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Olvasmány: Ez 17,22-24 Evangélium: Mk 4,26-34 Szentlecke: 2Kor 5,6-10 

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP 

Jövő vasárnapi (Évközi 12. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Jób 38,1.8-11; szentlecke: 2Kor 5,14-17;  

 evangélium: Mk 4,35-41: 

Amikor aznap beesteledett, így szólt hozzájuk: ,,Menjünk át a túlsó partra!’’ Erre azok elbocsátották a tömeget, őt pedig magukkal vitték 

úgy, ahogy ott volt a bárkában. Több bárka is kísérte őket. Nagy szélvész támadt, s a hullámok becsaptak a bárkába, úgy, hogy már-már 

megtelt. Ő pedig a bárka hátsó végében egy vánkoson aludt. Felkeltették: ,,Mester! Nem törődsz vele, hogy elveszünk?’’ Ő fölkelt, 

megfenyegette a szelet, és azt mondta a tengernek: ,,Csendesedj és némulj el!’’ Erre elállt a szél és nagy csendesség lett. Azután hozzájuk 

fordult: ,,Miért vagytok gyávák? Még mindig nincs hitetek?’’ Erre nagy félelem fogta el őket, és azt kérdezgették egymástól: ,,Ki ez, hogy 

a szél és tenger is engedelmeskedik neki?’’ 

 

Ismeret-rovat: JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPE 

Plébániánk heti ünnepéhez kapcsolódóan szeretnénk háttér in-

formációkkal szolgálni a kedves hívek számára. 

Az úrnap nyolcadát követő péntek, az egyházi év utolsó változó 

ünnepe A Szent Szív Jézusnak az emberért való önfeláldozó, 

megváltó szeretetét állítja oda elénk bátorításul és 

követelményül. A középkorban már kimutatható bizonyos 

körökben a kifejezett Jézus Szíve tisztelet, különösen a német 

misztikusoknál (1250-1350). Elmélkedésük anyaga az Énekek 

éneke: az Egyház, mint Krisztus jegyese. A jezsuiták és a 

karthauziak átvették a Jézus Szíve tiszteletet, és elterjesztették 

az Egyházban. Eudes Szent János is buzgólkodott ebben. Itt 

kapcsolódtak be a Jézus Szíve tiszteletbe Alacoque Szent 

Margit látomásai (1673-75), melyekben Jézus különösen az 

emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, a 

hónap első péntekjén gyónást és áldozást kért. A Jézus Szíve 

tisztelet terjedésében nagy szerepe volt Alacoque Szent Margit 

gyóntatójának, a jezsuita Colombičre-nek. A felvilágosodás, ill. 

a jozefinizmus nem kedvezett a Jézus Szíve tisztelet 

terjedésének. Az 1814-ben visszaállított Jézus Szíve tisztelet 

azonban ismét legfőbb tömegpasztorációs programjának 

tekintette, s a társadalmi szolidaritás és megbékélés, a szociális 

megújhodás forrásaként hirdette meg Jézus Szíve tiszteletét. 

Azóta alig van templom, ahol ne lenne jelen a Jézus Szíve 

tisztelete. - Az Egyház hivatalos liturgiája mindaddig tartózkodó 

maradt, amíg a Jézus Szíve teológiája nem volt kidolgozva. 

1765: engedélyezte XIII. Kelemen pápa (1758-69) a lengyel 

püspököknek, hogy bizonyos keretek között bevezessék Jézus 

Szíve miséjét és officiumát. IX. Pius pápa. 1856-ban Jézus 

Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa 

(1878-1903) 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az 

egész Egyház számára. XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus 

Redemptor enciklikában már összefoglalást adott a Jézus Szíve 

tisztelet teológiai alapjairól. XII. Pius pápa (1939-58) a 

Haurietis aquas enciklikájával emlékezett meg a 100 évvel 

korábban bevezetett ünnepről. – Főünnepe a pünkösd utáni 2. 

vasárnapot (úrnap nyolcadát) követő péntek (az egyházi év 

utolsó változó ünnepe). Ezenkívül a Jézus Szíve tisztelet ideje 

minden elsőpéntek és a június hónap. A Jézus Szíve tisztelet 

dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza, és a 

hagyomány adataira támaszkodik. Jézus kereszten átszúrt szíve 

a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról 

beszélt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy lehet szó 

Jézus engeszteléséről is. - A Jézus Szíve tiszteletben magát az 

Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének 

szeretetét kifejezte. A személyes egység révén Jézus egész 

embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi 

dokumentumok szerint a szív nem pusztán jelképe Jézus 

szeretetének, hanem valóságos emberségének kifejezése, melyet 

áldozatul adott értünk. A Szentírásban és a hagyományban a 

szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom, 

olyan ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki 

valóságot. A testben megnyilvánuló személyesség belső 

központja, ahol a személyes elhatározások és a külső 

kapcsolatok megszületnek. Amikor Jézus szeretete helyett a 

szívét tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét 

valóságra hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a 

megtestesülés titkát is. Jézus Szíve ontológiailag megalapozott 

szimbólum, mely alkalmas arra, hogy a személyiséget a maga 

emberségében kifejezze. A szívben nemcsak Jézus emberi, 

hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely 

egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet. 

Mivel a Jézus Szíve tisztelet a szíven keresztül az isteni 

személyre vonatkozik, azért ezt a latreutikus, vagyis imádó 

kultusz körébe soroljuk. (Összeállította: Szerk.) 

Ismeret-rovat: Szűz Mária Szeplőtlen Szívének ünnepe 

Az elsőszombat a hónap első szombatja, Szűz Mária Szeplőte-

len Szíve-tiszteletének napja. - A Szűzanya 1925. december 10-

én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett 

szívét és így szólt: „Hirdesd nevemben a világnak, hogy meg-

ígérem: ott leszek az üdvösséghez szükséges kegyelmekkel 

mindazok halálos ágyánál, akik 5 egymást követő hónap első 

szombatján meggyónnak, megáldoznak, elimádkozzák a rózsa-

füzért és egy negyed óráig társamul szegődnek az elmélkedés-



Harangszó  

ben.” - Az elsőszombat gyakorlata világszerte elterjedt, Buda-

pesten mindig más templomban nyilvánosan is megtartják. A 

Szeplőtelen Szív elsőszombati ájtatossága napjainkban is élő 

szokás. Mária Szeplőtelen Szíve: a teljes ártatlanság, valamint 

Jézus és az emberek iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének 

alapja a szeplőtelen fogantatás, ami azt jelenti, hogy Mária men-

tes volt az áteredő bűntől. Mária Szíve a Jézus iránti szeretet 

példaképe mindannyiunk számára. XII. Pius pápa 1942-ben föl-

ajánlotta az emberiséget Mária Szeplőtelen Szívének. A Szeplő-

telen Szív ünnepét Jézus Szíve ünnepét követő szombaton ün-

nepli az Egyház. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten 

kérte Szívének tiszteletét és a világ fölajánlását a Szeplőtelen 

Szívnek, amit II. János Pál pápa megtett 1982. május 13-án Fa-

timában, majd 1984-ben Rómában, és 2000-ben a világegyház 

összes püspökeivel együtt szintén Rómában megismételt. A 

Szent Szűz Szíve iránti tiszteletünket kifejezhetjük például az 

elsőszombatok rendszeres megtartásával. Érdemes tudnunk arról 

is, hogy az úgynevezett kettős nagykilenced azt jelenti, hogy 

egymással párhuzamosan, egyszerre végezzük a kilenc 

elsőpéntek és az elsőszombatok megtartását. Ilyenkor természe-

tesen elég az egyik napon meggyónnunk, ha közben nem köve-

tünk el súlyos bűnt. A kettős nagykilenced további bőséges ke-

gyelmekkel jár. 

Végezzük minél többen rendszeresen az elsőpénteki és 

elsőszombati engesztelést, mert így sok kegyelmet kaphatunk 

önmagunk és mások számára. (Összeállította: Szerk.) 

Júniusi imaszándékok:  

A pápa egyetemes imaszándéka: ELVÁNDORLÓK ÉS ME-

NEKÜLTEK Hogy az elvándorlók és a menekültek befogadására 

és megbecsülésre találjanak abban az országban, ahová érkeztek. 

Evangelizációs imaszándék: HIVATÁSOK. Hogy a Jézussal 

való személyes találkozás sok fiatalban ébressze fel annak a vá-

gyát, hogy életét felajánlja a papságra vagy szerzetességre. 

Bíborosi imaszándék: 

Hogy Magyarország és a magyar nép a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia 100 évvel ezelőtti felajánlásának megújítása nyomán 

megtapasztalja Jézus Szíve irgalmasságát és védelmező szeretetét. 

Beszámoló-rovat:   Szentségimádás... Miért? 

Gondolom, hogy Neked nem kell annyi megerősítés, mint nekem. 

Én túl racionális vagyok. Mégis leírom, mert, ha csak egy hajszál-

nyit is ad ez a néhány sor, akkor érdemes szavakba öntenem. Ha 

pedig evidencia Nálad mindez, akkor sem felesleges szócséplés. 

Amikor még kezdő(bb) voltam abban, amit ma hitnek hívok, ak-

kor nem nagyon értettem, hogy hogyan lehet egy darab ostyában 

jelen az Úr. Amikor rákérdeztem katekétámra, hogy hogyan is van 

ez, akkor csak annyit kérdezett: "Ugye azt elfogadod (elhiszed), 

amit a Szentírás ír?" Azt válaszoltam - mert az ember mindig egy 

kicsit naivan azt hiszi, hogy már eléggé hisz -, hogy: "Elhiszem". 

Ekkor elővette a Bibliát és csendben rámutatott négy szóra: "ez az 

én testem".  

Ha ezt Jézus mondja - nem lehet kételkednem benne. Ez ugyanis 

Jézus egyik legszebb hagyatéka. 

Ha részt veszel Te is egy szentségimádáson, akkor egy 1982 éves 

testamentum szerint valóban az Úr jelenlétében és fizikai valójá-

ban figyelhetsz arra, amit sokkal rejtettebben üzen Neked minden 

pillanatban. 

Vegyél részt minél többször szentségimádáson. Kívánom, hogy 

halld meg egyre tisztábban az üzenetet. 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

+ Június 15. hétfőn ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN emléknapja 

lesz. 

+ Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a feltámadás hitében 

adja hírül, hogy Visnyei Lajos protonotárius kanonok, az Új-

pest-Egek Királynője Főplébánia nyugalmazott plébánosa, 

2015. június 11-én, hosszan tartó betegség után, életének 86., 

papságának 62. évében elhunyt. Temetésére gyászmisét követő-

en kerül sor, mely 2015. június 20-án, szombaton 10 óra 30 

perckor kezdődik az Esztergomi Bazilikában. 

 Az elhunyt életében többször vállalt helyettesítést a plébániáin-

kon is. 

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

sorozatot a Harangszóban. Köszönjük az eddigi válaszokat, kér-

jük, aki szívesen válaszolna egy kb. fél oldalas terjedelemben 

erre a kérdésre, tegye meg! Várjuk szeretettel az írásokat! 

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 Becse Bendét.  

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 


