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Olvasmány: ApCsel 4,8-12 Evangélium: Jn 10,11-18 Szentlecke: 1Jn 3,1-2 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi (HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 9,26-31; szentlecke: 1Jn 3,18-24; 

 evangélium: Jn 15,1-8 
 

 
Fonalak 

A szentségimádáson rendszeresen váltottuk egymást. Egyszer be-

szélgettünk néhány szót, majd búcsúzásként egy kis keresztet raj-

zolt a homlokomra. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy így 

fogadhattam áldását. Mindmáig egy láthatatlan kötelék alakult ki 

köztünk ezáltal. Múlt héten, szombaton is többször gondoltam Rá. 

Vajon most éppen hogy’ lehet? Nem tudom, hogy létezik-e ilyen, 

de így utólag arra gondolok, hogy talán ekkor járt Ő is gondolatai-

val búcsúzóul körbe a világon. Talán gondolataink ekkor találkoz-

tak utoljára. Vasárnap hallottam a hírt, hogy elindult hosszú útjá-

ra. Sok embernek osztott hasonló áldást életében, mint pedagógus 

és mint hívő is. Számtalan kötelék kötötte így Őt az emberekhez. 

Ezek az apró földi fonalak most elszakadtak, de jó azt tudni, hogy 

egy sokkal erősebb és nagyobb biztonságot nyújtó, „soha-el-nem-

szakadó” kapcsolata megmarad, és örökké vigyáz Rá.  

   Jó utat Mara néni!        Kuti István 

u.i: Mara néni mindig kérte, hogy ne csak monogramot írjak a 

cikk végére. Ez most kivételes alkalom legyen!  

Amikor gondolatban búcsúzom, sok-sok emlék eszembe jut Mara né-

niről, de talán egy olyan mozzanatról írnék, amiről más nem fog. 

Mara nénire nyolcvanadik születésnapja táján rá tudtam bízni több 

száz oldalnyi digitális szentírásszöveg és a 1872-es Wescott & Hort 

könyvkiadásból származó nyomtatott görög szentírásszöveg összeha-

sonlítását.  

Mara néni digitalizációs hibák százait szűrte ki anélkül, hogy egy szót 

is tudott volna görögül. Végigbogarászta, javította. Talán annyit értett, 

hogy „Jézus Krisztus (Ἰησοῦς Χριστός)”. De segíteni akart, és segített 

is úgy, ahogyan senki más. Hiszem, hogy Isten megfizeti. 

 Harmai Gábor plébános 

Szentségimádás gyermekeknek 

 Kedves Szülők, Nagyszülők! 

2015. május 9-én (és ezután minden hónap második szombatján) a 

"szokásos" Szentségimádás keretein belül a gyerekeket várjuk 15-16 

óra között. 

A zenei szolgálatot Hengán Gabi (vezető óvónő) vállalta. 

A 6-10 év közötti gyerekeket Bánszkyné Éva tanító néni, a kisebbeket 

(alsó korhatár nincs) Rehovics Dóra óvodai hitoktató fogja terelgetni, 

akik minden szempontból figyelembe veszik a korosztály sajátosságait, 

ebből eredő igényeit. Meggyőződésünk, hogy a gyerekek nagyon fo-

gékonyak a misztériumokra, de a felnőttek Szentségimádása alatti 

nyüzsgésük, elevenségük – bármennyire szeretjük őket - zavaró lenne.  

A nekik fenntartott egy órában van lehetőségük megkérdezni, amit 

tudni szeretnének, amit nem értenek, Éva és Dóri néni felkészültek 

arra, hogy számukra érthető magyarázatot adjanak, szólhatnak hango-

san Jézushoz (erre ösztönözzük is őket ), dicsőíthetnek Gabi nénivel, 

rácsodálkozhatnak az Eucharisztiára. 

A kisiskolásokat 15 és 15.30 között várjuk, a kisebbeket 15.30-tól 

16.00-ig. Azért a két külön idő, amihez nem ragaszkodunk mereven, 

mert mások az igényei és más a befogadóképessége a két korosztály-

nak, illetve azért a kicsiknek a későbbi kezdés, hogy ne maradjon ki a 

délutáni alvás. Természetesen a "szétválasztás" sincs kőbe vésve, a 

testvérek jöhetnek egy időben. Nincs percre pontos kezdés, befejezés, 

folyamatosan várjuk a gyerekeket, bármikor bekapcsolódhatnak a 

Szentségimádásba., úgy, mint a nagyok.  

Kérjük, hogy lehetőségük szerint hozzanak a gyerekek egy-egy szál  

egyszerű  virágot: pitypang, százszorszép, esetleg a kertben szedett 

nárcisz, tulipán, orgona (rövid szárral !), amit letesznek Jézus elé az 

oltár lépcsőjére. Bár lesznek koordinátorok, mindenképpen számítunk 

a szülők, nagyszülők jelenlétére, segítségére.     a Szerve-

zők 

(Kérdéseikre szívesen válaszolunk az alábbi telefonszámokon: 20/775 

34 09; 20/828 92 66) 

Az irgalmasság szentévét meghirdető pápai bulla:  

„Az irgalmasság arca”        (2.rész) 
HARMADIK RÉSZ: FELHÍVÁS A BŰNÖZÉS ÉS A KOR-

RUPCIÓ ELLEN 

A jubileumi bulla harmadik részében Ferenc pápa néhány felhívást 

intéz a következő témákban: 

Felhívás bűnszervezetek tagjaihoz  

„Saját érdeketekben kérem, hogy változtassatok életeteken!” A 

pápa arra szólítja fel a bűnözőket: ne maradjanak közömbösek a 

hívással szemben, hogy megtapasztalják Isten irgalmasságát. „A 

pénz nem ad igazi boldogságot. Ez csak egy látszat.” „Az erőszak, 

amelyet arra használnak fel, hogy pénzt halmozzanak fel, amely-

ből ömlik a vér, nem tesz sem hatalmassá, sem halhatatlanná.” Vé-

gül pedig „senki sem menekülhet el Isten ítélete elől”. 

Felhívás azokhoz a személyekhez, akik korrupciót követnek el, 

vagy bűnrészesek benne 



Harangszó  

„Elérkezett a megfelelő pillanat, hogy megváltoztassátok életete-

ket! Elég, ha elfogadjátok a meghívást a megtérésre és alávetitek 

magatokat az igazságszolgáltatásnak, miközben az egyház irgal-

masságot kínál fel.” A pápa hangsúlyozza továbbá, hogy a korrup-

ció „a társadalom rothadó sebe, súlyos bűn, amely égbe kiált, mert 

aláássa a személy és a társadalom életének alapjait”; „megátalko-

dottság a bűnben, amely arra törekszik, hogy Istent a pénz mint a 

hatalom illúziójával helyettesítse; a sötétség műve, amelyet a gya-

nakvás és a cselszövés tart életben”, olyan kísértés, amelytől „sen-

ki sem érezheti magát mentesnek”. A pápa arra szólít fel, hogy 

számolják fel ezt a sebet „a társadalmi- és a magánéletből”, az 

„óvatosság, éberség, lojalitás, átláthatóság eszközeivel, amelyhez 

kapcsolódik a feljelentéshez való bátorság is”. 

Felhívás a vallásközi párbeszédre 

A Szentatya emlékeztet rá, hogy a zsidó vallás és az iszlám az ir-

galmasságot „Isten egyik legjellemzőbb tulajdonságának” tekinti. 

Ők is hiszik, hogy senki sem tud gátat szabni az isteni irgalmas-

ságnak, mivel kapui mindig tárva állnak. A pápa azt kívánja, hogy 

a jubileum „kedvezzen e vallások és más nemes vallási hagyomá-

nyok közötti találkozásnak”, tegye „nyitottabbá őket a párbeszéd-

re, kiküszöbölve a bezártság és a megvetés minden formáját, elűz-

ve az erőszak és a diszkrimináció minden formáját”. 

Felhívás az igazságosság és az irgalmasság közötti kapcsolatra 

„Nem két, egymással szemben álló aspektusról, hanem egyetlen 

valóság két dimenziójáról van szó” – emlékeztet Ferenc pápa. – A 

két dimenzió együtt fejlődik, amíg el nem érik a csúcsot a „szere-

tet teljességében”. Elhatárolva magát egy pusztán „legalista” né-

zettől, vagyis „a törvény puszta megtartásától”, Jézus megmutatja 

„az irgalmasság nagy ajándékát, amely keresi a bűnösöket, hogy 

bocsánatot és üdvözülést kínáljon fel nekik”. 

„Isten igazságossága bűnbocsánatában áll”. Ez „az irgalmasság 

primátusa”, „Jézus küldetésének alapvető dimenziója”, mert „nem 

a törvény megtartása üdvözít, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit”. 

Ebben az értelemben „az irgalmasság nem ellentétes az igazságos-

sággal”, mert általa Isten felkínálja a lehetőséget a bűnösnek, hogy 

„megbánja bűnét, megtérjen és higgyen”. 

Természetesen „ez nem jelenti az igazságosság leértékelését vagy 

feleslegessé tételét, éppen az ellenkezőjéről van szó: aki téved, 

annak le kell töltenie büntetését. Ez azonban a megtérés kezdete, 

mert a bűnös megtapasztalja a megbocsátás gyengédségét”. Végül 

is „a szeretet jelenti a valódi igazságosság alapját” – hangsúlyozza 

a pápa. 

BEFEJEZÉS 

A dokumentum végén Ferenc pápa Mária, az Irgalmasság Anyja 

alakjára utal, akinek életét a „testté vált irgalmasság jelenléte” 

alakította. „Az Isten és az emberek közötti szövetség frigyládája”, 

Mária „tanúskodik arról, hogy Isten Fiának irgalmassága nem is-

mer határokat és mindenkit elér, senkit nem zár ki”. A pápa emlé-

keztet Szent Fausztina Kowalska nővérre is, aki „arra kapott meg-

hívást, hogy belépjen az isteni irgalmasság mélységébe”. 

A bulla azzal a felhívással zárul, hogy „hagyjuk meglepni magun-

kat Isten által, aki soha nem fárad bele, hogy szélesre tárja szívét” 

az emberek előtt. Az egyház elsődleges feladata tehát, hogy „min-

denkit bevezessen Isten irgalmasságának nagy misztériumába, 

szemlélve Krisztus arcát, főleg korunkban, amely tele van nagy 

reményekkel és erőteljes ellentmondásokkal”. 

A jubileumi év 2016. november 20-án, Krisztus Király, a Világ-

mindenség Ura ünnepén zárul. „Annyira kívánom, hogy az elkö-

vetkező éveket hassa át az irgalmasság, elérve minden embert, el-

juttatva mindenkihez Isten jóságát és gyöngédségét! – fejezi be 

bulláját a pápa. – Mindenkihez, hívőhöz és távol állókhoz jusson 

el az irgalmasság balzsama, mint a már közöttünk jelen lévő Isten 

országának jele!” 

Március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc 

pápa a Szent Péter-bazilikában tartott pénteki nagyböjti bűnbánati 

szertartáson mondott homíliájában meghirdette az irgalmasság 

rendkívüli szentévét, amely 2015. december 8-án kezdődik a a 

Szent Péter-bazilika Szent Kapujának a megnyitásával, és 2016. 

november 20-án zárul Krisztus Király ünnepén. (F.:Magyar Kurír) 

vége 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

+ „Mit jelent, hogy katolikus vagyok?” – címmel szeretnék cikk-

sorozatot indítani a Harangszóban. Kérem, aki szívesen vála-

szolna pár soros terjedelemben erre a kérdésre, tegye meg!  

Főleg gyakorlati oldalról szeretném a kérdést megfogni, tehát 

hogy milyen mindennapi szokások, döntések fejezik ki a kato-

likus kereszténységet, és miért fontosak ezek a számomra? 

+ Az Etalon-Kiadó május 3-án a belvárosi templomnál könyveket 

és filmeket fog árusítani a misékre érkezők számára. 

+ Május 1-jén szokásos Márianosztrai gyalogos zarándoklat. 

Indulás: 7:50-kor az esztergomi buszvégről. A szobi komp 

8:50-kor indul Marótról. További információk: Kuti István 

06208259363 

+ Az idősklub következő összejövetele jövő héten csütörtökön 

15 órakor lesz a plébánián. 

+ Taize-i imaórát tartunk a Kórház kápolnában 2015. május 2-

án, szombaton, 19 órától. Tehát az eddigiekkel szemben válto-

zás: 18 óra helyett 19 órától kezdődik az imaóra. 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyerme-

kek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz 

kapcsolódva – Jézus Krisztust, a jó pásztort a juhai között. 

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 Nagy Bellát, Nagy Lettit és Marjai Annát 

A héten temettük Maka Józsefet 

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 


