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XVIII. évf. 11. 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 v á r o s i  P l é b á n i a  h í r l e v e l e  2014. március 16. 

Olvasmány: Ter 12,1-4a Evangélium: Mt 17,1-9 Szentlecke: 2Tim 1,8b-10 

 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi (NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: Kiv 17,3-7; szentlecke: Róm 5,1-2.5-8 

EVANGÉLIUM (Jn 4,5-42): Megérkezett tehát Szamaria egyik városába, amelyet Szikarnak neveznek, közel ahhoz a földdarabhoz, 

amelyet Jákob a fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob kútja. Jézus akkor elfáradva az úttól, azon nyomban leült a kútnál. Körülbelül 

hat óra volt. Odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus azt mondta neki: „Adj innom!” Tanítványai ugyanis elmentek a 

városba, hogy élelmet vegyenek. A szamariai asszony erre megkérdezte tőle: „Zsidó létedre hogyan kérhetsz te inni tőlem, aki szamariai 

asszony vagyok?” Mert a zsidók nem érintkeznek a szamariaiakkal. Jézus azt felelte: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki 

mondja neked: „adj innom”, talán te kérted volna őt, és ő élő vizet adott volna neked.” Az asszony megjegyezte: „Uram, nincs is mivel 

merítened, a kút pedig mély; honnan vennéd hát az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk a kutat adta, 

amelyből ő maga, fiai és jószágai is ittak?” Jézus azt felelte: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a 

vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz 

benne.” Erre az asszony megszólalt: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam, és ne járjak ide meríteni!” Jézus ezt felelte 

neki: „Menj, hívd el a férjedet, és jöjj ide!” Az asszony erre kijelentette: „Nincs férjem.” Jézus ezt válaszolta: „Jól mondtad: »Nincs 

férjem«. Mert öt férjed volt, és akid most van, az sem férjed. Ezt helyesen mondtad.” Az asszony ekkor így szólt: „Uram, látom, hogy 

próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol őt imádni kell.” 

Jézus azt felelte neki: „Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogjátok imádni 

az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól van. De eljön az óra, és már 

itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat keres magának. Az Isten 

lélek, és akik őt imádják, lélekben és igazságban kell őt imádniuk.” Az asszony erre megjegyezte: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit 

Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, kijelent majd nekünk mindent.” Jézus azt válaszolta neki: „Én vagyok az, aki veled beszélek.” 

Ekkor odaérkeztek a tanítványai, és elcsodálkoztak, hogy asszonnyal beszélgetett. Mégsem kérdezte egyikük sem: „Mit akarsz, vagy mit 

beszélsz vele?” Az asszony pedig otthagyta az edényét, elment a városba, és szólt az embereknek: „Gyertek, lássátok azt az embert, aki 

elmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Vajon nem ő a Krisztus?” Azok erre kimentek a városból, és odamentek hozzá. Eközben a 

tanítványok kérték őt: „Rabbi, egyél!” Ő azt felelte nekik: „Van nekem ennivalóm, amiről ti nem tudtok.” A tanítványok egymást 

kérdezgették: „Talán enni hozott neki valaki?” Jézus pedig így folytatta: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki 

küldött engem, hogy elvégezzem az ő művét. Ugye ti mondjátok: Még négy hónap, és elérkezik az aratás? Íme, mondom nektek: 

Emeljétek föl szemeteket, és nézzétek a szántóföldeket, mert megértek már az aratásra. Az arató megkapja a jutalmát, és termést gyűjt 

az örök életre, hogy együtt örvendjen a vető az aratóval. Mert abban igaza van a közmondásnak, hogy más az, aki vet, és más az, aki 

arat. Elküldtelek titeket, hogy learassátok, amit nem ti munkáltatok. Mások fáradoztak, és ti azok munkájába álltatok be.” Abból a 

városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne az asszony szavára, aki bizonygatta: „Elmondott nekem mindent, amit 

cselekedtem.” Amikor tehát a szamaritánusok odamentek hozzá, kérték őt, hogy maradjon náluk. Két napig ott is maradt. Ekkor már 

sokkal többen hittek az ő tanítása miatt. Az asszonynak pedig azt mondták: „Mostmár nem a te beszéded miatt hiszünk, hanem mert mi 

magunk hallottuk, és tudjuk, hogy ő valóban a világ Üdvözítője.” 

Elmélkedéshez: 

 Hogyan kapcsolódik az élő víz témája a férjek témájához? Mennyiben válasz az asszony kérésére Jézus szava? 

 Ma milyen ennivalója lehet Jézusnak, amiről mi, a tanítványok nem tudunk? 

 Miért, kinek a beszéde miatt hiszek? 
 

Beszámoló-rovat: Imádság a magyar ifjúságért és családo-
kért a Főpásztorral 

Dr. Erdő Péter bíboros úr 2014-ben is, minden első szombaton 
ellátogat az egyházmegye valamelyik plébániájára, és ott a hívek-
kel együtt elimádkozza a rózsafüzért, majd szentmisét mutat be a 
magyar ifjúságért és családokért. Idén márciusban az első szom-
bati imaalkalomra az esztergomi Belvárosi Templomban került 
sor. Ezen a napon emlékeztek az egyházmegye hívei Boldog 
Meszlényi Zoltán vértanúpüspökre is, aki 1951. március 4-én ál-
dozta életét Krisztusért és a Magyar Egyházért. Március 1-én, 
délután öt órakor kezdtük meg a bíboros úr vezetésével a rózsafü-
zér imádságot, a világosság titkairól elmélkedve az oltáriszentség 
előtt, majd szentmisében imádkoztunk a magyar ifjúságért és csa-
ládokért. Harmai Gábor atya köszöntötte a bíboros urat, és ki-

emelte, hogy a bíborosunk jelenlétével és imádságával is tanít. 
Tanít, hogy imádkoznunk kell az ifjúságért, családokért, tanít, 
hogy buzgón imádkozzuk a rózsafüzért, mert hathatós imádság, és 
Mária közbenjár értünk Istennél. A bíboros úr a szentmise végén 
kiemelte, hogy ez a nap Meszlényi Zoltán püspökre is emlékeztet 
minket, idézte az ő püspöki jelmondatát, ezzel bíztatva is a belvá-
rosi híveket: „Bizalommal és hűséggel”. A szentmise után főpász-
torunk terített asztalnál is együtt ünnepelt az egyházközség tanács-
testületével és a plébánia Rózsafüzér Társulatával. Köszönjük bí-
boros urunk tanúságtételét, és azt, hogy együtt imádkozhattunk és 
ünnepelhettünk vele, köszönjük plébános atyánknak, hogy lehető-
vé tette ezt az ünnepet!         Maczej Györgyi 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 



Harangszó  

Meghívó 2014.március 29-én (szombaton) 11 órakor felavatjuk a dr. 

Boda László nemzetközi tekintélyű teológus professzor által MESZÉNA 
JOLÁN (1895-1994) karizmatikus tanítónő tiszteletére állított márvány-
táblát a Meszéna házon (Eszetrgom, Bottyán J.u.5.) Mindenkit szeretettel 
várunk!                Szervezők 

Nagyböjt -   Jézus tanítványainak négy ismertetőjele 
Keljünk fel és buzduljunk fel Jézus Krisztus e szeretetre szomjazó 
bánatos felhívásán! Ne engedjük, hogy érzékiségünk elcsábítson! 
Tekintsünk csak fel hitünk szerzőjére és beteljesítőjére, Jézus 
Krisztusra, a Megfeszítettre! Meneküljünk el e romlott világ go-
nosz kívánságaitól, szeressük Jézus Krisztust őszintén és hűsége-
sen, szeressük Őt mindenfajta szenvedés közepette! Mindig fon-
toljuk meg szeretetreméltó Mesterünknek azokat a csodálatos 
szavait, amelyek magukban foglalják a keresztény élet egész töké-
letességét: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, ve-
gye fel, keresztjét és kövessen engem.” (Mt 16,24) 
 Az egész keresztény tökéletesség valóban abban áll, hogy: az 
ember szent akar lenni: „Ha valaki követni akar engem”; az ember 
megtagadja magát: „az tagadja meg magát”; az ember szenvedjen: 
„vegye föl keresztjét”; az ember cselekedjen: „és kövessen en-
gem”. A.) Erős akarat 
Jézus azt mondja: „ha valaki”, azaz, ha egyvalaki – nem pedig: ha 
többen –; hogy ezzel a választottak kis számára utaljon, azokra, 
akik a Megfeszítetthez akarnak hasonlóvá válni azáltal, hogy hor-
dozzák keresztjüket. Ez a szám olyan kicsi, hogy elsápadnánk, ha 
látnánk. 
„Ha valaki akar”; azaz akinek akarata igaz és őszinte, aki tehát 
nem hagyja, hogy a természete, a szokás, az önszeretet vagy em-
beri szempontok vezéreljék, hanem egyedül csak a Szentlélek 
hathatós kegyelme. Hősies, elszánt, Istenért lelkesülő embereknek 
kell lenniük, olyanoknak, akik szembeszállnak a világgal és a po-
kollal, testükkel és saját akaratukkal; akik készek mindent elhagy-
ni, mindent megtenni és mindent elszenvedni Jézus Krisztusért. 
     A kereszt drága barátai! Akiben közületek nincs meg ez az el-
szántság, az egy lábbal jár és egy szárnnyal repül, s nem méltó 
arra, hogy a kereszt barátjának nevezzék; annak a keresztének, 
amelyet Jézus Krisztussal, nagy szívvel és készséges lélekkel kell 
szeretni. Aki csupán fél akarattal törekszik tartására, az olyan, 
mint a rühes juh, mely az egész nyájat tönkreteheti. Ha lenne ilyen 
köztetek, aki a világ gonosz kapuján keresztül behatolt juhaklo-
tokba, azt úgy űzzétek ki Jézus Krisztusnak, a Megfeszítettnek 
nevében, mint a farkast, aki betört a nyáj közé. 
B.) Önmegtagadás: „Ha valaki utánam” akar jönni, utánam, aki 
úgy megaláztam magamat, úgy tönkretettem, hogy inkább egy fé-
regre hasonlítok, mint emberre. Csak azért jöttem a világba, hogy 
átöleljem a keresztet. Egész életem folyamán utána vágyakoztam, 
hogy örömmel hordozzam, és többre becsüljem az ég és föld min-
den öröménél és gyönyörénél, és addig nem voltam elégedett, 
amíg ölelésében meg nem haltam. Ha tehát valaki engem, a Meg-
feszítettet követni akar, az hozzám hasonlóan csak szegénységével 
dicsekedjék, keresztjének megaláztatásaival, szenvedéseivel és 
„tagadja meg magát”. Óvakodjatok azoktól a kevély ájtatosoktól, 
akik maguknak ezzel a gondolattal hízelegnek: „Én nem vagyok 
olyan, mint a többiek, akik nem tudnak szenvedni. Ha engem 
megfeddnek, nem mentegetőzöm; ha megaláznak, nem lázadok 
fel; ha rám támadnak, nem védekezem.” Óvakodjatok a gőgösök-
től és a világ bölcseitől, az önfejűektől és a felfuvalkodottaktól. 
C.) A kereszt szeretete: „Vegye föl keresztjét”. Ez az erős, ritka 
ember, aki értékesebb, mint a föld minden kincse, vegye föl 
örömmel keresztjét, ölelje át szeretettel, hordozza vállán bátran. 
Az ő keresztjét, nem a másét; az ő keresztjét, amelyet bölcsessé-
gem számára készített, szám, súly és mérték szerint. Vegye föl 
keresztjét, melyet én hasítottam ki számára abból a keresztből, 
melyet iránta való végtelen szeretettel vittem fel a Kálvária hegyé-
re; az ő keresztjét, mint legnagyobb ajándékot, melyet választotta-
imnak a földön adhatok. Az ő keresztjét, melynek szélességét a 
legfájdalmasabb és legkeserűbb tapasztalatok adják éppen barátai, 
beosztottai és rokonai részéről. És végül az ő keresztjét, melynek 

mélysége a legrejtettebb fájdalmakat zárja magába; ezekkel én 
fogom őt megterhelni, anélkül, hogy a teremtményeknél vigaszta-
lást találna, sőt azok rendelkezésemre hátat fordítanak neki, és ve-
lem egyesülve még több szenvedést okoznak neki. „Vegye föl ke-
resztjét”, ne vonszolja és ne rázza le, semmit se vágjon le belőle 
és ne is rejtse el. Hordozza türelmetlenség, bánat és panasz nélkül, 
önkéntelen zúgolódás nélkül, engedékenység és természetes kímé-
lés nélkül. D.) Vezeklés: A „keresztjét” hordozza, mert semmi 
sem olyan szükséges, oly hasznos, dicsőséges és édes, mint Jézus 
Krisztusért szenvedni. Valójában – a kereszt drága barátai – 
mindnyájan bűnösök vagytok: senki sincs köztetek, aki ne szolgált 
volna rá a pokolra. Bűneinkért viselnünk kell a büntetést, vagy 
ezen a világon vagy a másvilágon. Vezekeljük le ezen a világon, 
hogy ne a másikon kelljen azt megtenni. Ha Isten e világon büntet 
meg értük a mi beleegyezésünkkel, úgy szeretetteljes lesz a bünte-
tés. Akkor Isten irgalma – mely e világon uralkodik – fogja azokat 
kiengesztelni, nem pedig a szigorú igazság. A fenyítés enyhe és 
ideigtartó lesz, édességgel és érdemekkel kísérve, és már itt a föl-
dön és az örökkévalóságban meg lesz jutalmazva. De ha a bünte-
tést, melyet elkövetett bűneinkkel kiérdemeltünk, a másvilágra 
tartogatjuk, úgy ott Isten vérrel és tűzzel büntető igazságossága 
fogja azt törleszteni. A halálos bűn, amíg Isten Isten lesz, a po-
kolban, az ördögökkel lesz megbüntetve, anélkül, hogy a haragvó 
Isten megszánna szenvedéseid, nyögéseid, könnyeid miatt. Ó, 
gondolunk-e erre, drága testvéreim, amikor e világon egy kicsit 
szenvednünk kell? Mily boldogok is lehetünk, hogy az örök bün-
tetést ideigtartóvá és érdemszerzővé változtathatjuk, ha keresz-
tünket türelemmel hordozzuk. Mennyi adósságot nem fizettünk 
még meg! Mennyi vétket követtünk el, melyekért még a keserű 
bánat és őszinte gyónás után is egész évszázadokat kellene bűn-
hődnünk a tisztítótűzben, mert e világon beértük néhány könnyű 
vezeklési gyakorlattal. Inkább fizessünk meg értük még e világon, 
azáltal, hogy szívesen hordozzuk keresztünket. (Forr.: Levél a kereszt 

barátaihoz részletek MONTFORTI GRIGNON SZENT LAJOS könyvéből Ez a 
cikk részleta Szent Margit Lap 94., 95., 96. és 97. számában jelent meg) 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1% FELETTI RENDELKEZÉS! 
Tisztelettel kérjük Testvéreinktől, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-
át az Egyházunk javára szíveskedjenek rendelni, mert ezzel is jelentősen 
elősegítik célkitűzéseinket.  

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

HIRDETÉSEK 
+ Minden nagyböjti pénteken 15 órakor keresztúti ájtatosságot 

tartunk a Szent István kápolnában 

+ Nagyböjt péntekjein plébániánk közösségei imádkozzák a ke-

resztutat templomunkban este ¼ 7-től. Március 21-én az alkalmat 

a nyugdíjasok csoportja tartja. Március 28-án a Kulcsosok csalá-

dos közössége, április 4-én a Szentlelkes közösség csoportja veze-

ti az alkalmakat.  
 

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: 
minden kedd: 18:00-19:00: szentségimádás (Belváros) 
minden szerda: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz; Magyar Katolikus Rádió: Fm 92,5 Mhz 

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 

Plébániai fogadó órák: hétfőtől - péntekig du.15-18h között 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


