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Olv.:  ApCsel 9, 26-31 Húsvét 5. Vasárnapja Sztl.: 1 Jn 3, 18-24 

Zsoltár válasza: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. Vö. 26a. vers. 

EVANGÉLIUM  Szent János könyvéből (Jn 15, 1-8) 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely 
nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták 
vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat 
gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki 
bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a 
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit 
akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. 

Ezek az evangélium igéi. 

Elmélkedéshez: 
• Milyen gyümölcsöket hoztam az elmúlt évben? 
• Mit jelent az, hogy semmit sem tehetek Jézus nélkül? 
• Melyek bennem Jézus legfontosabb szavai? 
 
 

Beszámoló: Plébániai zarándoklatunk Márianosztrára 
Május első napján egy 20 fős esztergomi csoport ismét útnak 
indult a már hagyományos de nem mindennapi gyalogos 
zarándoklatra Márianosztrára. Nos tehát a szokásos menetrend, 
átkelés a túlsó partra, ahol Imre diakónus (pálos szerzetes) várt 
bennünket, majd az áldás után elindultunk a szobi templom felé, 
ahol harangszóval fogadtak és egy tized rózsafüzér után 
harangszó kíséretében búcsúztak tőlünk. Felemelő érzés volt. 
Utunk folytatódott a szokásos hegyen-völgyön, árkon-bokron át, 
útszakaszon a perzselő napsütésben. Rózsafüzért imádkozva 
haladtunk a mi Máriánkhoz. Vajon miért éppen május első 
napjára esett a választás? Mindenképpen méltó kezdés egy 
tartalmas zarándoklattal indítani a Szűzanya hónapját, köszönteni 
Őt, hálát adni és kérni az Ő közbenjárását. Május 1. Szent József 
a munkás és a munka ünnepe is. A munka elsősorban Isten 
ajándéka. Munka által élhetjük meg képességeinket. Így 
munkatársakként vehetünk részt Isten teremtő művében. A 
munkanélküliség viszont épp ebből fakadóan nagy megpróbáltatás 
a munkaképes ember számára. Ezen a napon róluk sem szabad 
megfeledkeznünk. 
Közben megérkeztünk Márianosztrára. József atya ezúttal a 
magyar Sion gyermekeiként üdvözölt bennünket és hozzá tette, 
hogy a magyar nép a korona nemzete, és a Szűzanya a koronát a 
fején hordozza. A szentmise után a csoport java része a 
Kálváriára ment, a többiek gyalogosan indultak vissza. Útközben 
rózsafüzért imádkoztunk és galagonyát gyűjtöttünk. Ezúttal sokat 
elmélkedtem zarándoklatunk mementóján és mindig ugyanarra 
jutottam. „Kihez hasonlít az Isten országa, mihez hasonlítsam? 
Hasonlít a mustármaghoz, amelyet egy ember fogott és elvetette a 
kertjében. Kikelt és hatalmas fává terebélyesedett, úgy, hogy az ég 
madarai tanyáztak ágai közt.“ (Lk19,20) 
Köszönjük Istennek zarándoktársainkat és Kuti Istvánékat a 
szervezőket, akik a meghívójukra ugyan ezt a mottót írták: „Nem 
én hívtalak titeket!“ végülis ez igaz, de a mustármagot Ők vetették 
el. V.Anna és Alexandra 
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Baba-mama klub vendége: Ne maradj egyedül! Közösségben 
könnyebb! 
Egy Európai Unió által finanszírozott, a családi közösségi 
kezdeményezések és programok megerősítése címmel kiírt 
pályázatán az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 
„Családokat támogató komplex programsorozat az esztergomi 
családi közösségekért” című programja támogatást nyert. De mit 
is rejt ez a hosszú cím? Az elkövetkező 10 hónapban tematikus 
programokkal, előadásokkal, rendszeres foglalkozásokkal, egyéni 
tanácsadással valamint családlátogatások során szólítjuk meg a 
kisgyermekes szülőket, a kamaszokat és a kamasz gyermeket 
nevelő családokat. Most olyan klubok, beszélgetések, közösségi 
összejövetelek megrendezése válik lehetővé, amelyekről korábban 
csak álmodni mertünk. 
Programjaink: 
Mini Manó Klub kisgyermekes édesanyák számára, gyerekekkel 
együtt – közös éneklés, mondókázás, beszélgetés, 
Csütörtökönként 10 órától a Kolping Házban (Népkert u.1.) 
Szöszmötölő – kreatív klub, gyermekfelügyelettel 
kisgyermekeseknek a Máltai Játszótéren, kéthetente keddenként 
10 órától, legközelebb máj 8-án 
„Új Helyzet” beszélgetéssorozat indítása a bölcsődei, családi 
napközi, óvodai és iskolai választási lehetőségekről. Legközelebb 
„Zökkenőmentes óvodakezdés” máj. 14-én 10 órakor a felnőtt 
könyvtárban. 
Családi Életre Nevelés program keretében család-órák a 
középiskolákban 
Kamaszklub a nyári hónapokban hetente 
Szülői feladatokra felkészítő tréning főiskolás fiataloknak 
szeptembertől 
Szülőklub kamasz gyermekek szüleinek a konfliktuskezelésről 
júniustól 
Családtámogatási ellátásokkal, családi kedvezményekkel 
kapcsolatos tájékoztatók a honlapunkon (www.csaladlatogato.hu) 
Kisgyermekes családoknál hetente egyszer önkénteseink 
besegítenek a gyerekek körüli teendőkbe. Folyamatosan lehet 
kérni. Szülőklub a gyermekgondozásból munkába visszatérő 
szülők számára, személyes konzultációkkal, egyéni tanácsadással, 
júniustól (Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Programjainkhoz várjuk még önkéntesek jelentkezését. 
Programjainkat folyamatosan olvashatják a 
www.csaladlatogato.hu oldalon vagy az Esztergomi Otthon 
Segítünk Alapítvány Facebook oldalán. Munkatársaink: Bálint 
Zsuzsanna, Kocsis Helga, Sátek Melinda és Lukács Anikó 
További elérhetőségünk: Tel:30/412-52-12; e-mail: 
esztergomi.szulok@gmail.com 
A cikkben szereplő alapítvány a plébániánk Baba-mama 
klubjában fog vendégeskedni, erről információ a hirdetéseknél 
olvasható. 

 

A N Y Á K N A P J A 
A munkával teli hétköznapok rohanása közben megálljt parancsol 
egy pirosbetűs ünnep: május első vasárnapja, amikor Anyák 
napját ünnepeljük, köszöntjük az édesanyákat. Az ünnep 
kialakulása egészen az ókorig vezethető vissza. A politheizmus 
(többistenimádás) idején Kronosz főisten feleségét, Rheiat 
ünnepelték, aki a tavasz, a kikelet istennője volt. Áldozatokat 
mutattak be tiszteletére, remélve azt, hogy ennek eredményeként 
az istennő megóvja az embereket a természeti csapásoktól, és 
munkájukat siker koronázza, jó terméseredmények lesznek. Rheia 
istennőt „Nagy Anya”-ként is emlegették, mint a természet, az 
élővilág anyja. Ezért alakultak ki a tavasz folyamán az ő 
tiszteletére tartott ünnepnapok, melyek aztán az évszázadok során 
rendszeressé váltak. A kereszténység terjedésével a Nagy Anya 
ünnepei során az ünneplés középpontjába az édesanyák kerültek a 
pogány szokások helyébe. Így alakult ki az anyák napja, amely az 
idők során mind nagyobb és nagyobb területen terjedt el. 
Európában a XV sz. körül, hazánkban pedig a XIX.-XX.sz.-tól 
ünnepeljük az édesanyákat, kisebb ajándékokkal, vagy virággal 
köszöntve őket május első vasárnapján. Használjuk fel ezt az 
alkalmat arra, hogy a szeretet és a hála néhány szál virágával 
fejezzük ki irántuk a mi hálánkat. Köszönjük, hogy életet adtak 
nekünk, köszönjük, hogy tőlük kaptuk az életet adó anyatejet, az 
első táplálékunkat. Köszönjük, hogy fölénk hajolva betakargattak 
minket. Aggódó tekintetük mindenkor rajtunk volt, hogy a 
legkisebb baj se érjen bennünket, hogy mindentől megóvjon. 
Gyermeki sírásunkból egyedül ők értették meg, hogy mi a bajunk. 
Hozzá bújtunk, amikor féltünk valamitől vagy valakitől, nála 
találtunk mindenkor menedéket. Ő tanított beszélni, hogy ki 
tudjuk mondani az első szót: mama. Ő adta ügyetlenkedő 
kezünkbe először a kanalat, hogy a szeretettel készített ételt 
elfogyasszuk. Aggódó tekintettel hagyott bennünket először az 
óvodában. Nagy gonddal készített fel bennünket arra, hogy –
elkísérve az iskolába – először csukódjon be mögöttünk az iskola 
ajtaja. Mindenkor a szépre és jóra tanított. Szerető gondoskodását 
érezhettük magunkon akkor is, ha már felnőttek lettünk, s esetleg 
távolra sodort bennünket az élet. Mindenkor „kisfiam/kislányom”-
nak szólított, még akkor is, ha deresedő fejjel látogattunk haza a 
távolból. Hálás szeretettel csókoljuk meg a kezét annak az 
édesanyának, aki egész életét értünk áldozta, és értünk dolgozott. 
Próbáljuk meg viszonozni azt a szeretetet és gondoskodást, 
amelyet kaptunk tőle amíg lehet, és van rá alkalom. Hiszen az 
emberi élet véges, és – sajnos – előbb, utóbb elérkezik az a 
pillanat, amikor az egész életén át értünk dobogó szív megáll, és 
nincs többé édesanyánk, csupán egy sírhalom, mely őrá 
emlékeztet. Keressük fel a temetőben azt a sírdombot, amely alatt 
örök álmát alussza, és a hála virágaival emlékezve rá kérjük a 
Gondviselést, vegye őt oltalmába, és adja meg neki az örök 
boldogságot. Holop Géza 
 

Programajánló: 40 éves a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 
Mottó: „Most akkor Te vezetsz vagy én vezetek?” 
Várunk május 19-én, reggel 9 órakor a Nagymarosi Ifjúsági 
Találkozóra! 
Készüljünk együtt május első három hetében a találkozásra! 
Második hét: Próbáld meg minden napodat Jézus szerető 
tekintetének keresésével kezdeni és befejezni! Jusson eszedbe 
napközben is, hogy ebben a pillanatban is ez a szelíd tekintet kísér! 

 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz 
 

Meghívót kaptunk: Mária-búcsú Péliföldszentkereszten 
Idén május 6-án, (most vasárnap) lesz a hagyományos Mária-
búcsú Péliföldszentkereszten. Az ünnepi szentmisét a lourdes-i 
barlangnál 10.30-kor Mons. Alberto Bottari de Castello, 
Magyarország apostoli nunciusa mutatja be. Szeretettel várják a 
hívőket, zarándokokat. A búcsú előestéjén, május 5-én, 
szombaton 17 órakor lesz szentmise a kegytemplomban. A búcsú 
napján a szomszédos lovardában egész napos családi programok 
lesznek a magyar lovas kultúra népszerűsítése céljából. Lesz 
többek között lovas bemutató, kiállítás, bábszínház, gyermek 
programok és fellép Berecz András mesemondó is. Ebéd után a 
Ghymes együttes szórakoztatja a látogatókat, majd a budapesti 
Utcaszínház, este pedig a Varjos zenekar tart táncházat. 
Gondolat-rovat:  Missziós vasárnap után 
Egyik kedvenc lelki olvasmányam írója Gyökössy Endre 
református lelkész. Egyik történetét idézem fel, melyben 
beszámolt arról, hogy egy alkalommal, mikor a felesége szüleihez 
Svájcba utaztak, kapott egy megkeresést. A kérés az volt, hogy 
egy ismerős idős hölgyet feltétlen látogasson meg, mert nagyon 
fontos, hogy beszéljenek. Egész úton aggódott és imádkozott, 
fohászkodott Jézushoz. Kérte a Szentlelket, hogy tudjon ennek a 
hölgynek egy igazán jó szót mondani, mivel a hölgy elvesztette a 
párját. Nem tudta, hogy mit mondjon. A találkozás alatt is folyton 
kérte az Urat, hogy adjon egy igazi szót, amit mondhatna ennek a 
hölgynek. A temetőben az elhunyt férj sírjánál voltak, az 
asszonyka rendezgette a sírt és a virágokat. Majd féloldalt 
felnézve azt kérdezte: „Tiszteletes úr! Van a halál után élet?” erre 
azt felelte neki: „Van!” Később, már hazaérkezve levelet kapott a 
hölgytől, hogy milyen sokat adott neki a beszélgetésük és milyen 
lelki békét él meg azóta. Bandi bácsi erre megjegyzi írásában, 
hogy milyen kár, hogy csak egy szót kért, miért nem kért egy 
mondatot az Istentől. Talán ez a történet is segít abban, hogy 
mennyire fontos az Istent kérnünk, s meghallanunk akkor, amikor 
valami nagy mondani valóra szánjuk magunkat. Talán egy 
Szentlélektől kért, és általa adott jó mondat többet segíthet a 
környezetünkben lévő embertársaink misszionálásában. T.L. 

Hirdetések 
+ Május 7-én, hétfőn, délelőtt 10 órakor lesz a következő baba-

mama klub a plébánián. Vendégünk lesz az Otthon Segítünk 
Alapítvány munkatársa, Sátek Melinda, aki az alapítvány által 
szervezett legújabb programokról, klubokról, szolgáltatásokról 
fog beszélgetni az érdeklődő anyukákkal. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

+ Május 12-én, szombaton Rózsafüzér ima – zarándoklat lesz. 
Találkozás de. 9 órakor a Szent Anna templomban, ahonnan 
imádkozva vonulnak a Szentgyörgymezői templomhoz. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások 
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzoljanak le egy 
szőlőtőkét. 

+ A héten kereszteltük: Rózsa Benettet, Perger Bencét és 
 Prokisch Péter Fülöpöt. 
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő-Péntek: 19 óra (utána májusi litánia) 
Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra (utána májusi litánia) 
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) 

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 


