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XVII. évf. 12. 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  2013. március 24. 

Olvasmány: Iz 50, 4-7 Evangélium: Lk 22, 14 – 23, 56 Szentlecke: Fil 2, 6-11 

 Virágvasárnap 

Jövő (Húsvét) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 10, 34a.37-43; szentlecke: 1Kor 3, 1-4 vagy Kor 5, 6b-8 

EVANGÉLIUM  (Jn 20, 1-9): A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, 
hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: 
„Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de 
a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. 
Közben odaért Simon Péter is. Ô is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, 
hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig 
ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 
 

Elmélkedéshez: 
• Mit jelent számomra Húsvét ünnepe? 
• Csak egy ünnep a sok közül, vagy tényleg ez a legfontosabb? 
• Hiszem-e, hogy Krisztus halála és föltámadása az én életemnek is fordulópontja? 
 

Beszámoló-rovat: Életem a kereszt árnyékában 
 

A Kulcsosok családos közösség az elmúlt hét végén tartotta lelki 
napját. A családos életállapotból fakadóan nehéz volt megtalálni 
azt a módot és formát, ami számunkra lelki napként a 
legmegfelelőbb lenne. Évről évre felmerül az igény bennünk, 
hogy közösségi keretek között lélektápláló időt töltsünk együtt. 
Nagyon sok indok, gond és kötöttség az, ami a részvételt 
korlátozza. Most is így kezdődött az alkalmunk, sok akadályt 
gördített elénk a cselvető, mellyel próbált minket eltántorítani, 
nyugalmunkból kizökkenteni, napunkat tönkre tenni. Hála 
Istennek, az első pillanatban felismertük, hogy számunkra ezek a 
helyzetek próbatételként szolgálnak. Így biztosabbá lettünk abban, 
hogy nagyon jó úton járunk, és hasznos lesz számunkra ez a nap. 
A lelki napunkat megelőzően már mindenki kapott a nap 
témájához kapcsolódó lelket-, gondolatokat ébresztő kérdéseket, 
melyek segítették lelki ráhangolódásunkat a délelőttre. Énekléssel, 
imával kezdődött a közös együttlétünk, majd az előzetes 
témafelvetésre mindannyian saját élethelyzetünkből tekintve 
osztottuk meg gondolatainkat. Nagy öröm volt hallgatni egymást 
és a beszélgetésből kialakuló közös összegzést. Nagyon szép volt, 
hogy mindannyian elmélyedhettünk a lelkünk szintjén 
visszhangként megjelenő mondatok tartalmában. Jó volt 
számunkra, hogy a közösség gyermekei számára szervezett 
párhuzamos programoknak köszönhetően mi, a családok felnőtt 
tagjai együtt elmélkedtünk a témákon, felvetéseken. A déli 
órákban a közös asztalnál való együttlétünk ismét erősítette a 
közösségi és személyes kapcsolatainkat. A délutáni tanításra 
Koronkai Zoltán SJ atya jött hozzánk, aki egy vetített előadással 
késztetett elgondolkozásra bennünket. Nagy meglepetésünkre az 
előadásában sokszor kaptunk válaszokat a délelőtti felvetéseinkre, 
témáinkra. Így megállapítottuk, hogy a Szentlélek nagyon tudja, 
mire van számunkra szükség. A délután zárásakor 
mindannyijukban megfogalmazódott, hogy nagyon szükségesek 
ezek a lelki napok, még akkor is, ha a gyermekek közelsége okán 
nem tudunk olyan mértékben elmélyedni, mint ha lelkigyakorlaton 
vennénk részt. Reméljük, hogy a lelkünket és Istennel való 
kapcsolatunkat segíti az életállapotunkból való kötelességünk 
teljesítése és imádságos elmélkedéseink, mely segítheti életünk 
formálódását. Így már most tudjuk, hogy nem ez volt az utolsó 
ilyen lelki nap, melyen részt vettünk. Azok, a közösségi tagok, 
akik megtehették, átjöttek velünk a Belvárosi Plébánia 
templomának kápolnájába, ahol közösségi szentmisével adtunk 
hálát a megélt és megtapasztalt lelki és közösségi ajándékokért. Itt 
le is zárult a közösségünk programja, és megnyitva szívünket, 
szolgáló szeretettel vettünk részt a családosok keresztútján a 

templomban. A jelenlévő többi hívő testvérünket is bevontuk az 
állomások elmélkedési szövegének felolvasásába és a közös 
éneklésbe. Örömmel láttuk, hogy a – tömegnek nem jellemezhető 
– jelenlévők szívesen vállalkoztak az elmélkedések felolvasására 
és éneklésre. A mély lelki élményekkel zárult alkalom után 
örömmel és új belső élménnyel indultunk hazafelé, várva, hogy 
valamelyik közösségi alkalmon még tovább beszélhessük azokról 
a gondolatokról, melyek bennünk megjelentek, de amiknek 
átbeszélésére kevés volt az időnk. Tóth L.  
 

 

NAGYHETI PROGRAMOK  
 

+ Virágvasárnap: A Vízivárosban a szokott időben, ½ 9-kor 
kezdődik a szentmise, a Belvárosban NEM változik a miserend: a 
szentmise 10 órakor az udvaron kezdődik a barkaszenteléssel, a ½ 
12-es szentmise elmarad, az esti 7 órás szentmisét megtartjuk. Az 
esti misén barkaszentelés nem lesz, de a záróáldás után megáldjuk 
azokat az ágakat, amiket a hívek hoznak magukkal. 
+ Nagycsütörtök és Nagyszombat között reggel nem lesznek 
szentmisék a Szent István kápolnában! 
+ Nagycsütörtökön a Belvárosban este 7 órakor kezdődik az 
esti szentmise. Virrasztásra este 11 óráig lesz lehetőség. A 
vízivárosiakat szeretettel várjuk erre a szertartásra, mivel ezen a 
napon csak egy szentmise lehet. Természetesen felmehetnek a 
bazilikai bíborosi szentmisére is. Este 8 órakor keresztút 
kezdődik a Szent Tamás kápolnában, ami 9 órától közös 
virrasztással folytatódik. 
+ Nagypénteken délután 3 órakor keresztutat járunk a Belvárosi 
Temető fölötti Kálvárián a Képviselőtestületek tagjainak 
vezetésével. Az esti szertartás a Vízivárosban 6 órakor, a 
Belvárosban 7 órakor kezdődik. A szertartásban elhangzik a 
Passió, majd kereszthódolat lesz. A szertartás után előbb egyéni, 
csöndes, majd közös szentségimádásra lesz elhetőség. Egyéni 
szentsírlátogatásra a Vízivárosban este 9 óráig, a Belvárosban 11 
óráig lesz lehetőség. 
+ Nagyszombaton a Vigília szertartása a Belvárosban este 8 
órakor, a Vízivárosban este 9 órakor kezdődik. A szertartások 
után ételszentelés lesz, majd agapét tartunk. 
+ HÚSVÉTVASÁRNAP Vízivárosban ½ 9-kor lesz az ünnepi 
szentmise, a Belvárosban 10 órakor ünnepi szentmise, utána 
körmenet a korábbi években megszokott útvonalon. A ½ 12-es 
szentmise elmarad, az este 7 órás szentmisét megtartjuk. 
+ Húsvéthétfőn hétköznapi miserend szerint, ½ 8-kor a Szent István 
kápolnában, este 7 órakor a Belvárosban lesznek szentmisék. 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
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Egyházi program: A nagycsütörtöki olajszentelési mise az 
egyházmegye papságának közös ünnepe. Az olajok és a krizma 
megszentelése és a papi ígéretek megújítása kiváló alkalom arra, hogy az 
egyházmegye papsága és az egyházmegyében működő szerzetes atyák a 
főpásztorral közösen mutassák be a szentmisét. A II. Vatikáni Zsinat 
tanítása szerint ez az Eucharisztia ünneplésének a legteljesebb formája. 
Az olajszentelési mise az idei évben március 28-án, 10 órakor lesz a 
budapesti Szent István Bazilikában. 
 

Ismeret-rovat: Virágvasárnap 
 

A húsvét előtti vasárnap a Nagyhét kezdete a keresztény 
ünnepkörben. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe 
kereszthalála előtt néhány nappal. Az ókorban szokás volt a Közel-
Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen 
módon befedjék. Mind a négy evangélium szerint az emberek 
megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács 
szerint a felsőruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról, 
János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be. A pálmaág a 
győzelem és a diadal jelképe. Ezért az ünnep neve több nyelven 
pálmavasárnap (latinul Dominica palmarum, németül Palmsonntag, 
olaszul Domenica delle Palme). Mivel az európai országok 
többségében nincsenek pálmák, az ünnepléskor a pálmaágakat itt 
gyakran tiszafa, fűzfa vagy más fák ágaival helyettesítették. Az 
ünnepet például angol nyelvterületen ezért a Palm Sunday-on kívül 
Yew Sunday („tiszafavasárnap”) vagy egyszerűen Branch Sunday 
(„ágvasárnap”) neveken is ismerik. Virágvasárnapnak a magyarokon 
kívül az örmények nevezik. A virágvasárnap megünneplésének 
szokásai a bibliai elemek mellett a jeruzsálemi egyház liturgiájából 
erednek. Jézus bevonulásának útvonala a Biblia szerint Betániából az 
Olajfák hegyén és a Kedron patak völgyében vezető országúton át, 
majd az Aranykapun keresztül vezetett, célja pedig a jeruzsálemi 
templom volt. Szintén a Bibliában olvasható, hogy szamárháton 
érkezett, és a nép ünnepléssel fogadta. Mind a négy evangélium 
említi, hogy a „Hozsanna Dávid fiának” felkiáltással fogadták, ami a 
118. zsoltár fényében egyértelművé teszi, hogy a „messiás királyt”, a 
római uralom alól való felszabadítót várták benne. A szamárháton 
való érkezés, valamint a templom mint cél ugyanakkor egy szolgáló, 
papi messiásképre utal. A királyi messiásmodellt Jézus 
távolságtartással kezelte, és nem kívánt azonosulni a politikai 
felhangokkal. A jeruzsálemi egyház virágvasárnapi hagyománya jól 
dokumentáltan a 4. századtól, a szentföldi zarándoklatok 
megsokasodásával terjedt el. Az a hagyomány, hogy a virágvasárnapi 
bevonulás szereplői a gyermekek, valószínűleg szintén a jeruzsálemi 
egyház liturgiájából ered. Felnőttek keresztelésére évente kétszer – 
Vízkeresztkor és Húsvétkor – került sor, így a virágvasárnapi 
ünnepen az ujjongó népet a keresztelésre várók jelképezték, őket 
pedig a görög egyházi nyelv „gyermekeknek” nevezte. A körmenet 
szokása is innen terjedt el, és vált nyugaton is általánossá a 6. 
századtól. Ehhez a naphoz kötődő népszokás, hogy a szentelt pálmát 
zivatar, villámcsapás, tűz és különféle varázslás ellen használták. Ezt 
a pálmát helyettesíti nálunk a barkavessző, amit a vasárnapi 
nagymise előtt szentelt meg a pap, majd kiosztották a híveknek.  
Egyes helyeken a barka gyűjtésének is kialakultak hagyományai, a 
XX. század elején Göcsejben a fiúk fejükön süveggel, oldalukon 
fakarddal, a lányok pedig fehér koszorúval a hajukban gyülekeztek az 
iskolában. A kántortanító vezetésével, párosával énekelve mentek 
barkavesszőt vágni. A visszavezető úton már egyházi énekeket 
énekelve és a templomot háromszor megkerülve hozták be a barkát. 
A virágvasárnapi barkaszentelés egyházi eredetű népszokás, de a 
megszentelt barkát különösen alkalmasnak találták „rontás” ellen, de 
használták gyógyításra és a mennydörgés, villámlás elhárítására is. A 
zempléni falvakban a szentkép vagy a gerenda alatt tartják, hogy 
azután ennek a hamujával hamvazkodjanak Hamvazószerdán. A 
szentelt barkának varázsló és rontás elleni hatást tulajdonítottak. A 
földműveléssel kapcsolatosan is felhasználták, mert a kert földjébe 
tűzve elűzte onnan a férgeket. A virágvasárnapot megelőző hetet 
sokfelé „virághétnek” és a névmánia miatt a legjobb időnek tartották 
virágmagvak elvetésére. Kiszehajtás, villőzés: ez a virágvasárnapi 
jellegzetes leányszokás, amely elsősorban Nyitra, Hont, Nógrád, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Heves vármegye egyes községeiben volt 
szokás. (Összeállította a Szerk.) 

 

Mi legyen a barkaággal az ünnepek után? Már most jelezzük, hogy 
Húsvét ünnepének elmúltával a megszentelt ágakat ne dobjuk a 
szemétbe, mivel az nem a legmegfelelőbb hely a megáldott barkák 
elhelyezésére. Több méltó mód is van ezeknek az ágaknak a lakásból 
való eltávolítására: 1.: elégetni az ágakat és a hamut a kertben elszórni, 
elásni. 2.: visszavinni a templomunkba, ahol az ágak elégetve, hamujuk a 
következő években (Nagyböjt kezdetén) hasznosítva lesz. 
 
 

Ismeret-rovat: Ismerjük-e a csíziót? 
 

Jeles napok, csíziós napok: eredeti jelentés szerint ünnepnapok, 
melyeket egy esemény (misztérium) ünneplése megjelöl, 
emlékezetessé tesz: Karácsony, Húsvét, Pünkösd, kövércsütörtök, 
húshagyó kedd, Hamvazószerda stb.) A magyar népszokásban olyan 
napok (szintén az egyházi év ünnepnapjai), melyek jeleihez 
országszerte állandó szokás vagy hiedelem fűződik. Az időjárási 
tapasztalatokat és a gazdálkodási munkák ezektől irányított rendjét (a 
római költőket is fölhasználva) már a korai korokban mindenütt 2 
soros versikékbe foglalták és az ünnephez, illetve a szentek 
emléknapjához kapcsolták a naptárpótló csíziók szerkesztői. A 
csíziók versikéit később a naptárak is átvették, s idővel a nép körében 
is elterjedtek. Innen a jeles napok másik neve, a csíziós napok. 
 

Beszámoló-rovat: Március 15-ei ünnepség Esztergomban 
 

10 órakor gyülekeztünk a volt Megyeháza dísztermében. Az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Középiskola diákjai adták a nívós műsort, majd az ünnepi 
megemlékezés a Széchenyi téren folytatódott. Az ünnepi program végén 
bejelentették, hogy a zord időjárás miatt elmarad a Honvéd-temetőbe 
való közös megemlékező menet. A plébániánkon tevékenykedő 14-es 
HOLLÓ Cserkészcsapat vezetői rendezték soraikat, s mi páran követük 
őket. A Honvéd-temető szokott megemlékezési helyénél elénekeltük a 
Himnuszt, majd a Mi atyánk imát mondtuk el közösen. Ezután „oszoljt” 
vezényeltek a vezetők, és a résztvevőket forró teával, keksszel kínálták. 
Fájdalmas lett volna számomra, ha ez a nap a hősi síremlékek 
meglátogatása nélkül telt volna el. Hálás köszönet a lelkes cserkészeknek 
és vezetőiknek! Mara néni 

Hirdetések 
 

+ A mai vasárnapon tartjuk a gyűjtést a Szentföld javára. A katolikus 
iskolák céljára történt gyűjtés eredményeként a Belvárosban 37 535 
Ft, Vízivárosban 48 305 Ft jött össze. Nagyböjtben kiosztottuk 500 
Ft-os utalványok formájában nagyjából 1500 rászorulónak a 
városban tavaly összegyűjtött adományokat. A múlt vasárnapi 
plébánia gyűjtés kiosztására pedig a Nagyhéten kerül sor, erre a célra 
a Vízivárosban 57 175 Ft-ot, a Belvárosban 46 010 Ft-ot gyűjtöttünk. 
Isten fizesse meg! 

+ Pénteken, március 29-én, délután 3 órakor a Képviselőtestületek 
vezetésével imádkozzuk a keresztutat a Belvárosi temető feletti 
stációknál. 

+ A plébániai karitász munkánkhoz keresünk önkéntes segítőket. 
Fontos része munkájuknak a számítógépes tevékenység, ezért a 
jelentkezők számára képzést fogunk indítani. Kérjük a munkába 
bekapcsolódni kívánókat, hogy szándékukat a plébánián, illetve 
plébános atyának jelezzék! 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 
rajzolják le Máriát és az Evangéliumban szereplő tanítványokat az 
üres sírnál. 

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: Dörnyei Gergő és Mira , Egri Éden 

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 
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 

A Plébánia telefonszáma: 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 


