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Olvasmány: ApCsel 15, 1-2.22-29 Evangélium: Jn 14, 23-29 Szentlecke: Jel 21, 10-14.22-23 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

Jövő heti (Urunk Mennybemenetele) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 1, 1-11; szentlecke: Ef 1, 17-23 vagy Zsid 9, 24-28; 10, 19-23 

EVANGÉLIUM (Lk 24, 46-53): Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük: „Meg van írva, 
hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ô nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek 
megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a 
városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. 
Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. 
Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. 
 
Elmélkedéshez: 

 Hogyan hirdetem a környezetemben élőknek a megtérést és a bűnbocsánatot? 

 Hogyan segít ebben a Szentlélek? 

 Van-e bennem öröm? 
 

 

Gondolatok-rovat: Templomi bók  

Bók - tiszteletet kifejezése. Fejét, derekát, térdét udvariasságból, 

üdvözléskor vagy tisztelgő hódolattal (mélyen) meghajlítja. (A 

király előtt sorra bókoltak az eléje járulók.) 

Kis fiatal, törékeny hölgy érkezik a templomba. Zavartan 

körbenéz, belenyúl a szenteltvíztartóba, keresztet vet. Látszik, 

hogy idegen számára a hely, talán vendégként van a városban. 

Szemeivel keresi a padsorok között a megfelelő helyet. Kissé 

bizonytalanul indul egy az egyik irányba, majd szinte besurran az 

egyik üres padsor szélső helyére. Talán itt már biztonságosabbnak 

érzi a helyet, mert könnyedén térdre ereszkedik, arcát kezébe 

rejtve imádkozni kezd. Miért is ragad meg ez a képsor? Valami 

furcsa gesztusa volna a hölgynek? Nem, azt nem hiszem. Viszont 

a mozdulatai, abban van valami szokatlan. Később is 

látómezőmbe kerül a mise alatt a hölgy, amikor kimegy 

áldozáshoz, illetve a mise végén, amikor elindul kifelé a 

templomból. Ekkor viszont összeáll bennem a kép arról, hogy mi 

az, ami megragad a mozdulataiban. Kilépve a padból egy 

fordulattal valamilyen bókolásszerű meghalás, vagy talán pukedli 

mozdulatot tesz az oltár felé, és szintén egy kicsit zavart 

körbenézés után kisiet a templomból. A mozdulat az, ami olyan 

furcsa nekem. Ahogy ott kicsit elmélkedem a helyzeten a 

gondolatomban összeáll egyfajta válasz: talán sokan jönnek úgy, 

hogy nincs személyes Istenkapcsolatuk az Úrral és nem is tudják 

hirtelen, hogy mit is jelent számukra megérkezni az Úr házába. Ha 

tudnák, hogy „itthon van”, sőt itt van az Úr személyesen, akkor 

odasietnének a házigazdához, és köszöntenék. Ma talán a kezeit 

szorongatnák Jézusnak, vagy átölelnék, ráborulnának, vagy 

valami hasonló módon üdvözölnék. Azzal a helyzettel, hogy a 

főoltár kis ajtaja mögött jelen van Jézus, jelen van az Isten, 

sokszor és sokan nem tudnak igazán mit kezdeni. Tudják és mi is 

tudjuk, de mit tegyek? Szeretem őt, keresem és hozzá jövök, de 

hogy kerülhetnék közelebb hozzá életem Királyához? Talán ez a 

legnehezebb, amikor ismerem a saját bűnös gyarlóságomat és 

tudom Jézus hatalmas szeretetét, Isteni mivoltát. Mi lehet a 

megfelelő kapcsolati forma ő előtte? „Uram, nem vagyok méltó, 

hogy…” – jól ismerjük ezt a mondatrészt a szentmiséből, de a 

kérdés az, hogy az idézett mondatrész három kis pontja helyére. 

Én mit mondanék saját magamról, saját szavaimmal? Zavarba ejtő 

és elgondolkoztató kérdés ez, amire a válasz abból fakad, hogy én 

számomra ki Jézus, akivel itt, a templomban találkozhatom, 

akihez jöttem. A pszichológia megemlíti, hogy olyan alapról indul 

a kapcsolatom Jézussal, az Istennel, mint saját atyámmal 

(édesapámmal) való kapcsolatom. Ha ez így van, akkor hitem és 

lelkem fejlődése során bízhatok abban, hogy tisztává válik a kép, 

és felismerem a hozzá fűződő belső viszonyomat. Felismerem a Jó 

Atya tulajdonságait, a szeretetet, gondoskodást, királyi 

nagyságát… Ez elindítja bennem a választ az Ő megérintő 

jelenlétére, előtte letérdelek, térdet hajtok a földig, keresztet 

vetek. A legmélyebb tisztelgő hódolatom az én Uram, Királyom 

előtt. Tóth László 

 „Én uram én Istenem!” 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
 

 

A Pápa imaszándéka május hónapra: 

Általános szándék: Hogy azok, akik igazságot szolgáltatnak, 
mindig csorbítatlan becsületességgel és egyenes lelkiismerettel 
cselekedjenek. 

Missziós szándék: Hogy a szemináriumok, különösen a missziós 
országok szemináriumai, Krisztus Szíve szerinti lelkipásztorokat 

http://www.katolikus.hu/igenaptar/20130512.html
http://www.katolikus.hu/igenaptar/20130512.html#Ef 1,17-23
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képezzenek, akik teljesen az evangélium hirdetésére szentelik 
magukat. 

Bíborosi imaszándék: Hogy az édesanyák örömmel éljék meg az 
anyaság hivatását, és bölcsességükkel erősítsék családjainkat és 
népünket. 

Ismeret-rovat: Május hónap (a latin Maia szóból) 

A julián és gregorián naptár 5. hónapja, 31 napos. Neve a Caesar 

előtti naptár óta változatlan, a növényi vegetáció kibontakozására 

utal: Maja (Fauna) a latinok számára a természet tavaszi 

újjászületését személyesítette meg. A katolikus Egyház számára 

május a Szűzanya hónapja (ő minden megújulás és szépség 

forrása, az igazi Fauna), vasárnapjai Mária-ünnepek voltak 

(Máriapócson ma is búcsúnapok). Az első májusi vasárnap Mária, 

a Jó Pásztor Anyjának ünnepe volt a II. Vatikáni Zsinatig (1969). 

Az egyházi ünnepek szekularizálásának folyamatában, 1923-ban 

lett anyák napja. Május 3. vasárnapja 1751-től 1969-ig Mária 

istenanyaságának, május utolsó napja (31.) Mária Királynő 

ünnepe volt. A hónap népi ünnepeinek összefoglaló neve a 

majális. A néphagyományban május a szerelem, a 

házasságkötések, lakodalmak kedves ideje. Magyarországi 

névváltozatai: Pünkösd hava (Winkler-kódex, 1506); 

Előgyümölcsű hó (Sylvester János, 1539), tulajdonképpen „első 

gyümölcsű hó”, mivel ekkor érnek be a korai gyümölcsök. 

Májusi litánia, májusi Szűz Mária-ájtatosság: május estéin a 

Szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság. Rendszerint 

népénekekből, a lorettói litániából, Mária-imádságokból, Mária-

antifónából, esetleg prédikációból áll. A végén szentségi áldást 

adnak cibóriummal, ünnepélyesebb esetekben monstranciával. Az 

első ilyen jellegű ájtatosságot 1700 körül Nápolyban tartotta P. 

Ansaloni SJ. A 19. század elején már egész Európában, így 

Magyarországon is elterjedt. VII. Pius pápa 1815-ben búcsút is 

engedélyezett hozzá. 

Lorettói litánia: a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és 

segítségül hívó imádság. (A XII. században találjuk az első 

nyomait a Boldogságos Szűzhöz intézett litániának. A XIII-XVI. 

századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett.) 

Eredete a Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litánia, mely 

valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza hatására 

készült. 1500 körül nyilvánosan imádkozták Loretóban. 

Nyomtatásban 1558-ban, Dillingenben jelent meg, valószínűleg 

Canisius Szent Péter kiadásában. Alapformája: 48 (12x4) 

invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz 

Anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben 

jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „könyörögj 

érettünk!” Magyar énekelt változatában 4 invokáció után 

ismétlődik a „könyörögj érettünk!”. Magyarországon a litániát 

májusban lehetőleg minden este templomokban is imádkozzuk. A 

litánia szövege az elmúlt évszázadokban fokozatosan bővült. 

Például VII. Piusz pápa a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma 

kihirdetése után elrendelte, hogy azt a litániába is vegyék 

bele.(Áteredő bűn nélkül fogantatott Királyné.) XV. Benedek pápa 

megengedte, hogy az I. világháború alatt a Béke Királynője 

könyörgést is belevegyék a litániába. XIII. Leó pápa engedélyezte 

nekünk, magyaroknak a Magyarok Nagyasszonya megszólítás 

besorolását a litánia végére. Nyilvánvaló, hogy 1950-ben a 

Mennyekbe felvett királyné megnevezés is bekerült a titulusok 

közé. A II. Vatikáni Zsinat után VI. Pál pápa elrendelte, hogy a 

zsinat mariológiájával (a Máriáról szóló katolikus tanítás) 

összhangban Máriát, mint az Egyház anyját is kérjük ebben a 

közös imádságban. A régi időkben a litániákat, és így a Lorettói 

litániát is vasár- és ünnepnapok délutánjain végeztük a vecsernye 

(vesperás) pótlására. A plébánosok kötelesek voltak litániát 

végezni, amely ájtatosság egy litánia, egy-két egyházi himnusz 

elénekléséből és a Szentséggel adott áldásból állt. Ezek a litániák 

nálunk szinte mindig a Boldogságos Szűz tiszteletével voltak 

kapcsolatosak. Csak az úgynevezett máriás évszázadban (1854-

1954) alakult ki az a szokás, hogy a május hónapot különleges 

módon is a Szűzanyának szenteljük, mégpedig a Lorettói litánia 

naponkénti végzése által. A litánia éneklése által köszöntjük 

Máriát, de közben önmagunkat is jobban megértjük, sőt 

remélhetőleg mi magunk is több és jobb emberekké leszünk.
 Összeállította a Szerk. 

Felhívás: Plébániánk 1%-os támogatása 

Kérjük azokat a Testvéreket, akik szívükön viselik 

egyházközösségünk és az Esztergom-Belvárosi Plébánia 

Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány áldásos tevékenységét, 

hogy a jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával támogassák 

alapítványunkat. Alapítványunk adószáma: 18600227-2-11; 

alapítványunk bankszámlaszáma: 58600575-12009817 Az 

egyházak támogatására felajánlható másik 1%-ot a Magyar 

Katolikus Egyház részére jelöljék meg a testvérek! Technikai 

szám: 0011 

Hittantábor 

A plébániai hittantábor az idei évben július 1-től 6-ig, Szobon, a 

plébánián lesz. Kérjük a családokat, hogy a nyári programok 

tervezésénél ezt az időpontot is vegyék figyelembe! 

Résztvevő korosztály: 3-ostól érettségizőkig. A jelentkezési lapok 

az újság asztalról elvihetők. A várható költség 15 000 Ft. Akinek 

ez gondot okoz, kérjük, a jelentkezésnél jelezze. 

Hirdetések 

+ Május hónapban az esti szentmisék után imádkozzuk a 
Lorettói litániát. 

+ A Nyugdíjas Klub következő összejövetele május 9-én, 
csütörtökön, délután 3 órától lesz. 

+ A KÉSZ május 9-én, csütörtökön, este 6 órakor Osztie Zoltán 
Az emberiség színe-java címmel tart előadást a Szent Adalbert 
Központban. 

+ Május 11-én, szombaton délután 1 és ½ 6 között lesz a 
Belvárosi templomban a havi szentségimádási alkalom. Kérjük a 
kedves testvéreket, közösségeket, hogy iratkozzanak fel ívre, mely 
időpontban vállalnak imádságos időszakot a kitett szentségnél! 
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás 
gyermekek rajzolják le amint Jézus felemelt kezével megáldja a 
tanítványait. 
 

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 esküdtek: Pongrácz Aurélia és Józsa Vince 

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 


