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Olvasmány: Kiv 17,3-7 Evangélium: Jn 4,5-42 Szentlecke: Róm 5,1-2.5-8 

 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi (NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP) szentírási szakaszok: olvasmány: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; szentlecke: Ef 5,8-14 

EVANGÉLIUM (Jn 9,1-41): Amikor továbbment, látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték őt: „Mester, ki 

vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus azt felelte: „Sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten tetteinek kell 

megnyilvánulniuk benne. Nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött, míg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki 

sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” Miután ezeket mondta, földre köpött, sarat csinált a 

nyálból, a sarat a vak szemére kente, és azt mondta neki: „Eredj, mosakodj meg a Síloe tavában!” Ez küldöttet jelent. Elment tehát, 

megmosdott, és ép szemmel tért vissza. Ezért a szomszédok és akik azelőtt látták őt mint koldust, azt kérdezték: „Nem ő az, aki itt ült és 

koldult?” Egyesek azt mondták: „Ő az.” Mások így szóltak: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az.” Erre 

megkérdezték tőle: „Hogyan nyíltak meg a szemeid?” Azt felelte: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a 

szemeimet, és azt mondta nekem: „Menj a Síloe tavához, és mosakodj meg.” Elmentem tehát, megmosdottam, és látok.” Azok 

megkérdezték tőle: „Hol van ő?” Ő azt felelte: „Nem tudom.” Ekkor elvitték a farizeusokhoz azt, aki előbb vak volt. Azon a napon 

pedig, amikor Jézus a sarat csinálta és megnyitotta szemeit, szombat volt. Ismét megkérdezték tehát tőle a farizeusok is, hogy hogyan 

nyerte vissza a szemevilágát. Ő azt felelte: „Sarat tett a szemeimre, megmosdottam, és látok.” Azt mondták erre néhányan a farizeusok 

közül: „Nem Istentől való ez az ember, aki a szombatot nem tartja meg!” Mások azt mondták: „Hogyan cselekedhet bűnös ember ilyen 

jeleket?” És szakadás támadt köztük. Erre ismét megkérdezték a vaktól: „Te mit gondolsz róla, miután megnyitotta szemeidet?” Ő pedig 

azt felelte: „Próféta!” A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és visszatért a látása, amíg elő nem hívták a most már ép 

szemű ember szüleit. Megkérdezték őket: „A ti fiatok ez, s azt mondjátok róla, hogy vakon született? Most hogyan lát tehát?” A szülei 

azt felelték: „Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most miképpen lát, nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg 

szemét, azt sem tudjuk. Kérdezzétek őt, megvan a kora, majd ő beszél magáról.” Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, 

mivel már elhatározták a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei: „Megvan a 

kora, őt kérdezzétek.” Másodszor is előhívták tehát az embert, aki vak volt, és azt mondták neki: „Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, 

hogy ez az ember bűnös.” Ő azt felelte: „Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok.” Erre megkérdezték 

tőle: „Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet?” Az azt felelte nekik: „Megmondtam már nektek, de nem hallgattátok meg. 

Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni?” Erre megátkozták őt, és azt mondták: „Te vagy az ő 

tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, ezt pedig nem tudjuk, honnan van.” Az ember erre 

azt felelte: „Éppen az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, nekem pedig megnyitotta a szemeimet. Tudjuk, hogy Isten a 

bűnösöket nem hallgatja meg, de aki istenfélő, és megteszi az ő akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ áll, soha nem lehetett hallani, 

hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit.” Azok azt felelték 

neki: „Mindenestől bűnben születtél, és te oktatsz minket?” És kidobták őt. Jézus meghallotta, hogy kidobták, és amikor találkozott 

vele, megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Az így felelt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus azt mondta neki: „Hiszen 

láttad őt: ő az, aki veled beszél.” Erre az így szólt: „Hiszek Uram!” És leborult előtte. Akkor Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem erre a 

világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.” A farizeusok közül, akik vele voltak, néhányan hallották ezt, 

és azt mondták neki: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus ezt válaszolta: „Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban azt 

mondjátok most: „Látunk.” Ezért megmarad a bűnötök.” 

Elmélkedéshez: 

 Vádolok-e Istent vagy embert, ha valamilyen testi rendellenességet hordozok vagy hordoz valaki a környezetemben? 

 Miért ilyen bonyolult módon gyógyít Jézus (sárral való megkenés)? 

 Milyen elvakultságokból sikerült meggyógyulnom az elmúlt években? 
 

Zarándoklatok: Itt a tavasz! Ilyenkor csak úgy hív a természet 

kirándulásra. Megragadom az alkalmat és a tavaszi zarándoklata-

inkat leírom, ajánlom. Május elsején Márianosztrára megyünk, 

ahol már nem József atya fog fogadni bennünket, mert őt áthe-

lyezték. Sajnos Imre testvér sem kísér minket az idén, mert Er-

délybe került, ahol hosszú évek után a pálosok ismételten megje-

lennek. Indulás: 7:40 kor az esztergomi buszvégről, 8:45-kor a 

maróti kompkikötőnél, vagy 9 órakor a szobi oldalon. 

Pünkösd vasárnap: Idén visszatérünk a korábbi hagyományok-

hoz és a Hegymeg felé megyünk. Tavaly másik útvonalat jártunk, 

ami könnyebb volt ugyan, de sokáig városi világításban, beton-

úton mentünk és a folyamatos kutyaugatás kilométerekig kísért 

minket. A zarándoklat így elveszette a csendes, meghitt jellegét. 

Idén tehát ismét csendesen, rózsafüzért imádkozva a kicsit nehe-

zebbik úton indulunk. Indulás hajnali 1/2 2-kor a Galagonyás és 

Dobogókői út találkozásánál levő keresztnél.   Kuti István  

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 



Harangszó  

Gyümölcsoltó Boldogasszony, Annuntiatio Beatae Mariae 

Virginis, márc. 25. (kedd) Jézus fogantatásának ünnepe, régi 
magyar neve, Gyümölcsoltó Boldogasszony A megtestesülés, Is-
ten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe. 9 
hónappal Jézus születése előtti nap, melyen Gábor főangyal meg-
vitte Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét angyali üd-
vözlet. 692-ben említik először, amikor a trullai zsinat (III. kons-
tantinápolyi zsinat) helyesnek ítélte nagyböjtben történő ünneplé-
sét. Eszerint már hosszú ideje ünnepelhették. Az ünnepet 150-
200: a Jakab ősevangélium és az az üdvtörténeti elgondolás készí-
tette elő, hogy a világ teremtése, Krisztus fogantatása és kereszt-
halála ugyanazon a napon, a kereszthalál napján, III. 25: történt. 
A történeti gondolkodás Jézus születésétől visszaszámlálva hatá-
rozta meg a fogantatás ünnepének dátumát: így lett ez az ünnepe I. 
6-tól (epifánia) számolva IV. 7-e (az örményeknél máig megma-
radt), XII. 25-től számolva III. 25. Rómában, ahol a S. Maria 
Maggiore-baz-ban körmenettel ünnepelték, a keletről származott 

I. Sergius pápa (urakodás 687-701) honosította meg Annuntiatio 

Domini névvel. A keleti liturgiák (mint az ambrozián is) az ün-
nepet az Úr ünnepei között tartották számon, a II. Vatikáni Zsinat 
utáni liturgikus reform ehhez tért vissza.  

Ez a nap a magyar egyházban főünnep, nem kötelező a szentmi-
sén való részvétel, de a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
ajánlása szerint: „A főünnepeket "méltó és igazságos" szentmisé-
vel, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani.”(Szerk.:Kat. lex.) 

Nagyböjt - Ismeret-rovat:  

A KERESZTÚT JÁRÁS HAGYOMÁNYA 
A keresztút járás azt szeretné elősegíteni, hogy egyre jobban 
elmélyedjünk a megváltás misztériumában. Hiszen, ha ezt 
megértjük. akkor mindennapi áldozatainkat, életünket is 
könnyebben tudjuk az Úréhoz kapcsolni, és egymás terhét is 
hordozni. A keresztút eredetileg az a körülbelül fél kilométeres 
útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a 
Golgotáig. Via Dolorosa: a fájdalmak útja. Via Crucis: a kereszt 
útja. A hagyomány szerint a szent körúton már a föltámadás utáni 
napokban végigmentek néhányan (az Utolsó Vacsora terme, 
Annás és Kaifás háza, Golgota, Szentsír, Praetorium, Getszemáni 
kert, Olajfák hegye, Kidron-völgy, Sion hegye). Hagyományként 
élt az is, hogy a Boldogságos Szűz felkereste Fia szenvedésének 
helyeit annak mennybemenetele után. Később emlékkápolnákat is 
létesítettek az útvonal főbb helyszínein. A ferences atyák 
vezetésével már a tizennegyedik századtól zarándokok látogatták, 
bár azok az állomások nem voltak teljesen azonosak a maiakkal. 
Európában elsőként olasz területeken imádkozták a stációkat. 
Szabadtéren a németek állítottak föl először a 15. században - hét 
állomással. A tizennégy stációs forma Betlehemben 1518-tól 
honosodott meg. Az Itália apostolának nevezett Port Maurizio-i 
Szent Lénárd népmissziójának köszönhetően kontinensünkön a 
tizennyolcadik században terjedt el a tizennégy állomásos forma. 
Őt a keresztút prédikátorának nevezték el. Húsz év alatt - 1731 és 
1751 között - 572 keresztutat állított föl. Az állomások számát, a 
keresztút felállításának helyét, körülményeit és az ájtatosság 
módját XII. Kelemen pápa szabályozta és egységesítette 1731-ben 
kiadott rendeletében. Így egyre több helyen idézte fel, és véste 
lelkébe minden kor embere Jézus tanácsát: "Aki követni akar, 
tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy 
kövessen engem". A keresztúti ájtatosság egy elmélkedő imádság, 
amelyben a hívők- egyedül vagy közösségben - fölidézik Jézus 
keresztútjának történéseit. Imádkozható kötött szövegekkel, de 
saját szavainkkal is. Sajátos napja a péntek, különösen 
nagyböjtben, de más napokon is végezhető. Ajánlott rá 
lelkiismeretvizsgálattal és a bánat felindításával felkészülni. 
Elcsendesedünk, életünkre tekintünk, és együtt érzünk a szenvedő 
Jézussal, valamint mindazokkal, akik vele együtt szenvednek, és 
erőt merítünk keresztjeink hordozásához. Életünk minden 
gondjával és örömével Jézus után indulunk... XVI. Benedek pápa 
a Vatikáni Rádióban a fájdalom értelmével és a kereszt megváltó 
értékével kapcsolatban ezt mondta egy beszélgetésben: 

"Természetesen a szenvedés mindenkiben félelmet kelt, ám a 
tapasztalat azt mutatja, hogy a szenvedés elfogadása által 
felnőttebbé válunk. A fájdalom ellen küzdenünk kell - ez az 
orvostudomány feladata -, másrészt viszont a fájdalom arra is 
szolgál, hogy felismerjük korlátainkat, elgondolkodjunk életünk 
értelme felett és megnyíljon a szívünk mások szenvedése iránt. 
Ami pedig a kereszt botrányát illeti: valóban nem könnyű 
felfogni, miért van szükség a kereszthalál kegyetlenségére ahhoz, 
hogy a világ üdvözüljön. A mai ember szeretné kizárni életéből 
mindezt. Valójában azonban Jézus kereszthalála felhívást jelent 
az igazságosságra, a tisztességre, az igazságtalanságoknak a 
szeretetben való leküzdésére. Ugyanakkor - bár ésszel ezt nem 
könnyű felfogni - az Úr Jézus áldozatával felvállalta a mi 
fájdalmainkat, szenvedéseinket és ezzel átalakította a világot. 
Csak Krisztus útján járva vagyunk képesek elfogadni a fájdalmat 
és értjük meg igazán, hogy nincs igazi szeretet, ha nem tudunk 
lemondani önmagunkról, korlátainkról és arról az akaratunkról, 
hogy mindent birtokoljunk. A szeretet tehát szükségszerűen 
magában foglalja a fájdalmat és az önajándékozást. A kereszt 
misztériumában benne van a szeretet misztériuma!” 
(Forr.:www.hittansuli.hu) 

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 28-án a Kulcsosok 

családos közössége, április 4-én a Szentlelkes közösség csoportja 

vezeti az alkalmakat.  

+ Kedden (március 25-én) URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK 

HÍRÜLADÁSA / Gyümölcsoltó Boldogasszony /(főünnep) nem 

kötelező a szentmisén való részvétel, de a „A főünnepeket "méltó 

és igazságos" szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal 

megtartani.”(MKPK) Ezen a napon hétköznapi miserend lesz! 

+ Jövő vasárnap pénzgyűjtést tartunk nagyböjti élelmiszerosz-

tásra. Aki emellett természetben is kíván adakozni, a tartalékaiból 

bátran tegye meg, a boltban történő bevásárlásnál praktikusabb az 

erre szánt összeget nekünk adni. 

+ Nagyböjti triddum a városban Székely János püspök atyával 

lesz április 6-7-8-án, vasárnap-hétfő-kedden este 6 órától a Szent 

Anna Kerektemplomban. 
 

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) 
 

A héten kereszteltük: Janositz Anna Katharina 

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 


