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HÚSVÉTVASÁRNAP 

 

Jövő vasárnapi (HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 2,42-47; szentlecke: 1Pét 1,3-9  

EVANGÉLIUM (Jn 20,19-31) Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be 

volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, 

megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: ,,Békesség 

nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' Amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: ,,Vegyétek a 

Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.'' Tamás 

pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki: ,,Láttuk az 

Urat!'' Ő azonban így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalára 

nem helyezem, én nem hiszem!'' Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, 

megállt középen, és így szólt: ,,Békesség nektek!'' Azután azt mondta Tamásnak: ,,Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki 

kezedet és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás azt felelte: ,,Én Uram és én Istenem!'' Jézus erre azt mondta neki: 

,,Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.'' Jézus még sok egyéb jelet is művelt tanítványai szeme láttára, 

amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és a hit 

által az ő nevében életetek legyen.  

Elmélkedéshez: 

 Felismerem-e életem során, egy-egy helyzetben, hogy az Atya küld most engem? 

 Mit jelent számomra a „hiszem” kifejezés, megtapasztalást, vagy megnyugvást jelentő bizonyságot? 

 Tudok-e úgy hinni, és hitemhez úgy ragaszkodni, hogy a tapasztalási vágyamon felül emelkedem? 
 

Irgalmasság vasárnapjára - Isteni Irgalmasság kilenced 
Az Isteni Irgalmasság vasárnapjával (2014.április 27.) és az arra való 

előkészülettel kapcsolatban bevezetésként Katona István püspök írá-

sából idézünk, amely az Új Ember című katolikus hetilap 2005. már-

cius 27-i számában jelent meg. 
Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint tel-
jes búcsú nyerhető ezen a napon a szokásos feltételek mellett. Az ünnep-
pel kapcsolatban érdemes idézni Jézus szavait, melyeket Szent Fausztina 
nővér naplójában olvasunk. "Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasság-
nak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet (az Irgalmas Jézus képét) húsvét 
után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen 
az irgalmasság ünnepe!" (Napló 49.)"...Azt kívánom, hogy az irgalmas-
ság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a sze-
gény bűnösök részére" (Napló 699.) Szerte a világon milliók készülnek 

kilenceddel az irgalmasság ünnepére. A kilenced nagypénteken kezdő-
dik. Ez a nap - húsvét ünnepével együtt - Isten irgalmas szeretetének 
csúcspontja. A kilenced imái megtalálhatók Szent Fausztina naplójában 
(1209-1229). Amikor II. János Pál pápa Krakkóban felszentelte az Ir-
galmasság bazilikáját, beszédében ismételte ezt a fohászt: "Jézusom, bí-
zom benned!" Tegyük ezt mi is mindannyian.  Katona István 

Az Isteni Irgalmasság kilenced (Nagypéntektől húsvét 1. hetének 

szombatjáig) Kilenced az Isteni Irgalmassághoz 
„Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgal-
masság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.” 

Első nap ,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, 
s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomo-
rúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.''  1211 Legirgalmasabb Jé-
zus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd 
bűneinket, hanem bizalmunkat, (58) mellyel végtelen jóságodhoz járu-
lunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké 
ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a 
Szentlélekkel köt össze Téged.  Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az 
egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legir-
galmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj 
rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen. 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Második nap ,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s me-
rítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves 
kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberi-
ségre.'' 1213 Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyara-
pítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vi-
hessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmas-
ság mennyei Atyját.  Örök Atya, tekints irgalmas szemmel (59) szőlős-
kerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Ál-
dásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe be-
zártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos 
útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd 
kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen. 

Harmadik nap  ,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, 
s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg ke-

resztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó 
csepp.'' 1215 Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod 
kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mind-
nyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész 
örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent 
Szíved a mennyei Atya iránt lángol.  Örök Atya, tekints irgalmas 
szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenve-
dése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irán-
tad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne ve-
szítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek ka-
rával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen. 

Negyedik nap  1216 ,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, 
akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is 
gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket 
irgalmam tengerébe!'' 1217 Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! 
Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik 
még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy 
velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha 
eltávozni irgalmas Szívedtől! Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a 
pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket 
Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világos-
ságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged 



Harangszó  

szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! 
Ámen. 

Ötödik nap ,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s 
merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva 
megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek 
az Egyház egységébe, begyógyulnak [333] sebeim, és így enyhítik kínja-
imat.''(61)  1219 Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem 
tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd 
irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világossá-
goddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örök-
ké dicsérjék irgalmad bőségét!  Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel 
az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és 
visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva téve-
déseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kín-
szenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, 
hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-
örökké! Ámen. 

Hatodik nap ,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket 
hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlí-
tanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. 

Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A 
kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek 
tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.''  1221 (62) Legir-
galmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd 
vagyok és alázatos szívű.'' Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és 
alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyör-
ködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint 
illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga 
az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a 
lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának him-
nuszát.   1223 Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alá-
zatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas 
Szívének lakói. Ôk hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata 
felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jó-
ság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd 
meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod 
dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen. 

Hetedik nap 1224 ,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különö-
sen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. 
Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyeb-
ben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő 
életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a 
pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös 
védelmemben.''  1225 (63) Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga 
a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik kü-
lönösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lel-
kek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbálta-
tásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és 
vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, 
mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.  Örök Atya! Tekints 
irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat - végtelen 
irgalmasságodat - különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szí-
vébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük 
telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát 

énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd 
helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük 
Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni 
fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsősé-
gemet.'' 

Nyolcadik nap  ,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket ve-
zesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse 
izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújta-
nak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam 
kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismer-
néd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és se-
gítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.''  1227 
Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért ir-
galmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Na-
gyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A 
Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is di-
csőíthessék irgalmad erejét.   Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel 
a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be van-
nak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a 
keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok 
iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak 

legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és 
irgalmad határtalan. 

Kilencedik nap ,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd 
be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban 
szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leg-
inkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el 
tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó (65) esélye irgal-
mamhoz való menekülésük lehet.'' 1229 Legirgalmasabb Jézus, ki magad 
vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt 
lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkö-
vült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Ben-
ned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró sze-
retetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz. 
 Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak 
zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek 
Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, 
engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét... 

Az Irgalmasság rózsafüzére: 476 e szavakat hallottam: ,,Ez az ima ha-
ragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón a 

következőképpen: Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszek-

egyet imádkozz, ezután a nagy szemekre a következőket ismételd: Örök 

Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisz-

tusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért 

és az egész világ bűneiért; majd a kis szemekre: Jézus fájdalmas kín-

szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak Végén három-

szor ismételd e szavakat: Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, 

irgalmazz nekünk és az egész világnak!" (www.uj.katolikus.hu nyomán 
szerkesztve) 

HIRDETÉSEK 

+ Szerdán, április 23-án lesz SZENT ADALBERT püspök és 

vértanú, főegyházmegye védőszentjének ünnepe. 

+ Csütörtökön Szent György, pénteken Szent Márk evangélista 

emléknapja lesz. 

+ Jövő vasárnap (fehérvasárnap) az Isteni irgalmasság vasárnap-

ja. Ehhez kapcsolódó irgalmasság kilencedbe való bekapcso-

lódáshoz részleteket a Harangszóban olvashatnak. 

+ Irgalmasság vasárnapján lesz XXIII.János és II.János Pál pápa 

szenté avatási szertartása. Imádkozzunk közbenjárásukért, és 

aki teheti, kapcsolódjon be a média általi élő közvetítésekbe. 
 

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: Kaluzsa Szandra Viktória, Kaluzsa Laura 
Anna, Tölgyesi Bálint, Tölgyesi Péter, Gál Máté, Sawinné Molnár 
Eszter 

A héten temettük:Boglárd Istvánné 

Plébániánk területén élő minden kedves testvérünknek 

KEGYELMEKBEN GAZDAG, ÁLDOTT HÚSVÉTI 

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

„Krisztus feltámadott!! Valóban feltámadott!!” 

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 
Facebook: Esztergom-Belvárosi Plébánia 


