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PÜNKÖSDVASÁRNAP 

Jövő vasárnapi (Szentháromságvasárnap [főünnep]) szentírási szakaszok: olvasmány: Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-5; szentlecke: 2Kor 

13,11-13; evangélium: Jn 3,16-18 

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.  

Ha száddal vallod és szívedben hiszed 

Az egy Úrra, Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentések a Hitvallás keresztény magját jelentik. A Szentírás ősi hitvallási jellegű szövegei 

Krisztus Urunkról szólnak. Ilyen a címként választott Róm 10,9: Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy 

Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. Érdemes megfontolni, hogy a mai Hitvallás mondatai is mennyire Jézus Krisztusra 

koncentrálnak. A „Hiszek a Mindenható Atyában” mondat lényegi titka, Isten Atyja Jézus Krisztusnak, aki elsőszülöttként testvérünkké 

lett. A Szentlelket „éppúgy imádjuk és dicsőítjük, mint az Atyát és a Fiút”. A vonatkozási pont tehát az a Fiú, akinek Atyja az Isten. 

Krisztus olyan Úr, aki nem zsarnok fölöttünk, hanem azért Úr, mert Ura a reményeinknek, álmainknak, mindannak, ami bűnös 

elesettségünkben is őrzi szívünkben Isten képmását. 

Beszélgetési kérdések: 

- Milyen tapasztalataim vannak urakról és hatalomról? 

- Örömhír-e számomra, ha evilág egyik ura még hatalmasabbá válik? Kinek a hatalmasabbá válása az, aminek tényleg örülni tudok? 

-Hogyan jelenik meg Krisztus uralma az életemben? 

 Harmai Gábor plébános 
 

Beszámoló:  "Kezdetben volt az Ige . . ." 

 Sokat olvastam, hallottam már az Ige erejéről, voltam konferen-

cián is, ahol négy napig csak erről volt szó /Damian Stayne : Az 

Ige ereje, 2012. február /. 

Meg is értettem, el is hittem, sőt, azt is megtanultam, hogy az 

Ige oltára ugyanúgy tiszteletet érdemel, mint az Áldozati oltár / II. 

vatikáni zsinat /. 

Teljesnek tűnt a kép, csak nagyon-nagyon mélyen, nagyon 

halványan sejlett valami pici hiányérzet, amit sikeresen elfojtot-

tam, mondván: földi halandónak nem kell mindent értenie. 

Aztán az orvosok úgy gondolták, jó lesz az nekem, ha befek-

szem a kórházba. Rossz tapasztalataim vannak e téren, /itt fáj, ott 

fáj, ez így járt, azt úgy kezelték félre, stb./ ezért alaposan "felsze-

relkeztem": Szentírás, rózsafüzér, magnó, fejhallgató. Ez utóbbi-

nak különösen nagy hasznát vettem, mert már Tv is van a szobák-

ban, a leginkább nézett csatornákkal: sport, kereskedelmi adók, 

mese minden mennyiségben. 

Mivel az utóbbi időkben ritkán volt alkalmam könyvet venni a 

kezembe, nagy örömmel, elmélyülten olvastam a Szentírást napo-

kon keresztül. /Közben persze beszélgettem a szobatársaimmal is, 

akik nagyon kedvesek, aranyosak voltak, mentesek a pesszimiz-

mustól, fájdalmaik, problémáik ellenére. 

A negyedik napon idősebbik szobatársam "csak úgy" megje-

gyezte: 

- Az anyósom is minden vasárnap elmegy a templomba, utána 

meg egész héten káromkodik.  

Vettem a lapot. 

- Igen, vannak ilyen emberek. De vannak olyanok is, akik élik 

a hitüket. 

Hoppá, hívószó! 

- Mi az, hogy élik a hitüket ?  

Rövid beszélgetés következett, de csak rövid, mert kezdődött a 

sorozat. Én meg olvastam tovább. 

Másnap szobatársam újra megszólított: 

- Szerintem elég, ha az ember otthon imádkozik, nem kell ah-

hoz templomba menni. /Mintha magamat hallanám tizenegyné-

hány évvel ezelőtt/. Meg különben is, kinek van arra ideje?! 

- Igen, nagyon fontos, hogy otthon kapcsolatban legyünk az Is-

tennel az imában, akárcsak egy-egy rövid fohász erejéig. De na-

gyon jó elmenni a templomba, kiszakadni a mindennapok tapo-

sómalmából, és csak Istenre figyelni. 

Meg hát . . . mindent Tőle kaptunk. A legkevesebb, amit adhatunk 

Neki, az a fél óra, amit Vele töltünk. 

- Te sokat jársz templomba ? 

- Nem. Sokkal kevesebbet, mint amennyit szeretnék.  

- Á, nem értem, mi abban a jó. Csak pletykálkodnak, meg ki-

beszélik a másikat. 

- Megértem, hogy ez rosszul esik. De a szentmise, és főleg a 

szentáldozás olyan öröm, ami minden áldozatot megér. 

És egyre kevesebbet szólt a TV, és egyre többet beszélgettünk 

Istenről, hitről. Aztán eljött velem misére utána pedig könyvet 

kért tőlem, és már ketten olvastunk elmélyülten, és már nem volt 

szükségem a fejhallgatóra. Néha letette a könyvet, és meglepően 

mély dolgokról kérdezett. 

A hetedik napon az Eucharisztiáról beszélgettünk. 

A nyolcadikon a gyónásról. 

A kilencediken már készül a gyónásra és a szentáldozásra. 

A tizediken a batyunkon ülve /készültünk haza/ azt mondta ki-

pirult arccal:  



Harangszó  

- A falumban biztosan megkérdezik majd, hogy mi történt, mi-

ért kezdtem el templomba járni. Hát én majd mindent elmondok 

nekik! 

Az Ige ereje . . .  /Én csak olvastam a Szentírást . . . /   Ria  
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Beszámoló-rovat:  

Elsőáldozás a Vízivárosi templomban - 2014. június 1.  

„Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr. Boldog az az ember, aki 

Őbenne bízik.” (Zs. 34,9.) Vasárnap 8:30-kor öt gyermek és szü-

leik, a plébános atyával és a ministránsokkal együtt ünnepélyesen 

vonultunk be a templomunkba. Az előtte lévő napon, szombaton 

alapos felkészítés után nagy izgalommal néztünk az első gyónás 

elé. A bűnbánati liturgia során Gábor atya a tékozló fiú példabe-

szédét (Lk. 15, 11-32.) olvasta fel az evangéliumból, majd ehhez 

kapcsolódóan kérdéseket tett fel a gyerekeknek, akik ügyesen vá-

laszolgattak. Ezután a gyerekek egyik felkészítője, Györgyi néni 

az elveszett bárányról beszélve öt papír báránykát mutatott fel a 

gyermekek neveivel. Eközben utalt az elveszett bárányról szóló 

példabeszédre (Lk. 15, 3-7.), feltéve azt a kérdést, hogy ki az az 

elveszett bárány. Valaki azt válaszolta a gyerekek közül: „én va-

gyok”. A gyónásokat követően a templom előterében felállított 

táblán Jézus körül egyre gyülekeztek a kis bárányok. A szentmise 

elején mi, szülők megáldottuk a fehér ruhába öltözött gyerekeket, 

akik ezután egy szép verssel köszöntötték Jézust. Az olvasmányt, 

a szentleckét és a könyörgéseket a gyerekek, ill. a szülők olvasták 

fel. „Szárnya lankad észnek, szemnek, Élő hitből végy erőt.” (Ho-

zsanna 107. 12.) Az elsőáldozás előtt Aquinói szent Tamással 

együtt szinte értetlenül álltam e felfoghatatlan szeretetből fakadó 

szentség, az Eukarisztia előtt, de látva a gyerekek tiszta egyszerű-

ségét nagy örömmel gondoltam Jézus szavaira: „… ilyeneké az 

Isten országa.” (Lk. 18, 16.) Köszönjük szépen Gábor atyának, 

Györgyi néninek és Ági néninek a felkészítést, az énekkarnak a 

szép énekeket, különösen Dax „Jézusom jöjj” című énekét. Ben-

nünk is felidéződött a mi elsőáldozásunk, és a Szentlélek tüzet 

gyújtott a szívünkben.        Dévényi Norbert 

Interjú Fodor Gyulával 

Fodor Gyula a Hit és Fényes közösségünk tagja, most lett elsőál-
dozó. 

- Örültél annak, hogy múlt vasárnap már jöhettél áldozni? 
- Igen, szép volt. Örültem a szép ruhának is, a tanáraim azt 

mondták, úgy nézek ki, mint egy pap.  
- Szeretnél pap lenni? 
- Igen, jó volna. 
- Mi volt a legérdekesebb, amit megtanultál? 
- A Tízparancsolat. Nagyon tetszik az a parancs, hogy 

„Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” 
- A csoporttal hogy jöttél ki? 
- Jó volt velük lenni, szerettem a többieket. 
- Fogsz ezentúl is misére járni? 
- Fogok, kérni fogom a Jóistent, hogy áldja meg a barát-

nőmet is. 
Az interjút készítette: Harmai Gábor 

Beszámoló:   Belvárosi képviselő-testületi üléséről 

Testületi ülésen áttekintettük és átbeszéltük az elmúlt időszak 

eseményeit. Plébános atya beszámolt a nyári időszakban kö-

zelgő programeseményeiről, bármálkozóink felkészülséről, 

hittantáborba való jelentkezésekről, illetve a közelgő búcsúi 

programtervekről. Június végén a ministránsoknak két-három 

napos kirándulás lesz a Helemba szigetre, melyet Gyöngyös 

Antal szervez. Terveink között került megemlítésre -az igé-

nyeknek megfelelően - a havi alkalmaként megtartandó bete-

gek miséje. Valamint szó volt róla, hogy aktívan kell meghir-

detni a városban a csak a mi plébániánkhoz kapcsolódó ese-

ményeket, programokat, mint például a Jézus Szíve körmenet.

               T.László 

HIRDETÉSEK 

+ A héten szerdán Szent Barnabás apostol, Páduai Szent Antal 

emléknapja vasárnap pedig Szentháromságvasárnapja főünnep 

lesz. (A főünnepeket "méltó és igazságos" szentmisével, zso-

lozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani. MKPK) 

+ Imádkozzunk a most bérmálkozókért, hogy a szentlélek aján-

dékai és Isten kegyelme töltse be életük további napjait. 

+ Csütörtökön este 1/2 8-tól a vízivárosi Képviselőtestület ösz-

szejövetele lesz. 

+ Jövő szombaton délután 1 óra és 1/2 6 között lesz a Belvárosi 

templomban a havi szentségimádási alkalom. Kérjük a kedves 

testvéreket, közösségeket, hogy iratkozzanak fel az ívre, mely 

időpontban vállalnak imádságos időszakot a kitett Oltáriszent-

ségnél! 

+ 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: Németh Gábor és Horvatics Anita 

 

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 


