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Olvasmány: Ez 34,11-12.15-17 Evangélium: Mt 25,31-46 Szentlecke: 1Kor 15,20-26.28 

KRISZTUS KIRÁLY /főünnep/ 

Jövő vasárnapi (Advent 1. vasárnapja) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; szentlecke: 1Kor 1,3-9; 

 evangélium: Mk 13,33-37; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Az Atya jobbján 

Krisztus Urunk, a megkötözött fogoly Kaifás szemébe vágta: „látni fogjátok az Emberfiát a Hatalom jobbján ülni” Mindig lenyűgöz ez a 

kép, a képzelt hatalom és a valódi hatalom összeütközése. Kaifásnak hatalma van halálba küldeni Krisztust. Krisztusnak hatalma van 

föltámadni a halálból. Kaifás és a többi hatalmas hatalma az emberek fölött a fenyegetésen alapul. Krisztus hatalma a reményeinken. Isten, 

aki megteremtett bennünket Atyának fog bizonyulni akkor is, amikor el kell mennünk ebből a világból. 

Beszélgetéshez kérdések: 

- Mit jelent, hogy Krisztus a királyom? 

- Kik azok az emberek, akiknek hatalma alatt vagyok? 

- Kik azok az emberek, akik az én hatalmam alatt vannak? 
 

Ismeret-rovat: KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA  
(FŐÜNNEP) 

Az ünnep tárgya: Krisztus örök főpapsága, és mindenség fölötti 

királysága. A jelenleg tapasztalható és az emberiséget sújtó sok 

nyomorúság végső oka a népek elfordulása Krisztustól. Krisztus-

nak uralkodnia kell az emberiség értelmén, akaratán és szívén. Ha-

talma hármas: törvényhozó, ítélő és végrehajtó. Az Egyház ezen a 

napon minden templomban a kitett Oltáriszentség előtt elimád-

kozza a Jézus Szíve litániát. Ezzel az ájtatosság résztvevői a szo-

kásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. 1925-ben rendel-

te el az ünnepet XI. Piusz pápa, a Nikaiai Egyetemes Zsinat 1600 

éves jubileuma alkalmából. Az Egyház a zsinaton kiemelte annak 

idején Jézus valóságos emberségét is az istensége mellett. Isten-

ember. Uralom illeti meg tehát Jézust a teremtett világ és az emberi 

társadalom felett. Az evangéliumokban királyként szerepel Krisz-

tus (Lk 1, 32-33; Jn 18, 33-37) 

Krisztus Király ünnepéhez kapcsolódó búcsúval járó imádság: 

Az emberiség felajánlása Jézus Szentséges Szívének 

Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod 

előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. 

Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk 

fölajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan nem ismertek még 

meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól. 

Könyörülj mindezeken jóságos Jézus és öleld valamennyit 

legszentebb Szívedre. Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, 

akik sohasem pártoltak el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik 

elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, 

és éhen-szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, 

akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza 

őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy 

akol legyen és egy pásztor. Adj Urunk egyházadnak biztos és 

teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az 

egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az 

isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt: dicsértessék és 

áldassék mindörökké.  Amen 

Azok a hívek, akik ezt a felajánló imát áhítattal elimádkozzák, 

részleges búcsút nyerhetnek. Teljes búcsúban részesülhetnek, ha 

Krisztus Király ünnepén nyilvánosan végzik. (www. uj.katolikus.hu) 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Gondolatok-rovat: A karitatív tevékenység és a keresztény hit az 

Evangélium fényében 

„Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, Istenben marad 

és Isten őbenne marad.” (1Jn 4,16) Isten saját képmására teremtett 

bennünket és szeretetet oltott belénk. Hinni Istenben annyi, mint 

hinni a szeretetben. A szeretetet, mint fogalmat, manapság többé-

kevésbé helytelenül értelmezzük. Életünk során a szeretet külön-

böző formái nyilvánulnak meg: házasság köteléke, baráti kapcso-

latok, megéljük a munkahelyi viszonyok keretén belül, de vajon 

lényegét tekintve mi is valójában a szeretet? Az, ami az embert 

emberré teszi: az ember olyan lény, aki képes a szeretetre és szere-

tetre méltó. Ezáltal lesz képes az ember arra is, hogy mások érde-

keit a sajátja elé tegye, így alakul át a szeretet lemondássá, áldo-

zatkészséggé. Ezzel válaszol az ember Isten szeretetére, amelyet 

cselekedetekre váltva kamatoztat és ad tovább. Ez már egy hitben 

megalapozott és megformált szeretet, amely az embertárshoz való 

odafordulásban válik hatékony szeretetté-karitatív tevékenységgé. 

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és tel-

jes elmédből! (...) Szeresd felebarátodat mint saját magadat!” 

(Mt 22,37.39). 

„Ha valaki azt mondja: »Én szeretem Istent!«, de a testvérét gyű-

löli, az hazug. Mert aki a testvérét, akit lát, nem szereti, nem sze-

retheti Istent, akit nem lát” (1Jn 4,20). 

Jézus a főparancsra alapozza az ember életének értelmét és a ke-

reszténység lényegét. Tanítása nem holmi eszmékről vagy érzel-



Harangszó  

mekről szól, hanem szeretetből fakadó cselekedetekről, tevékeny 

szeretetről. A tevékeny szeretet mindenekelőtt Istennek tett szol-

gálat, embertársainkért, a testi lelki szükséglet orvoslása céljából. 

Keresztény kötelességünk a szeretet gyakorlása egyénileg, vagy 

akár szervezett közösségeken belül. 

Ősi keresztény tanítás, hogy tégy jót. Nem a testi vágyak birtoklá-

sa és kielégítése adja az igazi boldogságot, hanem a Szentlélek. 

Jézus mindig odafigyelő szeretettel kereste, hogy kivel tehet jót. A 

szeretet felszámolja a határokat. Alapvető emberi kötelességünk 

segíteni bajbajutott embertársunkon, legyen az idegen vagy rokon, 

éhező vagy hajléktalan, bármilyen módon szükséget szenvedő fe-

lebarátunk. Ezekben az emberekben Isten jelenlétét kell meglát-

nunk. Viszont ehhez is Isten kegyelme szükséges. Köszönettel tar-

tozunk Mennyei Atyánknak a szegényekért, hiszen ők Isten meg-

hívását jelentik a szeretetre. Eszközökké kell válnunk Isten kezé-

ben ahhoz, hogy a jót jól és bölcsen tudjuk tenni. „És ha egyszer 

megtanultuk, hogy Istent és az Ő akaratát keressük, akkor a sze-

gényekkel való érintkezésünk nagy életszentség eszközévé lesz sa-

ját magunk.és mások számára.” (MUGGERIDGE, M., Valami na-

gyon szépet Istenért Boldog kalkuttai Teréz, Kairosz kiadó, Győr 

2001, 56.) 

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót 

nyitnak nektek” (Mt 7,7). 

Napi útmutatásunk forrása az imádság és az Eucharisztia a szent-

misében. 

Az imádság Istennel való belső elmélyülés, töltekezés, erő min-

dennapi feladataink ellátásához. Isten kegyelme, a Lélek vezetése, 

alakít, formál bennünket, hogy tanúságot tehessünk Isten szerete-

téről rászoruló embertársaink által. 

 

„A szentáldozásban Krisztus mienk lesz a kenyér színe alatt. 

Munkánkban megtaláljuk őt a test és vér színe alatt. Ugyanazt a 

Krisztust. »Éhes voltam, mezítelen voltam, beteg voltam, hajlékta-

lan voltam«.”  

(Valami nagyon szépet Istenért Boldog kalkuttai Teréz)  

A jókedvű adakozót szereti az Isten (2Kor. 9.7 .) 

Tiszta szívből kell cselekednünk, hogy amit teszünk azt örömmel 

tegyük, mert Isten akaratából cselekszünk, nem kényszerből. Így 

tudjuk sugározni Isten jóságát, árasztani az Ő békéjét. 

„A keresztény ember programja - az irgalmas szamaritánus prog-

ramja, Jézus programja - a látó szív.” 

A ma irgalmas szamaritánusa az a karitász segítő, aki Istenről a 

szeretet által úgy tesz leginkább tanúságot, hogy meglátja, mire 

van éppen szüksége a rászorulónak. Meghallgatásra, vagy beszél-

getésre, de lehet ez egy pohár víz, mosoly, a haldokló homlokára 

rajzolt kereszt, és minden olyan cselekedet, ami szívből jön. Ha 

szenvedő testvéreinkben meglátjuk Krisztust, ők is Őt fogják látni 

bennünk. „Mindig ugyanaz a Krisztus szól ezekben hozzánk: Éhes 

voltam – nemcsak ételre, hanem a tiszta szívből fakadó békére.” 

„Amit egynek a legkisebb testvéreim közül tettetek nekem tetté-

tek.” (Mt 25,40). A kegyelem Isten ajándéka, ami akkor válik 

gyümölcsözővé, ha nemes cél érdekében fektetjük be. Legnagyobb 

hitünk akkor van, ha mindenben és mindenkiben akivel csak talál-

kozunk és a mi segítségünkre szorul, Isten Szent akaratát látjuk, 

amit mindig megteszünk, és ebben tudunk kitartóak és hűségesek 

maradni. Egyesülni Jézussal, azt jelenti: szabadnak lenni. „Isten 

teljesen áthatja az.embert, s így aki Isten szeretetének a forrásá-

ból itta a szeretetet, maga is megmutatja mi a szeretet, maga is 

forrássá válik.” Ez Isten és ember szeretetkapcsolata, amely Jézus 

Krisztus által, Övele és Őbenne nyilvánul meg. Mi pedig akkor 

válunk igazi szeretetforrássá, ha az evangélium szerint Krisztus 

követői leszünk. 

„... amennyire magadból képes vagy kilépni, olyan mértékben 

épülhetsz énbelém. 

Amint belső békét ad az, ha odakint semmire sem vágyol, épp 

úgy, ha belsőleg önmagadtól elszakadsz, Istenhez kapcsolódol. 

Azt szeretném, hogy megtanuld önmagad teljes megtagadását, s 

hagyatkozz az én akaratomra ellenkezés, vagy zúgolódás nél-

kül..” „Ha szeretsz, odaadod magad. Ha odaadod magad má-

soknak, gazdagodsz általuk. Így a szeretet a végtelen felé növeli 

azt, aki szeret, mert aki kész magáról teljesen lemondani, az föl-

fedezi a többi embert is, és egyesül az egész emberiséggel.” 
 Vjatrák Anna  (Folyt.köv.) 

HIRDETÉSEK 

 
+ Szombat esti ház - Adventi – rendezvény a plébánián 

November 29-én (szombaton) hívjuk és várjuk a családokat, szü-

lőket, felnőtteket, gyermekeket erre a plébániai programunkra. 

Délután 15-16.45 órától adventi koszorúkötés lesz a családok 

részvételével. (Koszorúk készítéséhez szalma alapot és díszítéshez 

használható anyagokat, gyertyát, szalagot a résztvevők hozzanak 

magukkal!) 

17órától a Széchenyi téren a hagyományokhoz híven - plébános 

atyánk közreműködése által - a koszorúk megáldása, és a városi 

koszorún az első gyertya meggyújtása lesz. 

17.45h – 21h-ig -Társasjátékozás kezdődik családok, szülők és 

kisebb gyermekek számára. 

18h-tól „Esti hatos”- dialógus fiataloknak. Téma: szabadság itt és 

most. 

18h-tól filmvetítés (párhuzamos program) kiskamasz korosztály-

nak a közösségi szobában 

19.45h „Cseppentő” – Felnőtteknek, szülőknek szóló beszélgetés 

forralt borozás, teázás mellett. Téma: Isten érintése a hétköznapok 

sodrásában 

+ Nyugdíjas Klub következő összejövetele november 27-én (csü-

törtökön) lesz délután 3 órakor a plébánián. Szeretettel várjuk a 

lelkiekben erősödni, gazdagodni vágyó testvéreket. 

+ Mai perselyadományokat a karitász javára ajánljuk fel. 

+ A mai ünnephez kapcsolódóan teljes búcsú elnyerésére van 

lehetőség. Ennek feltételei és a hozzá kapcsolódó imádság szöve-

ge a Harangszóban megtalálható. 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, 
akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz kapcsolód-
va – Jézust, amikor eljön dicsőséges királyként. 

+ Jövő héten hétfőn: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIET-

NAMI VÉRTANÚTÁRSAI, kedden: ALEXANDRIAI SZENT 

KATALIN, szerdán: SZENT SZILVESZTER APÁT, SZENT 

KONRÁD, emléknapja lesz. 

 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

Hétfő, Kedd, Csütörtök, 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 csütörtök: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros) 

utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten temettük: Farkas Tibor, Kotra Dezsőné, Bognár Zoltán, 
Karácsony Jenőné 

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 


