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Olvasmány: Jn 11,1-45 Evangélium: Jn 11,1-45 Szentlecke: Jn 11,1-45 

 

VIRÁGVASÁRNAP 

 

Jövő vasárnapi (HÚSVÉTVASÁRNAP) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 10,34a.37-43; szentlecke: Kol 3,1-4 

EVANGÉLIUM (Jn 20,1-9) Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el 

van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: 

„Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!” Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt 

futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment 

be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a 

gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen, összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz; látta és 

hitt. Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia halottaiból. 

Elmélkedéshez: 

Ez az evangélium nem önmagában áll, hanem koronája az egész Nagyhétnek. Biztatom ezért a testvéreket, hogy a Nagyhét során 
„lélegezzenek együtt” az egyházzal, elmélkedjék át Krisztus Nagyhetének csodáját, hogy minél teljesebben tudják átélni azt a 
döbbenetes örömöt, amit ez az evangéliumi szakasz közvetít. 
 
 

Beszámoló-rovat:   Köszönetnyilvánítás 
Amikor kitavaszodik és a napsugarak éltető ereje beragyogja a földet 
otthonainkban nagytakarítást rendezünk. Természetesen a rendrakás-
ból nem maradhat ki a Jó Isten háza, a plébániatemplomunk sem. Idén 
Plébános Atya április 5-re hirdette meg a takarítást. 
Nagy öröm töltötte el szívünket, amikor láttuk, hogy milyen sok 
kedves Testvérünk hallotta meg a hívó szót. Sok kéz hamar kész! 
- tartja a közmondás. Ez most is beigazolódott, hiszen jó sokan 
voltunk és el tudtuk osztani a munkát. Serényen dolgoztunk, mint 
a kis hangyák, így nem telt bele sok idő és ragyogott a templom. 
Ki a padokat mosta, ki söpört, vagy éppen porszívózott, ablakot 
tisztított, ... A gyóntatószékek is megtisztultak, hogy a kedves 
Testvérek szép tiszta környezetben tehessék le bűneiket. Még a 
sekrestye, kórus, mellékoltárok, téli kápolna rendbetételére is ma-
radt energiánk. Igazi csapatként munkálkodtunk, így jó hangulat-
ban, gyorsan elszaladt az idő. Lelkes csapatunk a munka végezté-
vel, örömmel nézett végig a tiszta templomon. 
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a munkáját és a Jó Isten 
bőséges áldása kísérje Őket. Fantasztikus adománya az Úrnak az 
ilyen közösség. Akik eső szóra jönnek és kiveszik részüket a 
munkából is. Külön köszönet, hogy a szülőkkel érkező fiatalok, 
gyermekek is igen lelkesen, precízen, szorgos munkával vettek 
részt a takarításban.         Mátray Gabriella 
 

Áprilisi imaszándékok 

A pápa általános imaszándéka: hogy a kormányzatok segítsék 

elő a teremtett világ védelmét és a természeti erőforrások helyes 

elosztását. 

Missziós imaszándék: hogy a Feltámadt Krisztus töltse be 

reménnyel a szívüket azoknak, akiket fájdalom és betegség tesz 

próbára. 

Bíboros atya imaszándéka: Hogy II. János Pál és XXIII. János 

pápa szentté avatása biztos irányt mutasson és új lelkesedést adjon 

mindnyájunknak. 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 

NAGYHETI PROGRAMOK 

+ Szép hagyomány a családos keresztút, amely Virágvasárnap 

délután 3 órakor a Jó Pásztor Kápolnától indul, de igazából egy-
fajta családi-közösségi kirándulás is, amely a Barsi Balázs atya 
festette  feszülethez érkezik meg a Vaskapu alá. Az állomásokhoz 
családok jelentkezését várjuk. 

+ Nagycsütörtök és Nagyszombat között reggel nem lesznek 
szentmisék a Szent István kápolnában! 

+ Nagycsütörtökön a Bazilikába, a bíborosi Szentmisére várjuk 
a plébániák híveit. Közös menetünk a Belváros elől indul du. 17 
órakor, 17 óra 15-kor érünk a Vízivárosi Templom elé, és onnan 
vonulunk föl együtt a Bazilikába.  
A Belvárosban este 8 órakor kezdődik az esti virrasztás, és este 
10 óráig tart. Este 8 órakor keresztút kezdődik a Szent Tamás ká-
polnában, ami 9 órától közös virrasztással folytatódik. 

+ Nagypénteken délután 3 órakor keresztutat járunk a Belvárosi 
Temető fölötti Kálvárián a Képviselőtestületek tagjainak vezeté-
sével. Az esti szertartás a Vízivárosban 6 órakor, a Belvárosban 7 
órakor kezdődik. A szertartásban elhangzik a Passió, majd ke-
reszthódolat lesz. A szertartás után előbb egyéni, csöndes, majd 
közös szentségimádásra lesz lehetőség. Egyéni szentsírlátogatásra 
a Vízivárosban este 9 óráig, a Belvárosban 10 óráig lesz lehető-
ség. 

+ Polgári naptár szerint Nagyszombaton a Húsvéti Vigília szer-
tartása a Belvárosban este 8 órakor, a Vízivárosban este 9 órakor 
kezdődik. A szertartások után ételszentelés lesz, majd agapét tar-
tunk. 

+ 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 szentmi-
sék. 

 
 
 
 

Kereszted előtt 
Néha Kereszted előtt leborulok, 
máskor csak nézlek. 
Néha magával ránt Világnyi Terhed, 
máskor nem is értem. 

 

Néha öröm tölt el, ha látlak, 
máskor fájdalom. 
De már nem bírok néma maradni, 
erről szól a dalom.  

Bárány Kata 



Harangszó  

Egyházi program: A nagycsütörtöki olajszentelési mise az egy-
házmegye papságának közös ünnepe. Az olajok és a krizma meg-
szentelése és a papi ígéretek megújítása kiváló alkalom arra, hogy 
az egyházmegye papsága és az egyházmegyében működő szerze-
tes 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 április 

17-én, 10 órakor lesz a budapesti Szent István Bazilikában. 

Gondolatok-rovat:    Kedves Nyuszi! 
A gyerekeink minden évben nagyon várják a Húsvétot. Várnak 
téged és az ajándékaidat. Mi is örülünk a tavasznak és várjuk a 
Húsvétot. A Feltámadás, az Élet és a Reménység ünnepét. A meg-
újulás és az újrakezdés lehetőségét. Mi, mint szülők, őszintén örü-
lünk, ha a gyerekeink ajándékot kapnak és természetesen mi is 
szeretjük meglepni őket. Úgy tudjuk, hogy a te a termékenység 
motívumaként lettél meghívva az Élet ünnepének forgatagába, 
hagyományaink része lettél, fő feladatod az ajándékosztás és to-
jásfestés. A te fő örömforrásod az édesség. A gyerkőcöké is, és 
valljuk be, mi is szeretünk finomakat enni. A mi örömforrásunk 
azonban az a Valaki, akitől az életünket kaptuk, és akit ilyenkor 
ünneplünk. (Tényleg, te ismered Őt?) Tárgyaltunk a Mikulással. 
Panaszkodott, hogy bár már április van, hallott olyan gyerekről, 
akinél még mindig lát édességet az édességes dobozban (nyalóka, 
gumicukor)más gyermekeknek meg aznap megettek mindent és 
azóta sem ettek csokoládét, gyümölcsöt. Hallott olyan esetről, 
amikor a gyerekek annyi édességet kaptak, hogy a gyerekek szülei 
továbbajándékozták őket. És ezek a gyerekek elfelejtették megkö-
szönni és mindenféle fura halálfejes babákról és 
gyilkolórobotokkal játszanak azóta és azokról írnak kívánságleve-
leket neki. Nem tudom Te találkoztál-e már ezekkel a problémák-
kal? Neked is írnak a gyerekek ilyen leveleket? A Mikulás ezek 
előtt tanácstalanul és értetlenül áll. Mi is. Azt tanácsolnánk neked 
amit a Mikulásnak is javasoltunk, kedves Húsvéti Nyúl, hogy 
gondold át kicsit az Ünnep lényegét és az ajándékozás mértékét. 
Hogyan tudnád egyenlőbbé tenni az ajándékozást? Van-e értelme 
olyan édességekkel elhalmozni a kicsiket, amit ha rögtön megen-
nének gyomorrontást kapnának? Nem tudnak ők még várakozni, 
tudod jól. Ha meg az aggódó szülők eltennék, a gyerek haragjával 
és érthetetlenséggel kellene szembesülniük. Vagy kell-e a gyere-
keknek újabb műanyag kütyü a játéktárába? Célod-e neked a csa-
ládi viták szítása? Örömet szereznél okozni valóban? Itt is érvé-
nyesül a kevesebb több elv. Azt hiszem a minőségi csokinak a 
szülők jobban örülnek és kevesebbet árt a gyerekeknek. Most nem 
mennék bele a telítetlen zsírsavak, színezékek, cukrok és kakaó-
massza tárgyalásába. Tudod te ezt jól, hisz tanultad a 
nyusziképzőben. Ugyanakkor a Fogtündér is jelezte aggodalmait, 
a Fognyűvő Manók viszont repesnek az örömtől . Azt hiszem ők 
elfogultak a cukrokkal. A fogászati szűrővizsgálaton a gyerek in-
kább szorongónak tűntek, mintsem boldognak és a doktor néni 
sem, látva a sok szuvas és elfeketedett fogacskát. Legalábbis ne-
kem a lányom ezt mesélte. Nem tudom, végül is neki jó, ha van 
munkája… Kedves Nyúl Úr, nagyon tetszik hogy a Mikulással 
karöltve, amerre járunk megleped a gyerekeinket. Az óvodában, 
az iskolában, a karitatív szervezetektől, a különböző rokonoktól 
érkeznek ilyenkor a csomagok. Ez nagyon tetszik. Ami viszont 
kevésbé, hogy elleped a bevásárlóáruházak és boltok polcait 
csokitojással, csibével és báránnyal és mindenféle tojásnak álcá-
zott katyvasszal. A gyerekeink csomó nehéz kérdést tesznek fel 
ilyenkor? A Húsvéti Nyuszi /a Mikulás is itt vásárol? Miért volt 
ez a felirat az ajándékon? Nekem is veszel ilyen játékot (ami na-
gyon drága és nagyon értelmetlen, ellenben divatos)? Mi köze a 
kakaskának a Húsvéthoz? És még folytathatnám. De mi is vásáro-
lunk és nézünk tévét, látunk reklámot a gyerekekkel együtt, hogy 
rejtsem el mindezt őelőlük?! Jártamban keltemben olyan érzésem 
támad, ha Karácsonykor és Húsvétkor nem veszek meg mindent, 
egyszerűen ünnepi vacsorával készülök, nincs az udvaron tojás-
vadászat és játéközön, akkor az én ünnepem silány. Valamiféle 
összeesküvést sejtek, de meg nem jöttem rá ki, lehet a háttérben. 
Nagy kavarodás van veled és a Mikulással kapcsolatba. Pedig biz-

tos vagyok benne, hogy ez titeket is elszomorít. Nem ti akarjátok 
cukorfüggővé tenni a gyermekeinket és kiüríteni a pénztárcánkat. 
Nem ti akarjátok elfordítani tekintetüket az Ünnepeltről Kará-
csonykor és Húsvétkor is, s nem akarjátok kisajátítani ünnepét. 
Arra gondoltam, hogy ha mindezeket őszintén leírom neked, talán 
nem értesz félre. Vagyunk olyan jóban egymással, hogy mindezt 
bizalmasan lemerem írni neked és tudom, nem sértődsz meg. Kér-
lek, állj te is az ügyünk mellé, járj utána a nevedben elkövetett 
dolgoknak és tedd a helyére a dolgokat. Te, aki tudod a helyed, a 
hagyományainkban, kérlek, rakd helyre azokat, akik a nevedben 
mindenféle fura dolgokat művelnek. Azt hiszem a Mikulás már 
tett lépéseket az ügyben, mert Szent Miklós napján ajándékoz és 
Karácsonykor csak itt-ott bukkan már fel. Szeretném, ha az Élet 
Ünnepe valóban az lenne. Ha a várakozás örömteli lenne. Ha a 
készülődés ideje alatt a gyerekekkel tojást festenénk, és mézeska-
lácsot díszítenénk. (Ilyenkor mindig gondolunk rád). Finomakat 
sütnénk, főznénk és nyugodtan készülődnénk. Nagycsütörtökön 
megemlékeznénk Krisztus elárultatásáról és a lábmosásról az 
utolsó vacsorában. Szeretném, ha Nagypénteken újra végigjárhat-
nánk Krisztussal a keresztutat gyermekeink kezét fogva. Szeret-
ném, ha Szombaton a Feltámadás súlyát megéreznénk és az örö-
mét újra átélhetnénk, s mindebből a gyermekeimnek is átadhatnék 
valamit. Szeretném, ha vasárnap várna a lakoma, a húsvéti sonka 
és a főtt tojás. Ha hétfőn terített asztallal várnánk a locsolókat és 
örülhetnénk a szeretteinkkel való találkozásoknak, a szeretet-
vendégségben. Bízom benne, hogy segítségünkre leszel. Várom 
szíves válaszodat! Ne felejtsd az idén is várunk szeretettel! Üd-
vözlettel és tisztelettel: Egy Aggódó Szülő   (Bárány Kata) 
 

Mi legyen a barkaággal az ünnepek után? Már most jelezzük, 
hogy Húsvét ünnepének elmúltával a megszentelt ágakat ne dob-
juk 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. 

 

HIRDETÉSEK 

+ A nagyböjti élelmiszergyűjtés pénzbeli eredménye a Belvárosban 
59 880 Ft, a Vízivárosban 77 870 Ft. A természetben adományozott, és 
pénzen vásárolt élelmiszerek kiosztása Nagykedden megtörtént. 
+ A szentföldi keresztények javára történt gyűjtés eredménye a 
Belvárosban: 38 125 Ft, a Vízivárosban: 57 160 Ft. 

+ Kérjük a kedves testvéreket, közösségeket, hogy iratkozzanak fel 

a kitett ívre, hogy mely időpontban vállalnak virrasztást a Nagyhéten. 
 

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 esküdtek:  Sipos Attila és Németh Vivien 

 

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 


