájuk rajong értük. 
Orvosi munkáját az esztergomi kórház belgyógyászati osztályán 
kezdte és innen ment 40 év kórházi munka után nyugdíjba. A 
kórházban végzett munkáját nagyfokú átélés, az alaposság, a 
betegek megkülönböztetés nélküli kezelése, ápolása jellemezte. 
Megrendítette, ha egy-egy súlyos beteg távozott az élők sorából. 
Ő vezette be az osztályon, hogy az elhunyt ágya mellett gyertyát 
gyújtsanak. Esetenként együtt imádkozott a haldoklóval.  
Nyugdíjba vonulása óta fáradtságot nem kímélve végzi a cukorbete-
gek gondozását, sokszor a hivatalos rendelési időn túl is. Munkáját a 
„Szolgálok amíg a betegek igényt tartanak rám” szemlélet vezeti. 
Vezetésével imaórát tartanak a kórház kápolnájában hétköznap 
délutánonként 16-17 óráig. Imádkoznak a betegekért, a 
haldoklókért az egészségügyi dolgozókért, a családokért, 
hazánkért, a gyermekekért, a papokért. Részt vesznek a 
betegekkel együtt a kápolnában a vasárnap délelőtti szentmisén. 
2002-ben megszervezte a Belvárosi Plébánia támogatásával a kór-
házi beteglátogató csoportot, amely később Kamilliánus Családdá 
alakult: fogadalmat tettek a betegek és szenvedők szolgálatára. 
Küldetésük a betegekkel való szeretetteljes beszélgetés, a vigaszta-
ló, bátorító szó, a közös imádkozás. A csoport számára legna-
gyobb élmény és öröm, ha segíthetnek abban, hogy a beteg a kór-
házi ágyon részesülhessen a szentségekben.  
A beteglátó csoport úgy belső szervezettségében, mint a papsággal 
való együttműködésében modellszerűen működik, valóban így 
lehet egy kórházban az elkötelezett világiak és a papság 
együttműködésével a katolikus betegellátást megszervezni. 

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 


