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XVI. évf. 10. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V í z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e 2012. március 11. 

Olv.: Kiv 20, 1-17          Nagyböjt 3. vasárnapja          Sztl.: 1 Kor 1, 22-25 

Zsoltár válasza: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6, 69 

EVANGÉLIUM  Szent János könyvéből (Jn 2, 13-25) 

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és 
galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, 
ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt 
mondta: ,,Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: ,,Emészt a 
házadért való buzgóság.” A zsidók erre így szóltak: ,,Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: 
,,Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, 
és te három nap alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, 
hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő 
nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki 
is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.     Ezek az evangélium igéi. 
 
Elmélkedéshez: 
• El tudom képzelni ezt az isteni haragot a saját életemmel kapcsolatban? Melyik ponton? 
• Mikor rombolom tetteimmel Isten templomát az emberek között? 
• Én is hallok Jézus csodáiról. Bennem megbízhat-e Jézus? Mi lakik bennem? 
 
 

Nagyböjti elmélkedés: 
"az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vé-
nek, a főpapok és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és három 
nap múlva föl kell támadnia." Ahogy az apostoloknak, úgy ne-
künk, maiaknak is nagyon nehéz megértenünk, hogy a Megváltó-
nak, akit befogadtunk az életünkbe, akit szeretünk, akire iránytű-
ként tekintünk életünk viharában, szenvednie kell. Legyőzetve 
kell győznie. Világosan látjuk, hogy Jézus itt a saját utunkról is 
beszél. Ha neki sokat kellett szenvednie, úgy nekünk is sokat kell. 
Ha az ő kudarca a teljes diadal kapuja volt, akkor hinnünk kell, 
hogy Isten a mi életünkben is megengedi a legyőzetést, mert csak 
így léphetünk be Krisztussal az ő győzelmébe. Boldog Scheffler 
János arról beszélt a papoknak tartott lelkigyakorlatán, hogy az 
igazi vezeklőöveket Isten küldi, szeretetből. Így kell tekintenünk 
minden testi bajra, minden betegségre. Isten azért adja őket, hogy 
vezekeljünk bűneinkért, és megértsük: ő, egyedül ő a reményünk. 
Mindaz, amit Nagyböjtben Istenért önként elvállalunk, nem ha-
sonlít ezekhez az Istentől jövő vezeklőövekhez. Valljuk meg még-
is szobánk rejtekén az imádságban, hogy "Uram, ezeket az apró-
ságokat leteszem most eléd, fogadd el szeretetem jeleként, és bo-
csásd meg mindazt, amiben gyöngének bizonyultam." Ha böjtje-
ink és más vezeklő tetteink által jelezni kívánjuk, hogy szeretjük 
Istent és bízunk benne, akkor ő a mi egy pici lépésünket ezer ha-
talmas lépéssel válaszolja meg, és megadja az erőt a bizalomhoz 
és a hívő tanúságtételhez akkor is, amikor Szent Péterrel együtt 
bennünket is mások öveznek föl és oda visznek, ahová nem akar-
juk. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent anyja, könyörögj 
érettünk most és halálunk óráján, Ámen! Harmai Gábor plébános 
 

Beszámoló:  Képviselőtestület üléséről 
Az újonnan alakult testület most találkozott először hivatalosan. 
Plébános úr üdvözölte az új tagokat, testületet, majd ismertette a 
napirendet. Egyhangúlag újraválasztottuk világi elnöknek Sági 
József urat (Józsi bácsit). Többek kezdeményezése alapján, 
Plébános atya javaslatára elhatároztuk, 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

hogy a testületi összejöveteleket ezután az Oltáriszentség előtti 
rövid imával kezdjük a templomban, majd a szokásos helyen és 
módon folytatjuk a testületi ülésünket. A kéthavonkénti ülésezést 
egyenlőre nem vezetjük be, de a vízivárosi testületi tagokkal 
együtt évi egy lelki napot, vagy zarándoklatot szervezünk. Erről 
még egyeztetni fogunk. Megbeszéltük a nagyböjti, nagyheti, 
húsvéti szertartások rendjét és az azokkal kapcsolatos teendőket. 
Ezek részletei a Harangszó hirdetések rovatában olvashatóak. 
Végül köszöntöttük a márciusban névnapjukat ünneplőket és 
koccintottunk az egészségükre.       Dobay Péterné 
 

 

NAGYBÖJTI ÉS NAGYHETI PROGRAMOK  
+ Március 30. 21.00 órától fáklyás keresztút lesz, a szokott 

módon, a menet a Széchényi térről indul a Tamás-hegyi 
kálváriára. 

+ április 1. Virágvasárnap: A Vízivárosban a szokott időben, 
8:30-kor kezdődik a szentmise, a Belvárosban változik a 
miserend: a szentmise 10:30-kor az udvaron kezdődik a 
barkaszenteléssel, a 11:30-as szentmise elmarad, a 19:00-s 
szentmisét megtartjuk. Az esti misén barkaszentelés nem lesz, 
de a záróáldás után megáldjuk azokat az ágakat, amiket a hívek 
hoznak magukkal. 

 Családos keresztút lesz, találkozó 15.00-kor a temető utcájában. 
+ Nagyszerda, du. 17:00: Nagytakarítás a Vízivárosban 
+ április 5-8. Nagycsütörtöktől-Nagyszombatig reggel természete-

sen nem lesznek Szentmisék a Szent István kápolnában! 
+ április 5. Nagycsütörtök: Belvárosban 19:00-kor kezdődik az 

esti szentmise. Virrasztásra 23.00-ig lesz lehetőség. 
 A vízivárosiakat szeretettel várjuk erre a szertartásra, mivel ezen 

a napon különösen fontos, hogy csak egy szentmise legyen. 
Természetesen felmehetnek a Bazilikai bíborosi szentmisére is. 
A vízivárosi hagyomány szerint keresztutat járunk a Tamás-
hegyi kápolnában 21:00-kor. Utána virrasztás éjfélig ugyanott. 

+ április 6. Nagypéntek: 15:00-kor keresztutat járunk a Belvárosi 
Temető fölötti Kálvárián. A stációkat a Képviselőtestületek 
tagjai mondják. Az esti szertartás Vízivárosban 18:00-kor 
Belvárosban 19:00-kor kezdődik. Az Evangélium helyén Passió 
lesz, majd kereszthódolat. (Folytatás a 2. oldalon) 
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 (Folytatás az 1. oldalról) Szertartás után előbb csöndes 
szentségimádás lesz, majd egy órán keresztül irányított, 
imádságokkal. Egyéni szentsír-látogatásra a Vízivárosban 21 
óráig, a Belvárosban legkésőbb 23.00 óráig lesz lehetőség. 

+ április 7. Nagyszombat: A Vigília szertartása Belvárosban 
20:00-kor Vízivárosban 21:00-kor kezdődik. Szertartások után 
ételszentelés lesz, majd agapét tartunk. 

+ Húsvétvasárnap: Vízivárosban 8.30-kor lesz az ünnepi 
szentmise, 

  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. 

Beszámoló a 2011. évi Karitász feladatokról.  (1.rész) 
Új év kezdetén illik megállni és visszatekinteni az elmúlt évre, 
számvetést készíteni. Visszatekinteni az előttünk álló idő 
feladatait. Mielőtt az évet értékelném, köszönetet szeretnék 
mondani munkatársaimnak és a besegítőknek is a munkáért, mert 
nélkülük a hozzánk fordulóknak nem tudtunk volna segítséget 
nyújtani. Az önkéntes munka során két új munkatársara leltünk 
nagy örömünkre, de vannak alkalmi  segítőink is akire egy-egy 
feladatnál számítani lehet. Karitász raktárunk az elmúlt évben is 
rendszeresen működött. Itt tartjuk havi összejöveteleinket, 
tároljuk az adományokat és továbbítjuk a rászorulók felé. Az 
elmúlt évben is részt vettünk a régiós rendezvényeken: élő 
rózsafüzér május hónapban; régiós lelki nap Sárisápon, valamint 
az Országos rendezvényez Budapesten a Karitász 80 éves 
ünnepségén. Ezekről az eseményekről igyekeztem évközben 
számot adni. Nagyon jól sikerült az „Egymillió csillag” 
karácsonyi gyertya akció, ebből tudtunk segítséget nyújtani 
rászorulóknak karácsonyra. Ebben az évben is készítettünk 
„angyalos” csomagokat a dévai gyerekeknek. A levelek alapján 
igyekeztünk összeállítani a csomagot és írtunk mellé „angyalos” 
levelet a csomagba. Az öröm, amit a látott képekből tudok minden 
fáradságot megért. Az előző évben is részt vettünk az 
Élelmiszerbank adományainak szétosztásában három alkalommál 
és a Magyar Püspöki Konferencia felhívására, húsvét előtt történt 
gyűjtésből a rászorultaknak juttatunk húsvéti csomagot. Ezen felül 
még 80-80 élelmiszer csomag került összeállításra és kiosztásra 
húsvétkor és karácsonykor. Az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye gyógyszer támogatási akciójában 2011. évben is 
4 fő kapott támogatást, saját erőből egy rászoruló gyógyszerének 
beszerzésében segítettünk. Volt Szt. Erzsébet cipó osztás és a 
HEIM pékség támogatásával a karácsony-újévi ünnepek táján 
többször tudtunk különböző pékárukat juttatni az arra 
rászorulóknak. Galambosi Lajosné      (folytatjuk) 
 

Ismeret: Elektronikus levelet kaptunk: „Sziasztok! arra 
gondoltam, hogy a Harangszó soraiban be lehetne számolni a 
Mária Rádió, ill. a Teremtesvedelem.hu oldalak életmódzöldítő 
híreiről, pl. ilyesmikről írnék egy kicsit, ha szerintetek is fontos: 
1. Nem tudom, tudjátok-e, hogy munkahelyemen (Esztergomi 
Környezetkultúra Egyesület) keresztül a Mária Rádió keddi 
Teremtésvédelmi hírperceit mi készítjük hétről-hétre! 
Hallgassátok élőben, naponta többször is leadják, vagy 
archívumból!” 1. Vidéken is indulnak háztartászöldítő 
ÖkoKörök! Egerben, Esztergomban, Kecskeméten, Szegeden és 
Tatabányán is indul tavasszal ÖkoKör háztartászöldítő program. 
Érdekel a környezetbarát életmód? Barátkozol a zöldülés 
gondolatával? Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az 
ÖkoKörök lényege a kiscsoportos, személyes élményeken 
keresztüli tanulás. Öt-tizenkét fős csoportok járnak össze két-
három hónapig, hogy hétről-hétre különböző környezettudatos 
fortélyokat tanuljanak meg, próbáljanak ki, és gyakoroljanak be. 
Az ÖkoKör nem kész megoldásokat kínál, hanem saját 
lehetőségeid keretén belül mutatja meg az egyéni 
környezettudatos megoldásokat. Jelentkezni lehet a noemi@tve.hu 
címen! 2. Folytatódik a www.teremtésvédelem.hu internetes 
oldal által indított Zöld Böjt sorozat! Az előző témakör az 

étkezés volt. Nézzük meg, hogyan böjtölhetünk úgy, hogy 
figyelembe vesszük a fenntarthatóság szempontjait: Együnk 
kevesebb húst A böjti időszakban többször mondjunk le a 
húsevésről. A húsban lévő tápérték megtermeléséhez baromfinál 
kb. háromszor, szarvasmarhánál kb. hétszer akkora termőföld 
szükséges, mintha közvetlenül a növényeket fogyasztanánk. 
Mondjunk le a luxusról A legtöbb luxustermék nagyon 
környezetterhelő: Nagyon távolról is érkezhetnek, például kora 
tavasszal az eper vagy a távoli kontinensekről származó 
csokoládé. Mérsékeljük felesleges költekezéseinket! Vásároljunk 
szezonális zöldségeket és gyümölcsöt Csábítóak a távolról jött 
egzotikus gyümölcsök. Változatosan és egészségesen lehet főzni a 
helyben termesztett alapanyagokból. Sárgarépa, kelbimbó, 
káposztafélék, cékla, alma kelletik magukat. Csökkentsük az 
élelmiszer-kilométereket Vásároljuk azokat az élelmiszereket, 
amelyek a lehető legkevesebb kilométert utazzák. A nagy 
távolságra való szállítás lényeges környezetterheléssel jár. 
Vásároljunk kisboltokban Menjünk ki a piacra, beszélgessünk el 
a termelőkkel, vegyük meg az étkezéseinkhez szükséges 
alapanyagot tőlük.          Horváth Zoltán 
 

Hirdetések 
 

+Március 11. (most vasárnap) délután 15 órakor Karitász 
munkatársak, szervezők Keresztút járásra hívnak az esztergomi 
Belvárosi Kálvária-kápolnához. A keresztút a Jó Pásztor 
kápolnától indul. 

+Most vasárnap, 11-én a Vízivárosban Cséfalvay atya végleges 
síremlékére gyűjtünk, 18-án pedig mindkét plébánián nagyböjti 
élelmiszeradományra gyűjtünk a plébániák területén élő 
rászorulóknak. (A logika ugyanaz, mint Böjte Csaba kapcsán: 
aki akar, hozhat a élelmiszer tartalékaiból, de jobban örülünk a 
pénzadománynak, amin szükséges élelmiszereket vesz a 
plébánia. Önkénteseket is keresünk, akik a beszerzésben és a 
kiosztásban segédkeznek majd.) 

+ Nagyböjt péntekjein a Belvárosi templomban 18 órától 
keresztutat járunk, Március 30. pénteken 21.00 órától lesz 
fáklyás keresztút. Ezen a pénteken erre hívjuk erre a kedves 
Testvéreket. 

+ A Katolikus iskolák számára rendezett gyűjtés eredménye a 
Belvárosi templomban 76.800Ft lett. 

+ Március 12-én, hétfőn, délelőtt 10 órakor baba-mama klub lesz 
a plébánia tanácstermében. Folytatjuk előző témánkat: 
Édesanyák az interneten. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

+Betegek szentmiséje 13-án kedden 16:00-kor lesz a 
Kórházkápolnában! Székely János segédpüspök mondja a 
szentmisét, Harmai Gábor atya gyóntat, ill. közösen adják föl a 
betegek kenetét a szentséget kérők számára. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások 
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le Jézust a 
amikor kikergeti az árusokat, pénzváltókat a templomból! 

 

+ A héten temettük: Buzási Sándort. 
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő-Péntek: 19 óra; Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Vasárnap: ½ 9 óra 
 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra; Szombat: 18 óra (előesti) 
 Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.00 Szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István) 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz 
HARANGSZÓ 

A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele /megjelenik hetenként/ 
Alapító: Dr. Beer Miklós 

Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.; 

Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 
Tel./Fax.: (33) 898 – 124, Mobil: (20) 775 – 2841 

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

Web: www.belvarosiesztergom.hu;  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 


