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Olvasmány: ApCsel 1, 1-11 Evangélium: Jn 24, 46-53 Szentlecke: Ef 1, 17-23 v. Zsid 9, 24-28; 10, 19-23 

URUNK MENNYBEMENETELE 

Jövő heti (Pünkösdvasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 2, 1-11; szentlecke: 1Kor 12, 3b-7.12-13 vagy Róm 8, 8-17 

EVANGÉLIUM (Jn 20, 19-23) Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol 
együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután 
ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség 
nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! 
Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” 

 

Elmélkedéshez: 

 Mik azok a félelmeim, amik miatt zárva tartom lelkem ajtaját Jézus előtt? 

 Engedem-e, hogy a Szentlélek engem is átalakítson? 

 Vállalom-e azt a küldetést, amivel Jézus engem megbíz? 
 

Beszámoló-rovat: A márianosztrai zarándoklat 
 

A mostani márianosztrai zarándoklat újból megerősített abban, 

hogy a zarándoklat nem csak személyes Isten-kapcsolatunk 

erősítéséről szól, hanem arról is, hogy a közösségi imaalkalmak 

milyen sok kincset adhatnak. Nekem személy szerint nagy csoda, 

hogy olyan két hölgy is csatlakozhatott zarándoklatunkhoz, akik 

eddig még nem is hallottak róla. Véletlen-e, hogy úti céljuk 

Márianosztra volt? Véletlen-e, hogy Szob alsón szálltak le, és 

nem Szobon, ahogyan azt tervezték? Véletlen-e, hogy egy kicsit 

késtünk az indulással, és így pontosan akkor érkeztünk a 

kereszteződésbe, amikor ők is? Ismét emelkedett lélekkel 

érkeztünk Márianosztrára, ahol József atya a szokásos 

lelkesedéssel tanított arra, hogy mindig mosolyogjunk és ezzel 

adjunk példát hitünkről a világnak. Köszönjük, hogy autóval 

segítették azt, hogy mindenki elérhessen céljához, a szobi 

harangozást, Imre testvér rózsafüzér-vezetését, József atya tüzes 

gondolatait! Ugye egy kicsit könnyebb mosolyogni?! Kuti István 

Programajánló: Szeifert Ferenc zarándoklat 
 

Dr. Szeifert Ferenc először Pilisszentléleken volt plébános. A 

hatvanas évek legnehezebb, első éveiben – az akkor titokban 

működő – pálos szerzetesrend testvéreit többször befogadta, hogy 

Pilisszentléleken lelkigyakorlatokat tartsanak. Szó szerint kétkezi 

munkával is dolgozott azért, hogy a szentléleki pálos kolostorrom 

a mai formájában látható legyen. Segítőivel kiásta a 

falmaradványokat, míg végül 1985 és 1992 között hivatalosan is 

sor került a romok feltárására. A romtemplom kedvelt 

zarándokhellyé vált, ahová 1970-től pünkösdvasárnaponként a 

hívek gyalog vagy autóval jönnek közelről és távolról, hogy a 

reggel 6 órakor kezdődő szentmisén a környékbeli papokkal és a 

pálos atyákkal a Szentlélek kiáradásáért imádkozzanak. A 

hagyományos éjszakai zarándoklatunkat tavaly Szeifert atyáról 

neveztük el, így idén már másodszor az Ő nevét viselő 

zarándoklattal tisztelgünk emlékének. 

Indulás Pünkösdvasárnap hajnalban ½ 2-kor a Galagonyás és 

a Dobogókői út kereszteződésénél levő feszülettől. 

A távolság kb. 12 km, érkezés reggel 6 órára, amikor közösen 

részt veszünk a pünkösd hajnali szentmisén. (Technikai 

információ: lehetőség van arra, hogy autóval előző este meleg 

ruhát, takarót vigyek Pilisszentlélekre. 

Akinek ilyen igénye van, kérem időben jelezze a +36 / 20 / 925-

9363-as telefonszámon.) A szentmise után a hazaút egyénileg, de 

egészen biztos, hogy minden résztvevő részére tudunk helyet 

keresni Esztergomba induló autókban. Kuti István 

Ismeret-rovat: áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetele 
 

Az Úr Krisztus mennybemenetelének ünnepe, Húsvét után a 40. 

nap. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt 

Pünkösdkor ünnepelte. 350 után egyre több helyen a Szentírásból 

ismert Húsvét utáni 40. napra került. Szent Ágoston már apostoli 

hagyománynak tudja. A 12. századtól körmenettel is ünnepelték. 

1570 és 1970 között ezen a napon a misében az evangélium 

elhangzása után eloltották és elvitték a szentélyből a húsvéti 

gyertyát. 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt; ebből 

ered az egyedülálló, magyar áldozócsütörtök név. Az ünnep 

liturgikus hagyományai közé tartozott Krisztus 

mennybemenetelének templomi megjelenítése. 18. századi adatok 

szerint a sárospataki plébániatemplomban a prédikáció után a 

mennybe menő Krisztust ábrázoló szobrot kötéllel a magasba 

húzták, ahol angyalszobrok várták égő gyertyákkal. Ezt követően 

ajándékokat szórtak alá a híveknek. Ugyancsak kora keresztény 

gyökerei vannak az áldozócsütörtöki határjárásnak, körmenetnek, 

és a jó termést célzó vallásos színezetű hagyományoknak. Ezzel 

függött össze az ezen a napon tartott kenyérszentelés is. 
Jeruzsálem – ami a helyet illeti: Urunk nem Jeruzsálemből ment 

fel a mennybe, hanem a városon kívül és mezős helyen való 

magas hegyről; azért I. Hogy mindnyájan, akik előtt akart 

felmenni, minden akadály nélkül láthatnák. II. Hogy azok ne 

látnák, akiket tudott méltatlanoknak lenni az olyan jeles 

dolgoknak látására, az ő hitetlenségükért. III. Azzal alázatosságát 

is jelentette, mert noha délkorban és sok nép előtt akart a 

keresztfán gyalázatos halált szenvedni, mindazáltal dicsőséges 

feltámadását és mennybemenetelét kevés embernek jelentette 

meg, arra tanítván bennünket, hogy e világnak se dicsőségét ne 

kívánjuk, se gyalázatjától ne féljünk. 
 Káldi György: Urunk mennybemenetele (részlet) 

 

 (Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Van Jeruzsálemben, az Olajfák-hegyén, egy kis, kör alaprajzú 
épület. Még a keresztény időkben épült, de jó ideje már 
mecsetnek használják. Igaz, Mennybemenetel ünnepén 
megengedik, hogy a katolikusok szentmisét tartsanak benne. Az 
épület padlóján van egy kő, amely kő két mélyedésében Jézus 
Krisztus lábnyomait vélik felfedezni. (A régi időkben úgy 
ábrázolták Krisztus Urunk mennybemenetelét, hogy lábnyomai ott 
vannak a földön.) Akár igaz, akár nem ez, azt kell mondanunk, 
hogy Jézus Krisztusnak nem csupán a lábnyoma, hanem – ígérete 
szerint – egész valója itt maradt. (Összeállította a szerk.) 

Gondolatok-rovat: Miért nem beszélünk? 
 

„Tétova teve és a mitévő legyek.” 
Két gyermek ül előttem és figyelnek rendületlenül a szüleikre. Pár 

perc múlva újabb gyermek érkezik az édesanyjával. Leülnek. Az 

érkező gyermek alaposan megnézi a padtársait, és halkan sugdosni 

kezd nekik. „Én anyával jöttem, de a mamához fogunk menni innét. 

Ti kik vagytok? Hova mentek a mise után? Nem hintázunk egyet 

előtte?” Meglepő közlékenységgel és nyílt, őszinte kíváncsisággal 

fordult az ismeretlen társaihoz. Én felnőttként csak csodálkozom 

azon, milyen egyszerű a kapcsolatfelvételük. Nem hinném, hogy a 

felnőttek körében ilyen egyszerűen lenne mód arra, hogy 

megszólítsuk egymást. Vagy talán tévedek? Megszólításhoz van elég 

bátorságunk, vagy tapasztalatunk? Sokan talán erre nem 

vállalkoznak. Túl éles kihívást jelent ez számunkra, ami leginkább 

saját belső akadályaink megélésénél válik világossá. Az elmúlt 

időszakban sok esetben veszem észre, hogy nagyon sokan nem 

nyitnak a másik felé, mert „nem érdekel engem, hogy mi van vele.” 

Nagy örömmel veszem, hogy Ferenc pápa is arra a közvetlen és 

egyszerű hangnemre hív, ami az őszinte érdeklődésből fakad, hogy 

„Mi van veled, mi van benned?” Sajnos elszoktunk a megszólítás és 

beszélgetés ilyen egyszerű alapjainak használatától. Nem adjuk ki 

önmagunkat, féltjük saját érzéseinket, és talán félünk is tőlük, 

szégyelljük önmagunk gyarlóságait és gyengeségeit, félünk a 

megítélésünktől és attól, hogy valamit elvesztünk, ha kiadjuk 

magunkból. Ha ez a folyamat ebben a gondolati menetben halad 

tovább, akkor lassan nem csak felismerni, hanem kimondani is 

szükségessé válik, hogy önző vagyok az önzetlenség helyett, be- és 

elzárkózott szívű vagyok a szerető szívűség helyett, gőgössé váltam a 

bölcsesség helyett – sorolhatnám a lelki torzulásokat. Ez sajnos 

Egyházunk minden tagját fenyegeti, mivel a hétköznapiasság és 

megszokottsággá válás az élet minden terén jelen van. Így 

mindannyiunk számára ajánlható az a fordulat, amire a pápa 

buzdításaiban is sarkal. Beszéljünk egymással egyszerűen és 

nyitottan. Ehhez szükségünk van arra, hogy bátrak legyünk ahhoz, 

hogy érdeklődésünkbe beengedjük a másik embertársunkat. Ha nem 

érdekel, akkor nem is tudom szeretni. Akkor lemondok róla, 

lemondok a felé gyakorolható szeretetemről. Ezek a belső 

vívódásaim vezethetnek ahhoz, hogy jobbá váljak szeretetben, és 

közelebb kerüljek általa Istenhez, Jézushoz. Sajnos egy lényeges 

nehézség van ebben a döntési helyzetben. Mit mondjak? Majd 

mindannyian hordozunk olyan lelki szintű „sebeket”, melyek miatt jó 

néhány témába nem is merünk megszólalni, mert nem tudunk róla 

beszélni lelki érintettség, vagy tapasztalati hiány miatt. Ezért merész 

javaslatot ajánlok mindenki számára, aki a kapcsolatra törekvés 

göröngyös szakaszán jár, hogy… (Itt van a helye annak a 

javaslatnak, melyet szeretnék ajánlani, megosztani mindazokkal, akik 

komolyan gondolják azt, hogy döntést hoznak, és Igent mondanak 

kapcsolati viszonyuk formálására. Ezért kérem az Igent mondó 

olvasókat, hogy hétfőtől csütörtökig – a Belvárosi Plébánián, 

szerkesztőségünkben délután 3 és 6 óra között – kérjék el az 

ismertető anyagot, vagy a belvárosi templom újságos asztaláról 

vegyék el, illetve kérjék e-mailben! Így velük tudjuk első körben 

megosztani a javaslatot.) Ez az érdeklődő odafordulás egy megújuló 

lelki előrelépést hozhat majd benned, aki változásra törekszel 

döntésed által. Ha valóban megvalósítod ezeket a cselekedeteket, és 

nem „szép szövegként” elfelejtődnek az előző mondatok, kimondott 

Igened, akkor valóban változni fogsz, változni fog környezeted, 

változik az Egyház hívő népe. Remélheted, hogy lépéseid 

eredményeként megszűnik benned embertársaid felé való 

tétovaságod, amely talán növekvő púpként nyomta hátadat. (folyt. köv.)

 Tóth László 

Felhívás: Plébániánk 1%-os támogatása 
 

Kérjük azokat a Testvéreket, akik szívükön viselik egyházközösségünk 

és az Esztergom-Belvárosi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó 

Alapítvány tevékenységét, hogy a jövedelemadójuk 1%-nak 

felajánlásával támogassák alapítványunkat. Alapítványunk adószáma: 

18600227-2-11; bankszámlaszáma: 58600575-12009817 Az egyházak 

támogatására felajánlható másik 1%-ot a Magyar Katolikus Egyház 

részére ajánlják föl 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. 

Programajánló: Zarándoklat a Hit évében 
 

Zarándoklatot szerveznek június 8-án, szombaton, Budapestre. A 

részvevők meglátogatják a Szent István bazilikát, a Parlamentet, a 

Szent Koronát. A Pesti Ferences Templomban Reisz Pál ferences 

atya fogadja a Testvéreket a rendházi kápolnában. Az autóbusz és a 

parlamenti belépő költsége 3100 Ft. Indulás 7.30-kor a Táti úti 

parkolóból (Földhivatal elől), hazaérkezés kb. 17 órakor. További 

információk a plébánián. 

Hirdetések 

+ Május hónapban az esti szentmisék után közösen imádkozzuk a 

Lorettói litániát. 

+ A belvárosi képviselőtestület ülése kivételesen hétfőn délután 5 

órakor kezdődik Gyöngyös Antal lakásán. 

+ A vízivárosi képviselőtestület ülése csütörtökön este 8-kor 

pénzszámolással kezdődik, az ügyek megbeszélésére fél 9-től 

térünk át. 

+ Pilisszentléleken a pálos romoknál pünkösdi szentmise lesz 

Pünkösdvasárnap reggel 6 órás kezdettel. A szentmisét Aczél 

László Zsomgor pálos atya tartja, plébános atya gyóntatni fog, 4 

hely van a kocsijában is, fél 6-kor indul. 

+ Plébániáink fiataljainak bérmálása Pünkösdvasárnap a 10.30-kor 

kezdődő szentmisében lesz a Bazilikában. 

+ Május 14-én, kedden, délután 6 órakor imaóra lesz a Kerek 

templomban. 

+ A hittantábor jelentkezési lapjai az újságos asztalról elvihető! 

+ Újság előfizetési rendszert kívánunk beüzemelni. Kérjük azokat a 

Testvéreket, akik rendszeresen vásárolják az Új Embert az Élő 

Kenyeret, az Adoremust és más az újságos pulton látható 

sajtótermékeket, hogy esetleges előfizetési szándékukat a 

sekrestyében vagy a plébánia irodájában jelezzék. 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 

rajzolják le amint Jézus a tanítványokra leheli a Szentlelket. 

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: Laczkó Judit és Szentkirályi Károly, Arató Sára és 

Lőrincz László 
A héten kereszteltük: Tóth Olivér 

A héten temettük: Szűcs Józsefné 
 

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 


