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Olvasmány: Jer 31,31-34 Evangélium: Jn 12,20-33 Szentlecke: Zsid 5,7-9 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi (VIRÁGVASÁRNAP) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 50,4-7; szentlecke: Fil 2,6-11;evangélium: Mk 14,1 - 15,47 

 

 

 

 

Ima-program/Nagyböjt: Fáklyás keresztút Esztergomban 

Sokéves hagyomány a fáklyás keresztút Esztergom városában. A stá-

ciós útvonal a városon keresztül hitünk megerősítésére szolgál, és 

nagy tanúságtétel. Ebben az évben szeretnénk, ha a városunkban lévő 

plébániák összefogásával megerősödne, városi nagyságrendűvé 

emelkedne ez a nagyböjti alkalom.  

Az idei plakáton a következő információk és szándékok lettek megje-

lenítve: „Útvonal: találkozás a Széchenyi téren, innen indulunk a 

városon keresztül, egészen a Szent Tamás hegy tetejére, a Kálváriá-

ra. Krisztus keresztjéhez. Imáinkat ajánljuk városunkért, közössége-

inkért, családjainkért, papjainkért, szerzeteseinkért, hivatásokért …” 

Örömmel vettük a Szentlélek kegyelmének, munkálkodásának nyo-

mait az alábbi körlevélben: 

Esztergom-Budapest Érseki Főhatóság Körlevele  (részlet) 

2015. II. 875.Keresztút végzése közterületen  

„Nemzetközi tapasztalatok igazolják, de hazánkban is több helyütt 

látjuk, hogy hitüktől nagyon távol álló, de mégis keresztény, katoli-

kus gyökerű emberek újra kapcsolatot találnak a hittel és az Egyház-

zal, ha hétköznapjaik egyhangúságában valamilyen látvány vagy 

esemény felhívja a figyelmüket a köztünk és bennünk működő Szent-

re, aki képes átalakítani mindannyiunk életét. 

Újabban közterületeken is lehetőség van arra, hogy nagy ünnepek 

előtt valamilyen jellel vagy eseménnyel hívjuk fel a figyelmet a köze-

ledő ünnepre és annak vallási tartalmára. A nagyböjtben ennek meg-

nyilvánulása a keresztút, vagy a közterületen álló feszületek előtti 

imádság. Ahol van a templomon kívül kálvária, vagy akár enélkül is 

a templom közelében ajánlatos a legközismertebb és legjobban be-

vált keresztúti szövegek szerint közös, énekes keresztutat tartani, …” 

(Budapest, 2015. február 24-én. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek) 

Ismeret-rovat: Gyümölcsoltó Boldogasszony, Annuntiatio Beatae 

Mariae Virginis, március 25.: a  megtestesülés, Isten Fiának Mária 

szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe. 9 hónappal Jézus szü-

letése előtti nap, melyen Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriá-

nak a megtestesülés örömhírét (angyali üdvözlet). 692: említik elő-

ször, amikor a trullai zsinat (III. konstantinápolyi zsinat) helyesnek 

ítélte nagyböjtben történő ünneplését. Eszerint már hosszú ideje ün-

nepelhették. - Az ünnepet 150-200: a Jakab ősevangélium és az az 

üdvtörténeti elgondolás készítette elő, hogy a világ teremtése, Krisz-

tus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, a kereszthalál 

napján, március 25: történt. A történeti gondolkodás Jézus születésé-

től visszaszámlálva határozta meg az ünnep dátumát: így lett   január 

6-tól (epifánia) számolva április 7-e (az örményeknél máig megma-

radt), december 25-től számolva március. 25. Rómában, ahol a S. 

Maria Maggiore-bazilikában körmenettel ünnepelték, a keletről 

származott I. Sergius pápa (ur. 687-701) honosította meg Annuntiatio 

Domini névvel. A keleti liturgiák (mint az ambrozián is) az ünnepet 

az Úr ünnepei között tartották számon, a II. Vatikáni Zsinat utáni li-

turgikus reform ehhez tért vissza. Az ünnep ihleti az Üdvözlégy és az 

Úrangyala imádságokat. Már Temesvári Pelbártnál olvassuk azt a 

jellegzetesen franciskánus-népies hagyományt, hogy aki Gyümölcsol-

tó napján ezer üdvözlégyet elimádkozik, annak teljesül a jóravaló 

kívánsága. Ez a híres barokk népszónok, a szintén ferences Telek Jó-

zsef tanácsa is. 

 Az ünnepi szentmise liturgiájához Padányi Bíró Márton följegyzése 

szerint hozzátartozott a leborulás szép régi magyar hagyománya: 

„Karácsony napján és a Szűz Mária napjain, főképpen pedig 

Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Ige testesülése és fogan-

tatása napján, a misemondó pap az isteni szolgálatban lévő több 

társaival együtt az oltár eleibe mégyen. Ott a legelső, legalsó grádi-

cson éppen a földig leborul, így imádja a megtestesült Igét és az iste-

ni kegyességnek ebben kinyilatkoztatott titkát ilyen alázatossággal 

tiszteli”. A magyar vallásos néphagyományban ez az ünnep az oltás, 

szemzés napja. Egy 16. századi csíziónk szerint az ember ilyenkor 

Szűz Máriával almát olt. Országszerte általános szokás, hogy Gyü-

mölcsoltó Boldogasszony ünnepén kell oltani, szemezni a fákat, hi-

szen Szűz Mária is most fogadta méhébe Jézust.  

Ima és programalkalom:   Lelki örökbefogadás 

20 éves egyetemista voltam, amikor egy lengyel minorita atyától elő-

ször hallottam a lelki adoptálásról. Lelkesen beszélt az általa tapasz-

talt számtalan gyümölcsről, s a lelkesedése ránk, egyetemistákra is 

gyorsan átragadt. Négyen, barátok és kollégiumi szobatársak, együtt 

mondtunk igent a kilenc hónapos elköteleződésre. Csodaszép liturgia 

keretében, szentmisébe foglalva, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne-

pén tettünk ígéretet kb. 20-30-an arra, hogy egy-egy veszélyben lévő 

kis magzat életéért 9 hónapon keresztül imádkozunk. Esténként a na-

pi imát gyakran közösen mondtuk el a kollégiumi szobánkban, mi-

közben nem hívő társaink hangos zene kíséretében buliztak a folyo-

són. Úgy imádkoztunk hűségesen, hogy közben nem tudtuk, név sze-

rint kiért imádkozunk, s a látható gyümölcsöket sem mi arattuk le. Jó 

lecke volt ez számunkra, anyaságra készülő fiatal lányok számára a 

Jóistentől, és a kilenc hónap végén megérintett a gondolat, hogy Is-

ten életadó művében munkatárs lehettem magam is.  

Dévényiné Giesz Bernadett 

Az imakezdeményezés gondolata Fatimából ered, konkrét formát 

1987-ben Varsóban öltött: a résztvevők naponta egy rövid imádságot 

és egy tized rózsafüzért mondanak, valamint önkéntes felajánlást 

tesznek. A mozgalmat és az imát ismertető első fordítást Seregély 

István egri érsek bírálta el: „A mozgalom célkitűzései teljes mérték-

ben megfelelnek a keresztény szellemiségnek, és nagyon örülnék, ha 

Magyarországon egyre többen csatlakoznának a mozgalomhoz.” 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén idén mi is csatlakozhatunk 

hozzá, hogy esztergomi magzatokért imádkozzunk: Március 25-én 

17 órakor „mini” zarándoklattal indulunk a Bazilikába a Kerektemp-

lomtól, hogy a Bakócz-kápolna búcsúi szentmiséjén részt vegyünk. 

Ennek keretében lesz a lelki örökbefogadás liturgiája.   

Vállaljuk minél többen ezt az imában való elköteleződést a meg-

fogant magzatokért!  
(Aki nem tud részt venni a zarándoklaton, 18-kor várjuk a Bakócz-

kápolnába a szentmisére.)   

Dobayné Salánki Eszter 



Harangszó  

Gondolatok-rovat: „Szüntelenül imádkozzatok!” 

Miután eldöntöttük, hogy nekünk mit jelent a „szüntelenül”, hogy mi 

fér bele az életünkbe (???), a másik nagy kérdés, hogy MIT imádkoz-

zunk.  Miatyánk? Rózsafüzér? Régi népi imádságok? Szentek szép 

szavai? Magánima? Szófukar családból származom, nálunk nem volt 

szokás beszélgetni. Ha valakinek mondanivalója volt, röviden, tömö-

ren elmondta, aztán csinálta mindenki a dolgát szó nélkül, de a gye-

reknek alapból „Hallgass” volt a neve. Gondolhatjátok, ilyen „előé-

lettel” milyen kétségbeesetten olvastam a felszólítást: Szüntelenül 

imádkozzatok! 

Megtérésem hajnalán esetlenül próbáltam elmondani Istennek az ér-

zéseimet, és bár bugyborékolt bennem az öröm, a hála, a szeretet, 

nem tudtam szavakba foglalni. Nem emlékszem, ki írta egyik köny-

vében (talán Derek Prince), hogy amikor ezt olvasta a Bibliában, ő is 

döbbenten kérdezte: 

 - Uram, hogyan? 

 - Imádkozd a „Miatyánk”-ot - hallotta a szívében. 

 - De hát az három perc . . . énekelve hat . . . 

De szófogadóan elkezdte, és rájött, hogy a három perces ima minden 

szavából hosszú imák, megvallások, hálaadások, dicsőítések szület-

nek. Kipróbáltam: működik. És minden alkalommal más imák szü-

letnek ugyanabból a szóból. Ugyanez vonatkozik a dicsőítésekre is. 

Mindegyik már önmagában is ima, és ugyanúgy ima kerekedik min-

den mondatából, ha szívből imádkozzuk. Hamar ráéreztem a zsoltá-

rok hangulatára is. Különösen szorongattatások idején, amikor már 

szavam sincs, amikor már gondolatom sincs, amikor a szívem mélyé-

ről tör elő. 

„Hallgasd meg, oh, Isten, az én kiáltásomat, 

figyelmezzél az én könyörgésemre. 

E föld széléről kiáltok Tehozzád, 

mert szívem elepedt : Vígy el engem 

innen a sziklára, ahova én nem jutok.” 

És milyen megnyugtató megvallani: „Mert Te vagy az én menedé-

kem, s erős tornyom az ellenség ellen.” Sokáig ágáltam a rózsafüzé-

rek ellen. Monoton volt, unalmas, szenvtelen. Az irgalmasság rózsa-

füzére hozta meg az áttörést, amikor megértettem - megéreztem, 

hogy Jézus élete - küldetése - halála, a megváltás van benne a kö-

nyörgésben.  

 - Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világ-

nak. 

Ahhoz, hogy a „hagyományos” rózsafüzért elfogadjam, először Má-

riát kellett elfogadnom. Nem csak ésszel, muszájból, mert katolikus 

vagyok, hanem a szívemmel az értelem nélkül. Ez magamtól nem 

ment volna, de Mária kedves, türelmes anyai szeretete megtörte az 

ellenállásomat. Amikor a rózsafüzért imádkozom, különös, áhítatos 

szeretettel tudok a Szűzanya felé fordulni, és gyermeki bizalommal 

hiszem, hogy Ő valóban anyaként figyel rám.       Azt mondják, a 

Rózsafüzérben az a jó, hogy oda se kell figyelni, lehet bármikor, 

munka vagy autóvezetés közben is imádkozni. Hát... nem tudom. 

Szerintem a Szűzanya többet érdemel annál, hogy csak úgy melles-

leg, oda se figyelve odaszóljunk Neki: Üdvözlégy, Mária! Szerintem 

az Atyának, Jézusnak, a Szentléleknek és Máriának is jár az a tiszte-

let, hogy amikor Hozzájuk szólok, teljes lényemmel feléjük fordulok. 

Szófukar családból származom, de az én családom már cserfes. Ami-

kor főzök vagy mosogatok, gyakran megjelenik valamelyik gyere-

kem, és az ajtófélfának támaszkodva „csak úgy” beszélgetünk. Ha 

komoly dologról van szó, abbahagyom a munkám, és csak rá figye-

lek. Néha pedig elvonulunk hol az egyikkel, hol a másikkal, mert 

vannak dolgok, amiket csak így lehet megbeszélni. 

Ugyanígy van ez a mennyei családommal is, ahol én vagyok a gyerek 

(és milyen jó kiszakadni a napi gondokból, és az Atya gyermekének 

lenni!). Vannak „csak úgy” beszélgetéseink. Néha „csak úgy” oda-

szaladok az Atyához vagy Jézushoz, mert jó velük lenni. De vannak, 

kellenek komoly a komoly beszélgetések, az elvonulások is. És kel-

lenek a hallgatások is. Néha kell a csend, amikor letisztulnak az érzé-

sek, a gondolatok. Néha kell, hogy „csak úgy” üljünk egymás mellett, 

érezve a szeretetet. 

„Én nem tudok szépen imádkozni”. Lehet, de Atyánk olyan szeretet-

tel és örömmel fogadja a legsutább próbálkozásainkat, mint amilyen 

szeretettel és örömmel fogadtuk mi a kicsi gyermekünktől kapott 

fonnyadt pitypangcsokrot. Kedves ismerősöm nem a szavak embere. 

Minden nap reggel-este elvonul a fürdőszobába, mert ott senki nem 

zavarja, és felolvassa kedvenc imáit. 

- Úgy irigylem azokat, akik olyan szépen tudnak imádkozni, de ne-

kem nem megy - keseregte el. Azt hiszem, tőle ez is ima. A vágy, 

hogy szépen tudjon szólni Istenhez. Mint ahogy a lelki sivárság ide-

jén ima a sóhaj, a vágy az Istennel való meghitt együttlétek iránt. És 

még valami: imádkozni úgy lehet megtanulni, hogy el kell kezdeni 

imádkozni.    

Ria 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

+ Virágvasárnap 10:30-kor lesz szentmise a Belvárosban, amit 

szokásaink szerint a templomudvaron kezdünk barkaszenteléssel. 

A fél 12-es szentmise ekkor és Húsvétvasárnap elmarad! 

+ A Szentföldi keresztények számára tartott gyűjtés plébániáinkon 

Virágvasárnap lesz. 

+  Szerdán, március 25-én URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK 

HÍRÜLADÁSA (főünnep) lesz. Plébániánkhoz tartozó templo-

mainkban hétköznapi miserendet tartunk, de este 7 órakor lesz 

Szentmise a Belvárosban. Jelezzük a kedves hívek számára, 

hogy „méltó és igazságos” a főünnepeket szentmisével, zsolozs-

mával, ünnepi imádságokkal megtartani.  

+ Fáklyás keresztút lesz a városban pénteken, március 27-én  a 

Jó pásztor közösség koordinálásával – ezen a napon nem lesz a 

belvárosi templomban keresztútjárás. Kérjük, hogy minél többen 

vegyünk részt ezen az alkalmon és hívjuk a környezetünkben élő 

ismerőseinket, szomszédjainkat. A szervezők szándéka ebben az 

évben, hogy plébániai hívek összefogásával és erőteljesebb meg-

hirdetéssel, megszólításokkal valóban városi eseménnyé váljon ez 

a lelki program. Legyünk hírvivők mi is! 

+ Plébániáink honlapjára föltettük a Katolikus Karitász bankszám-

laszámát, ahová rendszeresen lehet adományokat utalni kárpátal-

jai rászorulók részére, mivel a háború miatti ínség folyamatosan 

tart. 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, 

akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz kap-

csolódva – Jézust amint az ott álló tömeghez beszélt. 

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: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 

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

A héten kereszteltük Rátkai Botondot és Gyurkovics Noelt. 

A héten temettük Lebedy Istvánt és Hegyaljai Júliát. 

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 

Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 
Telefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com 

A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 

Plébániai fogadó órák: hétköznap, hétfőtől - péntekig du.15-18h között 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 
Weboldalaink:  www.belvarosiesztergom.hu;   www.evizivaros.hu; 

Facebook: Esztergom-Belvárosi-Plébánia 


