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Olvasmány: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48 Evangélium: Jn 15,9-17 Szentlecke: 1Jn 4,7-10 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi (URUNK MENNYBEMENETELE, ÁLDOZÓ CSÜTÖRTÖK) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 1,1-11; 

szentlecke: Ef 1,17-23; evangélium: Mk 16,15-20 

 

Ismeret-rovat: Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének 

ünnepe 

Áldozócsütörtök, áldozónap; Urunk mennybemenetelének ünnepe 

(Ascensio Domini;), húsvét után a 40. nap. Az ősegyház a IV. 

századig a Szentlélek eljövetelével együtt, pünkösdkor ünnepelte. 

Később a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. A XII. 

századtó kezdett elterjedni az ünnephez kapcsolódó körmenet 

szokása. 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt; ebből 

ered az egyedülálló, magyar név: áldozócsütörtök. 

A jövő vasárnapi ünnepünkre lelkileg segítheti ez az alábbi cikk, 

mely sokunk számára lehet megfontolandó és inspiráló lelki tarta-

lom. A cikket olvasói ajánlás alapján ajánljuk mindenki figyelmé-

be. 

Negyven nappal Húsvét után Áldozócsütörtökön Urunk menny-

bemenetelét ünnepeljük. Az apostolok és az Újszövetség tanúsága 

szerint ezen a napon a feltámadt Jézus evilági megjelenései meg-

szűntek, és mintegy utolsó találkozásképpen elbúcsúzott tőlük, 

küldetést bízott rájuk, megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, majd 

felemelkedett a mennybe. 

Amikor gyermekeknek magyarázzuk a fel-le függőleges mozgást, 

olyan képeket használunk, hogy: valaki felmegy egy tetőre, fel-

megy a vérnyomása, vagy a repülő felemelkedik a kifutópályáról. 

Ugyanígy szoktunk arról is beszélni, hogy emelkedik az életszín-

vonal, a jó gazdaságpolitika a szegény népek felemelkedését cé-

lozza meg, a valuta árfolyama felmegy, valaki feljebb jut a társa-

dalmi ranglétrán, a sztárok vagy politikusok népszerűsége emel-

kedő tendenciát mutat. 

De Isten világában nincsenek emeletek, nincsen fenn és lent, alul 

és felül. Ezért jobb lenne, ha úgy fogalmaznánk, hogy Krisztus 

mennybemenetele tulajdonképpen az ő felmagasztalását és meg-

dicsőülését jelenti. Egyik jezsuita találó megjegyzése szerint, Jé-

zus azért ment el, azért emelkedett a mennybe, azért ment vissza 

az Atyához, hogy végre nőjünk fel, legyünk lelkileg felnőttek! 

Ahogyan minden reggel ki kell lépnünk a védettséget és biztonsá-

got adó pizsamából, és fel kell öltöznünk, hogy elinduljunk vé-

gezni feladatainkat, Krisztus is azért vált el így, látványosan apos-

tolaitól, azért távozott el, hogy legyünk felelős felnőttek. Nőjünk 

ki hitünk gyermekcipőjéből. Úgy ment el, hogy most már nem 

ilyen látványos módon van köztünk. Velünk marad, de másképp. 

Krisztus távozása annak a jele, hogy tiszteli szabad akaratunkat, 

szabad döntéseinket. Paul Claudel francia költő ezt így fogalmaz-

za meg a maga módján: „Arcomat el kell tüntetnem előletek, hogy 

tiétek lehessen a lelkem...” 

Mintha azt mondaná, én most nem leszek úgy veletek, mint eddig, 

elengedem a kezeteket, felnőttek vagytok. Számítsatok ezen túl a 

Szentlélekre, aki bennetek lakik, ha ki nem űzitek. A feltámadt és 

mennybe ment Krisztus megszabadult a földi anyag korlátaitól, 

hogy minden kor minden emberével lehessen. Ugyanakkor így 

emberségünket is bevitte Isten titkába, megszentelte és felértékel-

te. Az egész anyagvilág, az ember testestől-lelkestől meg van 

váltva. Benne, általa, vele nyer értelmet földi életünk, házépíté-

sünk, családalapításunk, munkánk, pihenésünk, szórakozásunk, 

rossz elleni küzdelmünk, magán- és közéletünk, sikereink és ku-

darcaink egyaránt. Mi is oda tartunk, ahová ő előrement. Ezt az 

örömhírt kell továbbadnunk mindenkinek, és ezzel a tudattal épí-

tenünk már itt a földön Isten országát. Egyfajta mennyei honvágy 

sürgeti a keresztényt, hogy ne lankadjon az Isten ügyének szolgá-

latában, ne engedje, hogy megkopjon lelkesedése, és fedezze fel 

az új idők kihívásaiban is a menny vonzását. A krisztusi ember 

égre néző ember, beavatott. Elfogult és egy ügyű. Ez foglalja le őt 

mindenestől. Ez ösztönzi az áldozatra és az önzetlen szeretetre. 

Életünk is egyfajta mennybemenetel, és csak azt vihetjük ma-

gunkkal oda, ami átmegy az örökkévalóság, a szeretet vizsgáján. 

A mi hazánk a mennyben van, onnan várjuk az ítélő Krisztust, de 

oda igyekszünk, ahol ő Isten jobbján ül. Feladatot bízott ránk, 

hogy hirdessük a szeretet győzelmét, hogy felelős döntéseinkkel 

mi is megistenítsük ezt a világot, hogy eljusson az emberiség az 

Istennel való bensőséges együttlétbe. 



Harangszó  

Krisztus mennybemenetele még egy dologra ráirányítja figyel-

münket. Mivel alászállt a poklokra és fölment a mennybe, ezzel 

megmutatta nekünk is az utat. Egész életutunk lényegét. Mi sem 

emelkedhetünk fel az égbe, ha nem vagyunk hajlandóak, készek 

arra, hogy Krisztussal leereszkedjünk földhözragadtságunk mé-

lyébe. Ez az alázat, a szeretet útja. A lelkiélet sajátossága éppen 

az, – mégha ellentmondásnak is tűnik –, hogy először alá kell me-

rülnünk emberségünk poklába, hogy feljuthassunk Istenhez. Ez az 

önismeret hosszú és fárasztó útja. De Istent csak az önismereten 

keresztül ismerhetjük meg valamennyire. Istent találjuk meg 

gyengeségeink, kudarcaink mögött is, sőt elsősorban azokkal kell 

szembenéznünk. Ha hagyjuk, hogy ő világítsa meg sötétségeinket, 

ha saját valóságunkat odatartjuk Isten elő, és szívünket minden 

fenntartás nélkül odaadjuk neki, akkor ő átalakítja azt szereteté-

vel, felemel, és Lelkével betölti életünket.  

Sebestyén Péter (F.: erdely.ma; romkat.ro) 

Beszámoló-rovat: Belvárosi Képviselő-testület ülésérő 

A belvárosi testületi ülésen plébánosunk beszámolt az elmúlt idő-

szak eseményeiről és közösen megtekintettük az építési munkála-

tokat. A testületi ülés óta már el is készült a plébánia udvarában 

az utcai fal vizesedését megszüntetni hivatott szigetelés, illetve 

lassan teljesen elkészülő a kripta felöli oldal kapu felújítása. Na-

gyon szépek lettek az új kapuszárnyak és végre szép képet mutat 

az eddig omladozó falrész is. Természetesen vannak még további 

tervek is, de ezek anyagi lehetősége még nem biztosított. Szót ej-

tettünk a szép létszámmal készülő elsőáldozói csoportról és szem-

revételeztük az újonnan elkészült egységes ruháikat. Áttekintettük 

az előttünk lévő programokat is, és örömmel vettük a nagyobb 

korosztályba tartozó fiataljaink jelentkezését az egyházmegyei 

táborra.              Tóth László 

Búcsú Dankó Jánosné Borikától 

Szomorú hírt kaptunk arról, hogy plébániánk újabb hűséges szol-

gálattevője, Dankó Jánosné Borika is eltávozott közülünk. Évti-

zedekig részt vett a pénzszámoló csoportban, és az idei évig ve-

zette az egyházi hozzájárulások nyilvántartását. Személyes emlé-

kem róla, hogy milyen jól ismerte az Esztergomiakat: akármikor 

felmerült egy név, ő tudta, hogy kinek a rokona és mindig volt egy 

története róla. A legutolsó hónapokig a fél tizenkettes mise hűsé-

ges látogatója volt, betegsége kapcsán jómagam láttam el a szent-

ségekkel. Megemlékezem arról is, hogy keresztlánya és családja 

milyen szeretettel gondozta, hiszen mindig hálával beszélt róluk. 

Plébániánk saját halottjaként tekinti, így szerdán 13órakor gyász-

misét mutatunk be érte, és utána a temetése 14 órakor lesz a bel-

városi temetőben.        Harmai Gábor plébános 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 

HIRDETÉSEK 
+ Május hónapban az esti szentmisék után elimádkozzuk a 

Lorettói litániát. 

+ Jövő héten, csütörtökön lesz ismét a nyugdíjas klub összejövete-

le a plébániánkon, 15 órai kezdettel. Hívjuk és várjuk az idő-

sebb testvéreinket! 

+ Előre hirdetjük, hogy „Adományozz egészséget”- mottóval 

”Pünkösdi véradás” lesz a Belvárosi Plébánián május 23-án 10-

13 óra között. Hívjuk és várjuk erre az alkalomra a felnőtt kor-

osztályú testvéreket. 

+ Gyakran fölmerül hívekben, hogy könyveket adományozzanak a 

plébániának, ill. a híveknek. Úgy döntöttünk, erre a célra elkü-

lönítünk egy részt az újságok mellett a templom hátuljában. Kér-

jük azonban az adományozókat, számoljanak azzal, hogy azokat 

a könyveket, amelyeket nem veszünk be a plébániai könyvtárba, 

és amelyeket végül senki nem visz el, nem őrizzük meg, hanem 

tüzelésre eladományozzuk. 

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

sorozatot a Harangszóban. Kérjük, aki szívesen válaszolna pár 

soros terjedelemben erre a kérdésre, tegye meg!  

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

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

kapcsolódva – amikor feltámadása után Jézus tanítja apostolait. 

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 temettük:Mészáros Sándorné Szenczy Erzsébet 

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 


