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NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 
Olv.: Kiv 17, 3-7 V:  Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” Sztl.: Róm 5, 1-2. 5-8 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 4, 5-42)  
Abban az időben: Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott 
volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet 
merítsen. Jézus megkérte: „Adj innom!” Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: 
„Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni?” A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. Jézus így 
felelt: „Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked: »Adj innom!«, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked.” 
Az asszony ezt felelte: „Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob 
atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai?” 
Jézus erre megjegyezte: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem 
szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” 
Erre az asszony megkérte: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Látom, hogy 
próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt.” 
Jézus ezt felelte: „Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt 
imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, 
amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt 
imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.” Az asszony így szólt: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha 
majd eljön, ő tudtunkra ad mindent.” Erre Jézus kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek.” 
Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon 
náluk. Ott is maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: „Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és 
tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője.” 

Elmélkedéshez 
• Jézus a szamáriai asszonytól ezt kérte: „Ad innom”. Tőlem mit kér? 
• Érdemes megfigyelni, hogyan tereli az asszony a beszélgetést objektív, teológiai kérdések felé, és hogyan tereli Jézus személyes, 

egzisztenciális kérdések felé. Az én hitemben hol van a teológia helye? 
• Én kinek a szavára hiszek? 

 

 

BELVÁROSI MISEREND 
Hétfő-Péntek: 19 óra 
Szombat:    19 óra (előesti, német-magyar)  
Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 

 

VIZIVÁROSI MISEREND 
Vasárnap: ½ 9 óra 

 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra,  
Szombat: ½ 8 és 18 óra (előesti)  

 Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros)  
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros)  
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István)  

 

+ A héten temettük: Pálmai Róbertet és Mészáros József Lajost. 
 

 

Keresztút 
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot 
végzünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.  

A közös imádságot vezetetik: 
1.  Jópásztor közösség 
8.  Karitász csoport 
15.  Cserkészek 
22.  képviselő testület (Kálvária, 15 óra)  

 

 

Kirándulunk 
Kárpátaljára kirándulunk július 22-26-ig. Akit érdekel, jöjjön el 
tájékoztató megbeszélésünkre április 8-án, pénteken 17.30-ra a 
Belvárosi Plébánia Tanácstermébe. Kardos Tamásné szervező 

 

 

Mária Rádió FM 97, 4 
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ A Katolikus Karitász idén is tartós élelmiszergyűjtési akciót 

indított. A kitett dobozba április 4-ig, tartós élelmiszert he-
lyezhetünk el, illetve a pénzadományokat a plébániai irodába 
kérjük behozni. Az összegyűlt élelmiszert az esztergomi sze-
gények között fogjuk kiosztani. 

+ A Nagyböjti Triduum hanganyaga kapható a Kerek templomban. 
+ Nagyböjt péntekjein a húsételektől tartózkodunk. 
+ Nagyböjtben minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 
 a Szent István kápolnában 17 órától,   
 a Belvárosi templomban 18 órától,  
  amelyre mindenkit szeretettel várunk. 
+ Ifjúsági keresztút lesz április 3-án vasárnap 15 órától Belvárosi 

Temető fölötti Kálvárián. 
+ Templomtakarítást tartunk  
 Belvárosban április 9-én, szombaton 9 órától. 
 Vízivárosban április 16-án, szombaton 9 órától. 
 Egyúttal a délelőtt folyamán lehetőség lesz a húsvéti 

szentgyónás elvégzésére is. 
+ A Pilismaróti templom felújításának hálaadó szentmiséjére 

április 9. szombat 10.30-ra hív bennünket Antal atya.  
+ 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. 

+ Családtábor Pusztamaróton, kérjük, az előzetes jelentkezési la-
pot szíveskedjenek figyelmesen átnézni, és kitöltve visszahozni! 
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NAGYHETI PROGRAMOK  
+ Nagytakarítás: április 9. Belváros, 16. Víziváros 
 Egyúttal délelőtt gyónási lehetőség is. 

 

+ április 17. Virágvasárnap: Belvárosban a szentmise 10:30-kor 
az udvaron kezdődik a barkaszenteléssel. A 11:30-as 
szentmise elmarad, a 19:00-s szentmisét megtartjuk, amelyben 
barkaszentelés nem lesz, de a szentmise záróáldása után a pap 
megáldja azokat az ágakat, amiket a hívek hoznak magukkal. 

 Családos keresztút lesz, találkozó 15.00-kor a temető utcájában. 
 

+ április 21-23. Nagycsütörtöktől-Nagyszombatig reggel termé-
szetesen nem lesznek Szentmisék a Szent István kápolnában! 

+ április 21. Nagycsütörtök: Belvárosban 19:00-kor kezdődik az 
esti szentmise. Virrasztásra 23.00-ig lesz lehetőség. 

 Vízivárosiak felmegyünk a Bazilikai bíborosi szentmisére, 
utána Keresztutat járunk a Tamás-hegyi kápolnában 20:00-kor. 
Utána virrasztás éjfélig ugyanott. 

+ április 22. Nagypéntek: 15:00-kor keresztutat járunk a 
Belvárosi Temető fölötti Kálvárián. A stációkat a Belvárosi 
Képviselőtestület tagjai mondják. 

 Az esti szertartás Vízivárosban 17:30-kor Belvárosban 19:00-
kor kezdődik. Az Evangélium helyén Passió lesz, majd 
kereszthódolat. 

 Szertartás után előbb csöndes szentségimádás lesz, majd egy 
órán keresztül irányított, imádságokkal. Egyéni szentsír-
látogatásra 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 23. Nagyszombat: A Vigília szertartása Belvárosban 
20:00-kor Vízivárosban 21:00-kor kezdődik. Szertartások után 
ételszentelés lesz, majd agapét tartunk. 

+ Húsvétvasárnap: Belvárosban a 10:30-kor ünnepi nagymise, 
utána körmenet a korábbi években megszokott útvonalon.  

 A 11:30-as szentmise elmarad, a 19:00-s szentmisét 
megtartjuk. 

+ Húsvéthétfő: Hétköznapi miserend szerint, 7:30-kor Szent István 
kápolnában és 19:00-kor a Belvárosban lesznek szentmisék. 

 

 

Film vetítés 
II. János Pál pápa boldoggá avatására készül Róma és a 
keresztény világ. Ez alkalomból hívjuk a kedves híveket egy 
(30’-es) vetítésre a nagyterembe április 3-án a 19 órai szentmise 
után. Végigkísérjük a Szentatyát világkörüli útján. 
Most a Családok évében különösen aktuális amit hirdet a Föld 
különböző országaiban: 
- hogy miden emberi élet a fogantatástól kezdve szent; 
- a család az ember legnagyobb gazdagsága; 
- minden nemzet nagyságát a családok nagyságán lehet lemérni; 
- az anyaság fenséges ajándék, melyet az Egyház felmagasztal; stb. 
Várjuk tehát a családokat, fiatalokat, hogy hitet és erőt 
merítsünk Szentatya tanúságtevő életéből. 
Amikor az Isten az Egyházat megajándékozza egy boldoggal, 
akkor az ő tanúságtétele kegyelmet közvetít gyermekeinek.
 Sinkáné Vera 

 

 

TAKI 
1. Izrael melyik részén járt Jézus? 
 a) Galilea   i) Judea    é) Szamária 
2. Kivel találkozott Jézus a kútnál? 
 k) Jánossal  l) egy asszonnyal  m) egy farizeussal 
3. Mit kért tőle? 
 É) enni   ő) inni     u) szállást 
4. Hány férje volt a nőnek? 
 x) 2    v) 5     z) 6 
5. Mit mondott Jézus a tanítványoknak? 
 í) hogy van étele o) köszönt nekik  s) inni kért 
6. Hány napig maradt Jézus a városban? 
 z) 2 napig   b) 1 hétig    h) 2 hétig 

 

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

Szentatya márciusi általános imaszándéka: 
hogy Latin-Amerika népei legyenek hűségesek az 
Evangéliumhoz és tanúsítsanak nagylelkűséget  a társadalmi 
igazságosságban és békében. 

Missziós imaszándéka: 
hogy a Szentlélek adjon világosságot és erőt a keresztény 
közösségeknek és a hívőknek, akiket az Evangélium miatt  
üldöznek és megbélyegeznek. 

Imádságot kérünk: 
- beteg testvéreinkért 
- az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülőkért 
- megbocsájtás ajándékáért 

 

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
„Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél: íme, méhedben 
fogansz, és fiat szülsz” (Lk 1,31)  
Így köszönti Gábriel főangyal Máriát, tudtára adván az isteni 
üzenetet. Március 25-én ünnepli az egyház a Szent Szűz 
anyaságát. Jézus születésétől, karácsonytól visszaszámolva 
kilenc hónapot, ezen a napon fogant meg Mária: új élet indult 
fejlődésnek a Szűz szíve alatt. 
Az egyház 625-től tekinti ezt a napot ünnepnek. Eredetileg az 
ádventi időben tartották, ám a későbbiek során az egyház 
rendezte az ünnepek sorát, és így került a választás március 25-
re. Az indoklás azt a gondolatot tartotta szem előtt, hogy 
ilyenkor tavasszal megújhodik a természet is. Ismét megindul 
annak vérkeringése, a növényvilág megint fejlődésnek indul, az 
elvetett mag csírázni kezd. Ezek a gondolatok képletesen 
hasonlíthatók az emberi szervezethez, amikor megindul a sejt 
fejlődése az anyai szervezetben. A Szentlélek teremtő erejében 
alászáll az örök Ige, mint a természetfeletti élet csirája, és a 
Szűzből anya lesz. 
A hosszú téli pihenési időszakot követően a nappalok 
fokozatosan hosszabbodnak, az éjszakai sötétség mind rövidebb 
lesz, a hőmérséklet lassan emelkedik és minden lehetőség adott 
ahhoz, hogy az elvetett magból új élet induljon. Ehhez a 
gondolathoz kapcsolódik a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
elnevezés is: ilyenkor van a gyümölcsfák oltásának, 
szemzésének ideje. Ebben az időszakban kerül sor a magvetésre. 
A növények jelentős része ebben az időszakban szaporítható. A 
tavaszi idő visszacsalja az ősszel elköltözött madarakat, és mind 
hangosabb lesz a természet a sok madárdaltól. 
Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy babonák is fűződnek 
ehhez a naphoz. Hazánk egyes vidékein olyan hiedelmek 
terjedtek el, hogy a beoltott fákról nem szabad ágat letörni, mert 
annak a helyén vér fog csepegni. Holop Géza 

 

 

Imaóra 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Esztergomi csoportja 
szervezésében a április 7-én csütörtökön 18 órakor kerül sor a 
következő engesztelő imaórára (hazánkért és a magyarság lelki 
megújulásáért), a Bakócz-kápolnában. 
Homiliát mond, és az imaórát vezeti: Harmai Gábor plébános 

 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös 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 Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet. hu 


