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Olvasmány: ApCsel 8,5-8 Evangélium: 1Pét 3,15-18 Szentlecke: Jn 14,15-21 
 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 1,1-11; szentlecke: Ef 1,17-23; evangélium: Mt 28,16-20 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Hétköznapi szentmise után szeretettel várom a testvéreket rövid (kb. negyedórás) beszélgetésre, akár egy pohár sör mellett, ahol a 

Önök is hozhatnak kérdéseket, én a Hiszekegyről és a napi szentírási olvasmányokról beszélgetnék.  

A Mindenható Atya 

„Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában…” Hitvallásunk első hitágazata látszólag nem sajátosan keresztény. Az egy Istenben, 

mennynek és földnek Teremtőjében a zsidók és a muszlimok is hisznek, de az ókori görögök is szólították a főistent, Zeuszt „Zeusz 

Atya”-ként. Atya az, aki a létünket akarta, megteremtett bennünket. Isten léte és jósága az emberi értelem fényében is fölismerhető, 

mondta ki az I. Vatikáni Zsinat, és a különféle vallási felekezetek közös meggyőződése jól mutatja ennek a dogmának az igazságát. 

Jézus mégis újdonságot hozott a világba, amikor Istent „Abba – Apa” – néven szólította meg. Jézus nyelvhasználatában családi 

kapcsolatra utal ez a szó, és amikor a keresztségben Jézus testvérei lettünk, ebbe a családi kapcsolatba hívott meg bennünket. Isten egy 

keresztény számára „apa”. „Apa”, aki mindenható erejével mellettünk áll, aki személyesen a mi irányunkban elkötelezett, akinek 

ugyanúgy gyermekei vagyunk, mint természetes édesapánknak.  

Jól mutatja az „Atya” szónak ezt a kettősségét az 1Kor 8,6: „nekünk mégis egy Istenünk van, az Atya, akitől minden van, s akiért 

vagyunk; és egy Urunk van, Jézus Krisztus, aki által minden van, s aki által mi is vagyunk.” 

 

Beszélgetési kérdések: 

- Miért „Atya”? Miért nem mondjuk „Anya”? Milyen nemű az Isten? 

- Hogyan függ össze Jézus nyelvhasználata és a korábbi nyelvhasználat abban, ahogyan Atyának szólítjuk az Istent? 

- „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” – Jézus a kereszten mondja ki ezeket a szavakat. Számomra mi volt eddig a legkeményebb 

helyzet, amikor Atyának neveztem az Istent? 

 Harmai Gábor plébános 

 
 

Tanúságtétel:   Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok 

Ifjúságom egy része, pontosabban gyermekkorom, a dicsőséges 

kommunizmus korszakára esett. Köztudott tény, hogy ez a rend-

szer mindenféle eszközökkel próbálkozott, csakhogy a vallást el-

tiporja. Általános iskolában kezdődött a történet. Mivel én voltam 

az egyedüli tanuló az osztályban aki hittanra jártam, bőségesen 

volt részem a különféle zaklatásokban, megaláztatásokban igaz-

ságtalanságokban és ( be nem váltott) ) fenyegetésekben, melyek 

hűségesen végigkísértek a gimnáziumi években is. Ott azzal pró-

báltak a keresztény közegre hatni, hogy ha meglátnak a templom-

ban, kirúgnak az iskolából. A legnagyobb értéktől a Szentmisétől 

akartak megfosztani. Eszem ágában sem volt erről lemondani, és 

ez a hitvallás meg is hozta méltó gyümölcsét. A keresztényellenes 

propagandisták egyszerre elhallgattak, eltűntek, majd idővel foko-

zatosan fölbukkantak a templomokban. Számomra hittartalommal 

megtöltött élménnyel ér fel az a pillanat, amikor a pedagógus, aki 

a legintenzívebb módon folytatta ellenem a harcot, pár évvel ké-

sőbb ( a kommunizmus után ) békecsókot nyújtott a Szentmisén. 

Rejtély maradt azóta is, hogy vajon az én hitvallásom mozdított e 

meg benne valamit, vagy csak segített megmaradni a hitében? 

Mindenképpen tanúságtétel volt Istenről, a hitről, arról. hogy mit 

jelentett akkor és most kereszténynek lenni? Számomra akkor is, 

most is - szabadságot- lelkiismereti szabadságot. Vjatrák Anna 

 

MEGHÍVÓ 

Az esztergomi Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola, 

a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeuma 

és az Esztergomi Balassa Bálint Társaság 

szeretettel meghívja 

Balassa Bálint szobrának koszorúzására: 

2014. május 30-án, (péntek) 16 órakor 

találkozás: 

Balassa Bálint szobránál 

a Várhegy oldalában 

Program: koszorúzás a szobornál 

Emlékséta Balassa Bálint megsebesülésének színhelyére 

Dr. HORVÁTH ISTVÁN vezetésével 

2014. május 31-án 

Családi nap Balassa Bálint halálának 420. évfordulója alkal-

mából  

a Keresztény Múzeumban 10:00-tól 

 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 



Harangszó  

HIRDETÉSEK 

+ Május hónapban az esti szentmisék után elimádkozzuk a 

Lorettói litániát.  

+ Hétfőn Néri Szent Fülöp emléknapja, jövő vasárnap Urunk 

Mennybemenetele ünnepe lesz. 

+ Imádkozzunk a mostani vasárnap elsőáldozóiért, hogy Krisz-

tus testének vétele erősítse őket életszentségre jutásuk útján. 

+ Jövő hét vasárnap a vizivárosban lesz az elsőáldozás. 

+ Előre hirdetjük, hogy június 7-én (szombaton) este 20h-tól 

pünkösdi imavirrasztás, Szentségimádás kezdődik a Belvárosi 

templomban, 8-án reggel 7 óráig. Hívjuk és várjuk erre az 

egész éjszakán át tartó alkalomra a testvéreket! 

+ Nyári hittantáborunk Nagybörzsönyben lesz július 21-26-ig. 

részvételi díj: 15 ezer forint. Jelentkezni 5.000 Ft befizetésével 

lehet a plébánián. Ha nehézséget jelent az összeg megfizetése, 

pl. több gyermeket küldenének vagy más okból, akkor azt je-

lezni szíveskedjenek - valamennyit tudunk segíteni! Jelentke-

zési lap kérhető a sekrestyében, plébános atyától, e-mailben, 

illetve letölthető a weboldalunkról is. Kérjük, hogy jelentkezé-

süket, jelentkezési szándékukat mielőbb tegyék meg a szerve-

zés és szabad helyek feltöltése miatt. 

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: Répánszky István és Bárány Zsófia; Milotai 
Richárd és Alberti Zsuzsanna; Németh Fülöp és Ungár Eszter 

A héten temettük: Belházy Imre, Szegedi András Sándor 

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 


