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IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 
 

Olv.: ApCsel 2, 42-47 V:  Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma ör ökké megmarad. Sztl.: 1 Pét 1, 3-9 
 

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? 

 

 

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  
 Kereszteltük: Hegedűs Esztert, Waluga Alexandert és 

Klebovich Annát. 
 Temettük: Sztruhár Józsefnét, Forró Mária Leonát és 

Király Gábornét. 
 

 

Meghívó 
A Jézus szíve családok május 1-én az Isteni Irgalmasság 
vasárnapján 15 órakor imaórát tartanak a Ferences Templomban. 
Szeretettel várunk mindenkit a közös imádságra! Sárossyné 

 

 

Imaóra 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Esztergomi csoportja 
szervezésében az május 5-én, csütörtökön 18 órakor kerül sor a 
következő engesztelő imaórára (hazánkért és a magyarság lelki 
megújulásáért), a Bakócz-kápolnában. 
Homíliát mond, és az imaórát vezeti: Visnyei Lajos kanonok úr 

 

 

Mária Rádió FM 97, 4 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ Isten éltesse az Édesanyákat! 
+ A Szentföldi keresztények számára tartott gyűjtés eredménye: 
 Belvárosban 42 720 Ft,  
  Vízivárosban 41 950 Ft volt. Isten fizesse meg! 
+ A Nagyböjti élelmiszer gyűjtés kapcsán összegyűlt 724,5 kg 

adományt még húsvét előtt 66 család 194 tagja közt osztottuk 
szét. Isten fizesse meg! 

+ Koronkai Zoltán atya előadást tart Indiáról ma 16 órakor a 
nagyteremben. 

+ Plébánia telefonszáma megváltozott, az új szám a Harangszó 
Impresszumában olvasható. 

+ Mindszenty-emlékmise lesz május 7-én, szombaton. 
+ Péliföldszentkereszten búcsú lesz május 8-án, Paskai László bíbo-

ros úr 10.30-kor mutat be szentmisét. Részletek a hirdetőtáblán. 
+ Képviselő testületi ülés lesz május 9-én 18 órakor. 

 

 

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

 

Szentatya májusi általános imaszándéka: 
hogy azok, akik  a médiában dolgoznak, mindig tiszteljék az igazságot, 
a szolidaritást és minden egyes személy méltóságát. 

Missziós imaszándéka: 
hogy adja meg az Úr az egyháznak Kínában az erőt, hogy kitartson 
az Evangélium  iránti hűségben és növekedjen az egységben. 

Imádságot kérünk: 
- Hálából II. János Pál pápa boldoggá avatásáért 
- házasságra készülő jegyespárokért 
- türelem ajándékáért 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 0011 
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Röviden 
Ezekben a napokban ünnepeltük Szent György napját. Arra a szentre 
emlékeztünk, aki Diocletianus seregében teljesítette katonaszolgálatát. 
„Bűneként” rótták fel, hogy keresztény volt, és hirdette a Krisztusi tanítást. 
Ezért halálra ítélték, és 303 körül szenvedett vértanúhalált Palesztinában. 
Ebben az időszakban vannak a hagyományos „keresztjáró napok”. Ez a 
szokás Franciaországból ered és Szent Mamertusz nevéhez fűződik, aki 
híveivel kiment a határba, és ott egy feszületnél imádkozva Isten irgalmát 
kérte a természeti csapások ellen. A tavaszi fagyok, és földrengés 
elkerülése érdekében kérték a hívekkel együtt Isten irgalmát. Ez a szokás 
egy idő után átterjedt Rómára is, és innen az egész világra. Holop Géza 

 

 

Áhitat a kápolnában 
Hagyományőrző eseményre került sor a kórházi kápolnában április 15-
én délután. A Temesvári Pelbárt Gimnázium növendékei nagyböjti 
egyházzenei áhítatot tartottak. Az igényesen összeválogatott műsor 
népénekkel kezdődött, amelybe a megjelent hívek is bekapcsolódtak. 
A továbbiakban nagyböjti gregorián dallamokat hallottunk a 
tizenhárom fős énekegyüttestől, valamint a Zsigmond-kori töredékek 
megzenésített változatát. Élmény volt meghallgatni Balassi Bálint 
Istenes verseiből készült ének-, orgona- és furulya-feldolgozást, annál 
is inkább, mert a költőnek Esztergomhoz való kapcsolata közismert. 
A műsor további része is esztergomi vonatkozású, hiszen 
Esztergomban telepedtek le a ferences szerzetesek Magyarországon 
először (még Szt. Ferenc életében), és ebből a korból származik az a 
megzenésített zsolozsmarészlet, amely Szt. Ferenc életéhez köthető. 
Ugyancsak nagyon szép részleteket hallhattunk az erdélyi 
népgyűjtésből: nagyböjti- és Mária-énekeket, nem kevésbé a 
csíksomlyói Kájoni János (aki a XVII. században élt) ferences szerzetes 
Cantionale Catholicum című kötetéből való megzenésített részleteket. 
A műsor további részében virágvasárnaphoz kapcsolódó régi dallamokat, 
valamint Babits Mihály - akinek ugyancsak ismert az Esztergomhoz való 
kötődése - megzenésített sorait hallgathattuk meg. Isten áldja meg a magyart 
című népdalfeldolgozással zárult a magas színvonalú műsor, amely Pálmai 
Árpád tanár úr szakértelmét és munkásságát dicséri. Szívesen hallgatnánk 
máskor is hasonló színvonalas műsort, bízva abban, hogy a most oly szerény 
létszámú hallgatóság a jövőben megnagyobbodik, hiszen az ilyen műsor 
tekintélyesebb hallgatóságot is megérdemelne.  Holop Géza 

 

 

Keresztút 
A nagyböjt – számomra – legszebb, legmegrázóbb eseménye (vagy 
ajándéka?) a keresztút.  
Tudom, keresztutat járni bármikor lehet, sőt, ajánlott, de húsvét előtt 
más: élőbb, fájdalmasabb. Különösen a nagypéntek esti „fáklyás” 
keresztút. Amikor ismerőseimet, barátaimat hívom, mindenki azt 
kérdezi: miért pont erre? 
Számomra ez az igazi hitvallás. Könnyű megvallani a hitemet 
keresztény közösségekben. De pénteken este, amikor felébred a város, 
megtelnek a szórakozóhelyek, nem könnyű végigmenni a Széchenyi-
téren és Bajcsy-Zsilinszky utcán gyertyával a kezemben, imádkozva, 
énekelve, letérdelni a szórakozóhelyek előtt, és hangosan kimondani: 
„Imádunk Téged és áldunk Téged, mert szent kereszted által 
megváltottad a világot.” 
Nem könnyű szó nélkül hallgatni a kocsmák előtt ácsorgók gúnyos 
nevetését. Nem tudom megszokni, nem tudom nem észrevenni. Újra és 
újra szívembe markol a fájdalom, évről-évre erősebben: 
„Uram mit kellett átélned, mit kellett elviselned… És mindezt miattunk, 
miattam tetted…” – És én… én mit tehetek érted, Uram? 
Jövőre is eljövök.  Kori 

 

 

Kirándulás Kassára 
Kassára hívjuk a kedves híveket május 21-én, szombaton. Az út kb. 4 
órás. Utunk fő célja a dóm megtekintése, amely a gótikus építészet 
legszebb alkotásai közé tartozik. A templomban idegenvezetést kapunk. 
Lemegyünk a kriptába is, ahol II. Rákóczi Ferenc és édesanyja Zrínyi 
Ilona nyugszik. Hamvaikat 1906-ban hozták ide Rodostóból. Majd kb. 
2 órás idegenvezetéssel megnézzük a város nevezetességeit. A tervezett 
program után kb. 1 ½ órás szabadidő lesz. 
Indulás pontosan reggel 6 órakor a templom elől. A Mária-Valéria hídon 
megyünk át és szlovák területen haladunk. Hazaérkezés kb. 21 órakor.  
Jelentkezni lehet (befizetéssel együtt) a Szt. István kápolnai szentmisék előtt 
és után, valamint vasárnap a belvárosi templom ½ 12-es miséje előtt és után. 
Az út költsége 3 300 Ft, nyugdíjasoknak 2 100 Ft, valamint 
mindenkinek 1 euró az idegenvezetőnek. 
Enni és innivalót mindenki hozzon magával! Sinkáné Vera 

 

Nyaralás a Mosel völgyében 
Az Esztergom-Maintal baráti társaság a maintali testvérszervezettel közösen 
Mosel- völgyi túrát szervez. Utazás: külön busszal. 
Időpontja: 2011. augusztus 9-15. 
Ár: 55 000 Ft, mely útiköltséget, ellátást, szállást is fedez, maintali 
testvérszervezetünk jóvoltából, mivel a költségek nagyobb részét 
magukra vállalták. 
Túránk célja, hogy a két város közötti kapcsolatot tovább építsük, a már 
meglévő barátságokat mélyítsük és újakat alakítsunk. 
Jelentkezés: Kőkuti Boglárka 06 (20) 592 – 9410 

 

 

Feltámadásra készülve 
Április 9-én 9 órakor gyülekezett a 19 lelkes fő, a templom 
nagytakarításra. 13 óráig dolgoztak lankadatlanul. Itt volt Párkányból 
Anna, aki sokszor részt vesz a szentmiséken is. 
Virágvasárnap 10 órakor gyülekeztünk a templomkertben, ahol a 
Plébános Atya megáldotta a barkákat. Utána a KÓRUS ének 
kíséretével, vonultunk a templomba. 
Nagycsütörtökön 19 órakor kezdődött a szentmise, melyen a 12 „apos-
tol” lábát mosta meg dr. Harmai Gábor Atya. Ezután a templom nyitva 
volt 23 óráig, ahol Virrasztáson vettek részt a hívők. Plébános Atya 
megvendégelte az „apostolokat”, s a családjuk hölgy tagjait. 
Nagypénteken: délelőtt Jobbágyné Eta feldíszítette ízléssel a szentsírt. 
Köszönet érte! 15 órakor a Belvárosi Temető fölötti Kálvárián keresztutat 
járt, mintegy 110 hívő. A Stációknál a szent szöveget a Belvárosi Képvi-
selőtestület tagjai mondták. 19 órakor kezdődött a szertartás. Az Evangé-
lium helyén a KÓRUS csodálatos szépen énekelte a PASSIÓ-t. Köszönet 
Dr. Inotay György karnagy úrnak, s csapatának! A szertartás a Kereszthó-
dolattal folytatódott. Az áldozás után csendes szentségimádás volt, majd 
Szentsír látogatás. Közben 21 óra 35 perckor eljött imádkozni dr. Erdő 
Péter Prímás Atya, Kovács Zoltán és Monostori László tisztelendő urak-
kal. Prímás Atyánk hallhatta a Bálint házaspár, Orosz házaspár, Wild há-
zaspár, Oroszné Kriszta, Grób Lajos áhítatos énekét az Ómagyar Mária 
Siralomból. Tisztelendő Atyáink 21 órától fáklyás keresztúton voltak a 
Széchenyi tértől a Szt. Tamás hegyi Kálváriáig. 
Nagyszombaton a VIGILIA szertartása 20 órakor kezdődött. 
Tűzszentelés után folytatódott a szentmise. Melynek keretében 
Hegedűs Esztert és kisfiát, Alexandert megkeresztelte Plébános Atyánk. 
Eszter elsőáldozásban és bérmálás szentségében is részesült. 
Ételszenteléssel és Agapéval zárult a nap, 23 órakor. 
Húsvétvasárnap: a 10 óra 30 perckor kezdődő szentmise után, a Körmenet 
a szokásos útvonal ment, 153 fővel. Bodrogai Sándor polgárőr 
parancsnok, s társai biztosították a rendet. Köszönet érte! 
Köszönet a Tisztelendő Atyáknak, a háttérben dolgozó segítőknek!  
Jó volt Belvárosi Hívőnek lenni! Alleluja!  Mara néni 

 

 

TAKI 
 

N Y O L C B 
T A M Á S É 
Z S I D Ó K 
B K Ü F A E 
L Ű D I J S 
E T N A T S 
U R A T Ó É 
É H I T S G 

 

1. Hogyan köszöntötte Jézus az apostolokat?  
__________________ nektek! 

2. Előlük zárkóztak be a tanítványok. 
3. Ezt bocsáthatják meg az apostolok. 
4. „Láttuk az ___________!” 
5. Ki nem volt jelen, amikor Jézus először megjelent az apostoloknak? 
6. Hány nap múlva gyűltek össze ismét? 
7. Mit zártak magukra félelmükben? 
8. Kije Jézus az Istennek? 
9. Mi által lehet üdvözülni? 

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./Fax.: (33) 999 – 041, Mobil: (20) 775 – 2841 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet. hu 


