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Olvasmány: Kiv 3, 1-8a.13-15 Evangélium: Lk 13, 1-9 Szentlecke: 1Kor 10, 1-6.10-12 

 NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 

Jövő (Nagyböjt 4.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Józs 5, 9a.10-12; szentlecke: 2Kor 5, 17-21 

EVANGÉLIUM  (Lk 15, 1-3.11-32): Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak 
miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy embernek két fia volt. A 
fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a 
fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az 
országban nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a 
sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány 
napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen 
és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már 
messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és 
teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. 
Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, 
elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót 
és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – 
felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, 
én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a 
barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta: Fiam, te 
mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és 
újra megkerült.” 
 
Elmélkedéshez: 
• Hogyan tekintek a másik emberre? 
• Elfogadom-e, hogy a Mennyei Atya visszafogadja őt, és „tiszta lappal” indulhat? 
• Vagy ez zavar, és úgy érzem, hogy ez csak nekem jár, a másik embernek már nem? 
 

Beszámoló-rovat: „Ne félj csak higgy!” – Ifjúsági missziós 
hétvége a verbitáknál 
„Annak tudatában, hogy „minden hívő egy láncszem a hívők 
nagy láncában – nem tudunk hinni, ha nem hat át mások hite, és 
hitünkkel nem hatjuk át mások hitét” (KEK 166), hívtuk meg a hit 
évében a fiatalokat az ifjúsági missziós hétvégére, amely 2013. 
február 15. és 17. között zajlott le. A harmincegy fiatal 
Magyarország különböző tájairól érkezett a Szent Arnold 
lelkigyakorlatos házba azért, hogy együtt imádkozzon, megossza 
tapasztalatait, elmélkedjen a hit fő igazságain, énekeljen, 
játsszon, de főleg azért, hogy megerősítse egymást a hitben. A 
missziós hétvége alatt a fiatalok megtapasztalhatták, hogy az 
Egyház egyetemes, minden néphez küldetik, minden emberre 
irányul.”  (Zygar Malgorzata SSpS) 
Az előző hétvégén (február 15-17) ismét ellátogattam a 
verbitákhoz, és részt vettem a nagyböjti lelkigyakorlaton, melynek 
témája a hit volt. Pénteken már hamarabb megérkeztem a Szent 
Arnold lelkigyakorlatos házba, ezért a program kezdete előtt még 
tudtam beszélgetni az ismerősökkel és két másik lányt is 
megismertem, akik akkor jöttek először ilyen programra. Érdekes 
volt látni, hogy ugyanúgy viselkedtek, mint én 2 éve. Kicsit meg 
voltak szeppenve, de közben kíváncsian várták, milyen lesz a 
lelkigyakorlat. Pénteken az első program a szentmise volt, majd a 
vacsora után ismerkedés és kis elmélkedés, ami nagyon jól telt. 
Az ismerkedés alatt nagyon tetszett nekem az egyik feladat, 
amiben először mindenki kihúzott magának egy párt, majd az 
egyikkőjüknek bekötötték a szemét a másik pedig körbevezette őt 
a házban. Eleinte sokan nem bíztak a párjukban, de aztán 
mindenki egyre bátrabban közlekedett, és ezalatt megismerkedett 
a vezetőjével. A játékok után egy kínai csoporttal találkoztunk, 
akik sokat meséltek a kínai egyházról és a kínai kultúráról. 
Másnap már korán ébresztő volt, és reggeli imával kezdtük a 
napot. Délelőtt újabb elmélkedésen vehettünk részt, amit 
kiscsoportokban megbeszéltünk. Szerencsére nagyon jó csoportba 
kerültem, és igaz, hogy a résztvevők nagy részét nem ismertem, 

de szerintem pont ez volt benne az izgalmas. Sok értékes embert 
ismerhettem meg a beszélgetések során, és lelkileg is erősödtem 
az ő hitük által. Bár eleinte még nem nagyon akart senki 
megnyílni, de vasárnapra teljesen oldott lett a hangulat, és így én 
is még jobban érezhettem magam. Szombat délután szokatlan, de 
nagyon szép keresztutat jártunk a ház kertjében és a közeli 
templom udvarán. Végig énekeltünk az állomások között és volt 
egy kereszt is, amit mindig kettesével lehetett vinni. Az uzsonna 
után szentségimádás következett, amely alatt gyónásra és 
lelkibeszélgetésre is volt lehetőség. Nagyon szeretem ezt a részét 
a lelkigyakorlatoknak, mert ilyenkor tudok igazán az Úrra 
figyelni, és a csendben könnyebben meghallom Őt, mint a zajos 
hétköznapok alatt. Akkor egy kicsit meg tudtam nyugodni, és 
végig tudtam gondolni, miért lehetek hálás, mi történt velem az 
elmúlt héten vagy hónapban és mit is jelent számomra a HIT. A 
szentségimádás után a vacsoránál találkoztunk, majd vidám esti 
program kezdődött, amelyet Tamás Dani vezetett. A játékok 
nagyon viccesek és ötletesek voltak, és szerintem mindenki 
élvezte az estét. A lelkigyakorlat utolsó napján, vasárnap délelőtt 
tanúságtételt hallhattunk Hurgoi Sanyi előadásában, aki 
Brazíliában volt missziózni, és az ottani életről mutatott nekünk 
filmet. Az előadás után ismét kiscsoportos foglalkozás 
következett, amelyen Biblia-megosztás volt. Nekem ez a program 
különösen érdekes volt, mert ezelőtt soha nem vettem részt 
ilyesmin, de nagyon tetszett, és tényleg jobban megértettem az 
adott bibliai részletet, mint máskor. A záró szentmise után már 
csak ebéd és búcsúzkodás volt, majd mindenki boldogan és 
lelkileg feltöltődve indult haza. Ismét sokat kaptam ezen a 
lelkigyakorlaton, és ezután is biztosan el fogok járni a verbita 
programokra, mert egy nagyszerű közösséget ismertem meg 
általuk. Bencze Sára 
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Tanúságtétel-rovat: Nézetkülönbségek 
Évek óta tartó nézeteltérés volt közöttünk. Elvett valamit tőlünk. Azt, 
hogy kinek van igaza jogilag és kinek erkölcsileg, már nem érdemes 
elemezni. Úgy döntöttünk, lemondunk a javára. Nem követeljük 
vissza, ami a miénk. De ezt sajnos szerződésbe kellene foglalni. 
Amióta erről tájékoztattam levélben, nem veszi fel a telefont, e-
mailre, SMS-re nem válaszol. Mérges voltam: hogy lehet ilyen 
gonosz valaki, hogy amikor a javára döntöttünk, akkor sem hajlandó 
időpont egyeztetésre? Mit akar még!? Miért nem beszél velünk? 
Miért nem válaszol legalább az e-mailekre? Hát rendesen elöntötte a 
fejemet a harag. Hogyan lehet ilyen... valaki? Ennyire rosszindulatú... 
Hát nem érzi azt, hogy másnak árt ezzel? Fortyogva, bántó szavakat 
is mondva ültem az asztal mellett. Ha létezik olyan, hogy valaki 
máson keresztül üzen Jézus, ekkor ez történt: Feleségem kérdésekkel 
válaszolt a kérdéseimre: Te mindig jó voltál? Te honnan indultál? 
Most is mindig jó vagy? Percekig ültem némán mire a válasz 
megszületett bennem: Nem! Én most sem vagyok hibátlan. A 
mostani bűneimet talán ugyanúgy nem érzem, mint ahogy emberünk 
sem érzi, mit tesz velünk szemben. Vajon mindig „felveszem a 
telefont”, ha Jézus hív? Válaszolok, ha Krisztus „küld egy SMS-t”, 
vagy „e-mailt ír” nekem? Érzem mindig, mikor bántok meg valakit és 
ezzel Jézust? Megdöbbentő megvilágosodás volt ez nekem. A 
Miatyánkból tisztán felfénylett, hogy mit jelent: „...bocsásd meg 
vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek...” Bárcsak mindig meg tudnám tenni! U.i.: Aznap este, 
amikor minderre rájöttem, sikerült felvenni emberünkkel a 
kapcsolatot. K. István 
 

Meghívó érkezett: „Legyetek szentek!” – előadássorozat a szentek 
életéről 
A Hit évéhez kapcsolódóan a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének esztergomi csoportja előadássorozatot indít a szentek 
életéről. Úgy gondoljuk, hogy ez gyakorlatias útmutatás lehet arra, 
hogy különböző élethelyzetekben miként lehet és kell ma is Krisztust 
követni. Általában az emberekben ugyanis az a képzet él, hogy a 
szentek különböznek tőlünk, mások, mint mi. Nem is gondolunk 
arra, hogy a szentek nem egyszer az átlagos hétköznapokban 
valósították meg Krisztus tanítását. Így lehet egy édesanya, egy 
házastárs, egy portás vagy bármilyen munkát végző ember, sőt akár 
egy gyermek is példaképünk, hiszen nem csak a papok, szerzetesek 
és vértanúk a szentek. Az azonban, hogy az életszentség csak a 
szentek feladata, óriási tévedés, mert a szentté válás mindannyiunk 
feladata. XVI. Benedek pápa is rámutatott, hogy az életszentség a 
keresztény hétköznapi életútja: nincs fenntartva néhány kiválasztott 
számára, hanem nyitva áll mindenki előtt. 
 

Szentatya imaszándéka március hónapra: 
Általános imaszándék: hogy a természet tisztelete növekedjen azzal, 
hogy felismerjük, hogy minden teremtmény Isten alkotása amelyet az 
emberiség felelősségére bízott viszályok között élőkért. 
Missziós imaszándék: hogy a püspökök, papok és diakónusok 
fáradhatatlanul hirdessék az Evangéliumot a föld végső határáig. 

Erdő Péter bíboros márciusi imaszándéka: Hogy a Szentlélek 
vezesse a pápaválasztó bíborosokat, és adjon világosságot és erőt az 
új pápának. 
 

Beszámoló-rovat: Egység öröme 
Váratlan felkéréssel kerestek meg az elmúlt héten. Zarándoklat 
csoportvezetőnek hívtak medjugorjei zarándoklatra. A helyi plébánia 
a Hit éve kapcsán a címben szereplő program keretében a volt kelet 
európai országokból hívtak meg olyan hívőket, akik még sosem 
tudtak eljutni hozzájuk. A szándék az volt, hogy akik anyagi 
nehézségek miatt eddig nem tudtak részt venni medjugorjei 
zarándoklaton, azok is megtapasztalhassák, és megélhessék ennek a 
lehetőségnek lelki élményét, imádságban gazdag kegyelmeit. Magyar 
nyelvterületről 500 fő vett részt ezen az alkalmon, talán mi voltunk a 
legnagyobb létszámú résztvevő csoport. A meghívásra Kemenes 
Gábor atya szervezésében érkeztek zarándoktársaink. Az utazás alatt  
már mindenki bemutatkozott kicsit és megosztotta a buszon utazó 
társaival azokat a inspirációkat, lelki élményeit, vágyait, melyek erre 
az útra indították. A helyi plébánia hívei, panziósai megnyitották 
házaikat a közel 4000 zarándok előtt, és 3 napon keresztül szállással 
és teljes ellátással szolgáltak minket. A csoportunkkal utazók 
többsége fiatal volt, illetve olyan családok, házaspárok, akik 

többgyermeket nevelnek, és anyagi okokból nem tudtak volna részt 
venni ilyen utazáson. Nagyon mély lelki vágyakkal és vonzalommal 
járta végig csoportunk azokat az imahelyeket, amelyek a kis 
városkában vannak. A jelenések hegyének 3 rózsafüzér állomásainak 
imádságos végigjárása, a keresztút, templom esti imaprogramjai, 
szentségimádások, tanúságtételek, gyónások, lelki élmények és 
megtapasztalások olyan mértékben formálták a résztvevőket, hogy 
teljesen megújulva és töltekezve mesélték esténként a napi ima és 
lelki tapasztalásaikat társaink. A néhány nap alatt mindannyian 
otthon-létként éltük meg az ottani jelenlétünket, és igen nehezen 
tudtunk elszakadni az élményeink helyeitől. Talán most nem is az a 
feladatom, hogy napirendünk állomásait ismertesem, hanem 
rávilágítsak arra, milyen nagyon jelentős változásokat okoz az ima 
ereje. Könnyű ilyen helyen imádkozni, ahol mindenki hívő – szokták 
mondani. Valóban, sokat segít imaéletünk megújulásában, ha látjuk 
magunk körül, hogy nem vagyunk egyedül. Az Egyházunknak ez a 
megtapasztalása sokat erősítette a résztvevőket abban, hogy bátran 
hagyatkozzanak rá Jézusra imáik által, és lelkükbe fogadják be az 
Urat. Azt gondolom, ez sok esetben meg is történt, mert Istenre 
hangolt és imaéletben megújult testvérekkel tértünk haza a 
zarándoklatunk végeztével. Persze a lényeges része a 
zarándoklatunknak itthon kezdődött el. Itthon, amikor visszaléptünk 
napi életünk színpadára, ahol nem csak folytatni kell a megismert 
utat az ellenszelek jelenlétében, hanem tanúságtevőként, 
életpéldánkkal hívni és bátorítani kell környezetünket Isten 
szeretetének megismerésére és szeretni mindazokat, akiket 
számunkra a legnehezebb. 
 

Hirdetések 
 

+ Nagyböjt péntekjein este ¼ 7-től plébániánk közösségeinek vezetésével 
imádkozzuk a keresztutat templomunkban az alábbi beosztás szerint: 

március 8.: Nyugdíjas Klub március 22.: bérmálkozók 
március 15.: családosok március 29.: Képviselőtestület 

+ A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének esztergomi csoportja 
előadássorozatot indít a szentek életéről. A bevezető előadást Belépni a 
Hit kapuján címmel Török Csaba teológiai tanár tartja 7-én, 
csütörtökön, este 6 órakor a Szent Adalbert Központban. 

+ Az engesztelő imaóra folytatódik a Bakócz-kápolnában 7-én, 
csütörtökön, este 5 órakor, homíliát mond, és az imaórát vezeti: 
Németh János kanonok. 

+ 7-én, csütörtökön, este 6 órakor vetítéssel egybekötött előadást tart 
Prokopp Mária művészettörténész és Dobrova Tibor Antal a Szendi 
freskók – Szendi versek című könyv írója 

+ 9-én, szombaton, délután 1-től ½ 6-ig lesz a Belvárosi Templom havi 
szentségimádási alkalma. Kérjük a kedves testvéreket, közösségeket, 
hogy vállaljanak imádságos időszakokat ezen az alkalmon, és az 
újságos asztalon kitett ívre írják fel időpontvállalásaikat! 

+ Jövő héten vasárnap a templomi gyűjtést a katolikus iskolák javára 
ajánljuk fel. 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 
rajzolják le amikor találkozik az apjával. 

 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
hétfő – péntek: este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
vasárnap: ½ 9 

Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8; szombat: este 6 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 kápolna) 

A héten kereszteltük: Madarász Levente Jánost és Szmodits Zsadány 
Kendét. 

A héten temettük: Paulovics Józsefet, Kuczmann Istvánnét, Babits 
Mihálynét  és Kolumbán Györgyöt. 

 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz; Életjel Rádió: www.eletjel.hu 
HARANGSZÓ 

A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik hetenként) 
Alapító: Dr. Beer Miklós; Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 

Tel.: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


