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HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 
ANYÁK NAPJA 

Olv.: ApCsel 14, 21b-27  V:  Istenem és királyom,  magasztallak téged, *  szent nevedet áldom örökkön-örökké. Sztl.: Jel 21, 1-5a 
 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 13, 31-33a. 34-35) 
 

Abban az időben: 
Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha 
Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. 
Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy 
szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” 

 

Elmélkedéshez 
 

• Mikor dicsőült meg Édesanyám az én életemben? 
• Kiknek a szava parancs nekem? Miért? Kiknek nehéz engedelmeskednem? Miért? 
• Kit könnyű szeretnem? Miért? Kit nehéz? Őt 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 
Májusban minden nap az esti Szentmisék után Lorettói Litánia 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK  
 

2. (v)  10.00 Édesanyákért 
3. (h)  17.30 † Szülők 
   19.00 † Etelka 
6. (cs) 17.30 † Rozália 
7. (p)  17.30 Szenvedő lelkekért 

 

+ Az héten  
 Kereszteltük: Molnár Nórát.  

 

+ A mai gyűjtés teljes összegét az esztergomi szemináriumban 
folyó papképzés támogatására fordítjuk. 

+ Lorettói Litániát imádkozunk májusban minden nap az esti 
szentmisék után. 

+ Képviselő testületi ülés lesz május 3-án, hétfőn 18 órakor. 
+ Szentségimádást tartunk május 8-án, szombaton, kérjük, az 

Oltáriszentség őrzésére jelentkezzenek a kitett íven. 
+ Játszóházat tartunk május 8-án, szombaton. 
+ Nagymarosi találkozó lesz május 15-én szombaton. 
+ 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 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 
 

 

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 28. péntek. 
+ 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. 

 

 

Köszönet 
Köszönjük a Polgárőrség munkáját a feltámadási körmenet 
zavartalan lebonyolításában. 

 

 

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 szűnjön meg az a szégyenteljes és szörnyű ember-
kereskedelem, amely sajnos nők és gyermekek millióit érinti. 

 

Missziós imaszándék: 
Hogy Isten felszentelt papjai, a szerzetesnők és szerzetesek 
valamint a világiak: mindazok, akik részt vesznek az apostoli 
munkában, ismerjék fel, hogy hogyan szítsák fel a missziós 
lelkesedést a rájuk bízott közösségekben. 

 

Imádságot kérünk: 
- édesanyákért 
- becsületes munkalehetőségért 
- plébániánk papjaiért 

 

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

 



Belvárosi Harangszó 
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Zarándokút 
Zarándokútra hívjuk a nyugdíjasokat nemzeti kegyhelyünkre – 
Mátraverebély-Szentkútra – 2010. május 28-án, pénteken. Oda, 
ahová évszázadok óta százezrek zarándokolnak évről évre a Bol-
dogságos 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! 
Urunk és Istenünk! Add kegyelmedet, hogy a szent magyarok 
útját járva, majd hitünkben megerősödjünk! 
 Sinkáné Vera 

 

 

Koncert 
A Malom Műhely szervezésében Beethoven est lesz 2010. május 
7-én, pénteken 18 órakor az Árpád-házi Szent Erzsébet Iskola 
Dísztermében. Belépő 1200 Ft. 

 

 

Köszönet az adakozásért! 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívással fordult a 
hívekhez, hogy március 14-21 között ki-ki lehetősége szerint 
élelmiszer-adományával támogassa a rászorulókat. 
Templomunkban és a Vizivárosi templomban a gyűjtés 
eredményeképpen mintegy 160 kg tartós élelmiszer és 44 440 Ft 
adomány gyűlt össze, amelyen tésztát vásároltunk. Így az 
összesen 360 kg tartós élelmiszer adományból 70 család 
(190 fő) részesült. Az osztásra a plébánia Európai Uniós 
élelmiszerosztási akcióihoz hasonló módon került sor. 
A Karitász csoport az így kiosztott élelmiszeren túl március 30-
án 80 db igényesen összeállított szeretetcsomagot hordott ki a 
lakásukhoz kötött rászoruló híveknek. 
Köszönöm a híveknek, hogy ismét meghallgatták a kérő 
felhívást. Tudjuk, hogy mindenki nehezebben él, ezért külön is 
értékelendő, hogy még így is gondoltak a rászoruló emberekre. 
Köszönöm a lebonyolítás nyilvántartási részét végző Lak Gábor 
káplán atyának a segítséget, illetve mindenkinek, aki abban 
segített, hogy még húsvét előtt minden rászorulóhoz eljusson az 
adomány. Galambosi Lajosné 
 Karitász vezető... 

 

 

Anyák napja 
A családi ünnepek között kiemelkedő helyet foglal el az anyák 
napjával kapcsolatos megemlékezés. 
Eredete még az ókorra vezethető vissza a politeizmus, a 
többistenimádás idejére. Volt a főisten, Kronosz és ennek 
gyermekei, akiket szintén istenként tiszteltek. Ám ez utóbbiak 
egy-egy eseménynek, tárgynak, vagy jelenségnek az „irányítói” 
voltak. Eszerint volt pl. a háborúnak, a tavasznak, az erdőnek, a 
földművelésnek stb. istene. Az emberek úgy tudták, hogy 
„különleges erejük” folytán tőlük függ az események kimenetele, 
így az emberek életére is hatással voltak. Ha valamit nagyon 
szerettek volna elérni, akkor ezen istenek segítségét kérték. 
Kronosz, a főisten felesége volt Rheia, a „Nagy Anya” aki a 
legnagyobb tiszteletet kapta. Innen ered az anyák iránti tisztelet. 
Jézus Krisztus Föltámadása után a politeizmus helyére a 
Szentháromság Egyisten imádása lépett, de Mária, az Istenanya 
különleges tiszteletet kapott, s így alakult ki az édesanyák 
tisztelete is. Ez aztán évenkénti visszatérő ünneppé vált, sőt 
családi ünnep lett. 
Ez a családi ünnep általánossá vált a XIV-XV. században. Volt 
példa arra is, hogy a munkások szabad időt kaptak, hogy 
édesanyjukat meglátogathassák időközönként. 
Hazánkban az elmúlt évszázad elején kezdett ez az ünnep 
elterjedni olyannyira, hogy még emlékmű is létesült az egyik 
budapesti iskola udvarán: egy szoborcsoport, mely egy 
édesanyát ábrázol két gyermekével. Felirata pedig: „Állj meg. És 
gondolj édesanyádra”. (Remélhetőleg nem került elbontásra az 
elmúlt évtizedek során!) 
Méltán ünnepeljük tehát a mai napon az édesanyákat, hiszen 
mindent nekik köszönhetünk. 
Köszönjük, hogy életet adtál nekünk. Köszönet a féltő 
gondoskodásért, mellyel elhalmoztál bennünket. Köszönet, hogy 
egész életedet feláldoztad értünk. Köszönjük aggódó szeretetedet, 
amidőn fölénk hajoltál, ha lázas betegen feküdtünk. Köszönjük azt 
a féltő aggódást, amikor első alkalommal hagytál ott az óvodában. 
Köszönjük, hogy gyámoltalan ujjainkat ráillesztetted a ceruzára, 
amikor az első betűket próbáltuk lerajzolni. Köszönjük, hogy 
esténként imára kulcsoltad ujjainkat az elalvás előtt. Köszönjük, 
hogy tisztességre és becsületre neveltél bennünket. És még nagyon 
sok köszönet, azért amit nem tudunk felsorolni, de Tőled kaptuk.  
Hálánk jeléül kérjük az Égi Édesanyánkat, hogy vegye őt 
oltalmába, és csókoljuk meg azt a kezet, mely egész életén át 
csak értünk dolgozott. 
Ha pedig már erre nincs lehetőségünk, mert a Gondviselés 
időközben Magához szólította, keressük fel a sírját, egy szál 
virágot a fejfájára tűzve mondjunk érte egy fohászt, kérve az 
Egek Urát, jutalmazza meg őt azért a sok jóért, melyet értünk 
tett – idézve a költő szavait: „Áldja meg az Isten mind a két 
kezével!  Holop Géza 

 

 

Kárpátaljai kirándulás 
2010. június 26 - július 1. 

Időjárástól függő sorrendben megnézzük: Ungvár – Munkács – 
Huszt – Rahó – Kőrösmező – Királyhágó – Vereckei hágó és 
ami még útba esik. 
Útiköltség + szállás + reggeli + vacsora 30 ezer Ft /fő 
Érdeklődni és 10 ezer Ft előleg befizetésével jelentkezni lehet: 
Kardos Tamásnénál telefonon 313-328 

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 


