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EVANGÉLIUM   Szent Márk könyvéből (Mk 4, 26-34) 

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: ,,Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár 
ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, 
aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.” Majd 
folytatta: ,,Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik 
a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat 
hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékban laknak.” Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. 
Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. 

 Ezek az evangélium igéi. 
 
Elmélkedéshez: 
• Az első példázat Isten aktivitásáról beszél Isten országával kapcsolatban. Mit mond róla? 
• A második példázat arról beszél, hogy Isten országa kicsinek látszik ugyan, de mégis a legnagyobb, legfontosabb valósággá válik. 

Mit mond ez az én mostani élethelyzetemben? 
• Segítenek-e nekem a példabeszédek megérteni Isten országát, vagy valami konkrétabb útmutatást szeretnék? 
 
 
 

Gondolatok: Gyere és tarts Velem; együtt leszünk, a barátom 
 leszel, és én mindig Veled leszek 
Isten mindannyiunkat erre hív. Megtanítja nekünk, hogyan kell 
ebben az önző, igazságtalan és erőszakos világban a szeretet, a 
reménység és a béke emberévé válni. Ne féljünk, lépésről lépésre 
megtanít minket, hogyan váljun testünkkel és lelkünkkel, egész 
mivoltunkkal a jó hír jelévé. Ha először félünk is, Jézus 
meghívásában mégis van valami vonzó. Az ember felfedezi, hogy 
Isten mennyire szereti őt. Egészen új világ nyílhat meg előttünk 
amikor megtapasztaljuk Isten feltétel nélküli szeretetét. A 
hívásban megfogalmazódik valami más is: „hadd el azt a világot, 
amelyben eddig éltél, add el amihez ragaszkodtál. A meghívás és 
a lemondás egymástól elválaszthatatlan. Ez először talán nehéz 
lehet számunkra, de ahogy Jézus megigérte nekünk, ha őszintén 
megnyitjuk Előtte szívünket, többé „nem ebben a világban“ 
találjuk meg a boldogságunkat. Isten szeretetének megismerése 
által a lemondás egyátalán nem fájdalommal jár. Ha ki tudjuk 
üresíteni szívünket, Jézus soha el nem múló boldogsággal tölti be 
azt. Már nem az ideig-óráig tartó látszólagos vigasztalásokat 
fogjuk keresni, mert megtapasztaljuk, hogy Jézus  vigasza 
mindent felül múló és örökké tartó. Ő valami nagyon titokzatos, 
nagyon szép dologra hív minket: a szereteben való növekedésre. 
Barátainak szólít, hogy egymást segítve, szolgálva, szeretetben 
élve, valami egészen szép dologban segítsük Istent: Országának 
gyarapításában. Jézus már itt a földi életünkben néha érezteti 
velünk milyen a Mennyek Országa. Amikor megtapasztaljuk egy 
ember barátságában, hogy szívén keresztül Isten barátkozik 
velünk, amikor felfedezhetjük egymásban Jézus kedvességét és 
boldog mosolyát. Amikor szabadon azt mondhatjuk, ,,legyen meg 
a Te akaratod“ és amikor már tapasztaljuk, hogy az Ő akarata a 
mi akaratunk is, amikor olyan embereket küld életünkbe, akikkel 
az Ő akaratára és dicsőségére tudunk törekedni. Hogy lenne 
fájdalmas a lemondás?! Isten a minket egészen betöltő 
Gazdagság. Jézus kiüresitett szivünket, teljesen eltölti az Ő 
bentlakásával, barátságával és szívünket az Ő Szívéhez hasonlóvá 
kezdi alakítani. V. Alexandra 
 
 
 
 
 

A hónap Szentje: Páduai Szent Antal (1195-1231) 
Liszabonban született. Nemesi családból származott, de még 
inkább kitűnt vallásosságával és erényes életével. Bár származása 
és tehetsége révén fényes jövő várt volna rá a világban- 
tudóspályát és hírnevet is képzelt magának-, elgondolt célját 
egyházi szolgálatban vélte megtalálni. Szent Antal kereste és meg 
is találta hivatását. Kérésére Isten megmutatta neki és 
kibontakoztatta előtte azt a feladatkört, amelyért azután 
mindvégig élt: a lelkek üdvét. Szent Antalt idézve: A szegénység a 
legnagyobb gazdagság, a magány a legjobb társ. Ha ezen 
elgondolkozunk, akkor rájövünk: a szegénységben tudjuk csak 
igazán csodálni és értékelni, milyen nagy gazdagságot hagyott 
ránk az Úr. A szegénységben vagyunk a leggazdagabbak, a mi 
kincseinket, nem rágja moly, nem eszi rozsda. Mi ettől sokkal 
nagyobb ajándékokat kaptunk az Úrtól.   Az igazi bölcs ember 
többre értékeli e világi, mulandó javaknál, az igazi javakat, 
melyek megmaradnak az örök életre. Szent Antal szerette a 
magányt, mert tudta jól, valójában soha nincs egyedül, a 
magányban ott volt melette leghűségesebb barátja, Jézus Krisztus. 
A magányban örömét lelte, mert a csendben, zavartalanul 
figyelhetett Isten szavára. Szent Antal szíve csordultig volt 
szeretettel Isten iránt. Tanuljunk mi is szentünktől: szeressük 
Istent mindenekfölött.  Az embertársaink iránti szeretetünk pedig 
szolgáljon lépcsőzetül, mely elvezet ahhoz, aki mindenek 
beteljesülése, maga a tökéletesség.Szentünk tanítása: Ha Istent 
szereted, még fájdalmaid, is megédesülnek. (Összeállította: Szerk.) 
 

 

Imaszándékok 
+ hogy az idén felszentelt papok, válljanak eleven evangéliummá 
és a megvalósult Jó Hír jelévé 
 + hogy minden ember tudomásul vegye, Jézus reánk bízta, hogy 
az üdvösség Örömhírét vigyük el az egész világba 

+ hogy a Szentlélek ajándékaival a Krisztusi élet teljessé váljon 
bennünk 
+ hogy minden megkeresztelt eljusson az érett hitre és keresztény 
életével Krisztus tanúja legye 
 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
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Ismeret-rovat: JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPE 
A plébániánk heti ünnepéhez kapcsolódóan szeretnénk ismeret 
rovatunk háttér információkkal szolgálni a kedves hívek 
számára. 
Az úrnap nyolcadát követő péntek, az egyházi év utolsó változó 
ünnepe A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnak az 
emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda 
követelményül. Története. A középkorban már kimutatható 
bizonyos körökben a kifejezett Jézus Szíve tisztelet, különösen 
a „német misztikusoknál” (1250-1350). Elmélkedésük anyaga 
az Énekek éneke: az Egyház, mint Krisztus jegyese. A jezsuiták 
és a karthauziak átvették a Jézus Szíve tiszteletet, és 
elterjesztették az Egyházban. Eudes Szent János is buzgólkodott 
ebben. Itt kapcsolódtak be a Jézus Szíve tiszteletbe Alacoque 
Szent Margit látomásai (1673-75), melyekben Jézus különösen 
az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől 
engesztelést, a hónap első péntekjén gyónást és áldozást kért. A 
Jézus Szíve tisztelet terjedésében nagy szerepe volt Alacoque 
Szent Margit gyóntatójának, a jezsuita Colombičre-nek. A 
felvilágosodás, ill. a jozefinizmus nem kedvezett a Jézus Szíve 
tisztelet terjedésének. Az 1814: visszaállított Jézus Szíve 
tisztelet azonban ismét legfőbb tömegpasztorációs 
programjának tekintette, s a társad. szolidaritás és megbékélés, a 
szociális megújhodás orvosságaként hirdette meg Jézus Szíve 
tiszteletét. Azóta alig van templom, ahol ne lenne jelen a Jézus 
Szíve tisztelete. - Az Egyház hivatalos liturgiája mindaddig 
tartózkodó maradt, amíg a Jézus Szíve teológiája nem volt 
kidolgozva. 1765: engedélyezte XIII. Kelemen pápa (1758-69) 
a lengyel püspököknek, hogy bizonyos keretek között 
bevezessék Jézus Szíve miséjét és officiumát. IX. Pius pápa. 
1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. 
XIII. Leó pápa (1878-1903) 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve 
litániát az egész Egyház számára. XI. Pius 1928-ban a 
Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást 
adott a Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól. XII. Pius pápa 
(1939-58) a Haurietis aquas enciklikájával emlékezett meg a 
100 évvel korábban bevezetett ünnepről. – Főünnepe a pünkösd 
utáni 2. vasárnapot (úrnap nyolcadát) követő péntek (az egyházi 
év utolsó változó ünnepe). Ezenkívül a Jézus Szíve tisztelet 
ideje minden elsőpéntek és a június hónap. A Jézus Szíve 
tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza és 
a hagyomány adataira támaszkodott. Jézus kereszten átszúrt 
szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról 
beszélt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy lehet szó 
Jézus engeszteléséről is. - A Jézus Szíve tiszteletben magát az 
Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének 
szeretetét kifejezte. A személyes egység révén Jézus egész 
embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi 
dokumentumok szerint a szív nem pusztán jelképe Jézus 
szeretetének, hanem valóságos emberségének kifejezése, melyet 
áldozatul adott értünk. A Szentírásban és a hagyományban a 
szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom, 
olyan ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki 
valóságot. A testben megnyilvánuló személyesség belső 
központja, ahol a személyes elhatározások és a külső 
kapcsolatok megszületnek. Amikor Jézus szeretete helyett a 
szívét tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét 
valóságra hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a 
megtestesülés titkát is. Jézus Szíve ontológiailag megalapozott 
szimbólum, mely alkalmas arra, hogy a személyiséget a maga 
emberségében kifejezze. A szívben nemcsak Jézus emberi, 
hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely 
egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet. 
Mivel a Jézus Szíve tisztelet a szíven keresztül az isteni 
személyre vonatkozik, azért ezt a latreutikus, vagyis imádó 
kultusz körébe soroljuk. (Összeállította: Szerk.) 
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Ismeret-rovat: Szűz Mária Szeplőtlen Szívének ünnepe 
Az elsőszombat a hónap első szombatja, Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve-tiszteletének napja. - A Szűzanya 1925. 
december 10-én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta 
tövisekkel övezett szívét és így szólt: „Hirdesd nevemben a 
világnak, hogy megígérem: ott leszek az üdvösséghez szükséges 
kegyelmekkel mindazok halálos ágyánál, akik 5 egymást követő 
hónap első szombatján meggyónnak, megáldoznak, 
elimádkozzák a rózsafüzért és egy negyed óráig társamul 
szegődnek az elmélkedésben.” - Az elsőszombat gyakorlata 
világszerte elterjedt, Budapesten mindig más templomban 
nyilvánosan is megtartják. A Szeplőtelen Szív elsőszombati 
ájtatossága napjainkban is élő szokás. Mária Szeplőtelen Szíve: 
a teljes ártatlanság, valamint Jézus és az emberek iránti anyai 
szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás, 
ami azt jelenti, hogy Mária mentes volt az áteredő bűntől, és az 
istenanyaság. Mária Szíve a Jézus iránti szeretet példaképe 
mindannyiunk számára. XII. Pius pápa 1942-ben fölajánlotta az 
emberiséget Mária Szeplőtelen Szívének. A Szeplőtelen Szív 
ünnepét Jézus Szíve ünnepét követő szombaton ünnepli az 
Egyház. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte 
Szívének tiszteletét és a világ fölajánlását a Szeplőtelen 
Szívnek, amit II. János Pál pápa megtett 1982. május 13-án 
Fatimában, majd 1984-ben Rómában, és 2000-ben a 
világegyház összes püspökeivel együtt szintén Rómában 
megismételt. A Szent Szűz Szíve iránti tiszteletünket 
kifejezhetjük például az elsőszombatok rendszeres 
megtartásával. Érdemes tudnunk arról is, hogy az úgynevezett 
kettős nagykilenced azt jelenti, hogy egymással párhuzamosan, 
egyszerre végezzük a kilenc elsőpéntek és az elsőszombatok 
megtartását. Ilyenkor természetesen elég az egyik napon 
meggyónnunk, ha közben nem követünk el súlyos bűnt. A kettős 
nagykilenced további bőséges kegyelmekkel jár. 
Végezzük minél többen rendszeresen az elsőpénteki és 
elsőszombati engesztelést, mert így sok kegyelmet kaphatunk 
önmagunk és mások számára. (Összeállította: Szerk.) 
 

 

Hirdetések 
+ Bíboros úr pappá szombaton pappá szentelte Kulcsár Sándor 

diakónus urat, akinek plébániai szolgálata ezzel véget ért. 
Köszönjük neki, Isten fizesse meg! Személyes köszönetünket 
július 1-én mondhatjuk el Sándor atya plébániai újmiséjéhez 
kapcsolódva. 

+ Június végén elkészülnek a kriptában az új urnahelyek, 
amelyeket 25 évre meg lehet váltani. A 25 év az első urna 
behelyezésével kezdődik. 

 

 

+ A héten kereszteltük: Móczik Nándort. 
 A héten esküdtek: Lampert András és Vajda Zsuzsanna. 
 

 

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) 
 

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 


