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TEMPLOMUNK HANGSZEREI – A HARANGOZÁS 

,,...sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.” (Ernst Heming-
way: Akiért a harang szól) 
 

Egyházunkban már a 600-as évek elejétől kezd elterjedni az isten-
tiszteletre hívó harangozás szokása, de csak az 1200-as évektől vá-
lik kötelezővé a templomokban a felszentelt harangok használata. 
E hangszer nem csupán népszokások szép eszköze, hanem szen-
telmény, vagyis segítségével képessé válhatunk a Szentlélek ke-
gyelmeinek befogadására; erősödhet általa az Istennel való kap-
csolatunk. A harangozás elsősorban jelzés az imádságra, a szent-
mise kezdetére, valamilyen baj elkerülésére vagy éppen jelentős 
dolog hírüladására. A reggeli, déli és esti harangozás az Úrangyala 
imádságra szólítja fel a híveket, az esti harangozást követő lélek-
harang pedig arra kér, hogy elhunytjainkért is imádkozzunk. Az 
esti és a reggeli harangozás időpontját Szent György illetve Szent 
Mihály napján változtatták a hosszabbá vagy éppen rövidebbé 
váló nappalokhoz igazítva. 
Számos településen a szokásos napi három harangozáshoz pénte-
kenként hozzáadódik a délután három órakor történő harangozás, 
mely Krisztus Urunk halálára emlékeztet bennünket.  
A haláleset hírüladásának tájanként változó pontos jelrendszere 
van. A mi vidékünkön 3 csendítéssel férfi, 2 csendítéssel nő, 1 
csendítéssel gyermek halálát adták hírül. Továbbá szép hagyo-
mány az is, hogy temetések alkalmával elhunyt szeretteinket is ha-
rangszó kíséri végső nyugvóhelyére. 
A vasárnapi szentmisére is harang szólít bennünket: a szentmise 
előtt 1 órával, félórával, majd a misekezdő beharangozás hív a Jé-
zus Krisztussal való találkozásra. Régi szép hagyomány - mely még 
több templomban él - az úrfelmutatáskor történő harangozás. Azt 
a szent pillanatot, amikor az 
ostya Jézus testévé, a bor pe-
dig Jézus vérévé változik ha-
rangszóval adták hírül, hogy 
mindazok, akik akadályoz-
tatva vannak a szentmisén 
való részvételben, lélekben 
be tudjanak kapcsolódni a 
legszentebb áldozatba. 
Számomra az egyik legfelemelőbb érzés a nagycsütörtöki illetve a 
húsvét vigíliáján történő harangozás, mely a csengők szavával és 
az orgona hangjával búcsúztatja illetve köszönti ismét és kíséri a 
Glóriát vagyis a Szentháromságot dicsőítő éneket.  
A harangozás kísérője még ünnepi körmeneteinknek, jelzi az új 
pápa megválasztását valamint köszönti az egyházközségbe érkező 
megyéspüspököt. Mára szinte már elfeledetté vált a veszélyt (jég-
esőt, tűzvészt, árvizet, ellenséget) jelző harangozás: a harang fél-
reverése, amikor két egymást követő ütés a harangnak ugyanazon 
az oldalán történik. 

Milyen szép és felelősségteljes hivatás lehetett a harangok vil-
lanyosítása előtt a harangozói állás! A harangozó napjában több-
ször megszakítva tevékenységét a templomba sietett, hogy a ha-

rang szavával emlékeztesse önmagát és a híveket is Jézus paran-
csára: „Szüntelenül imádkozzatok!” Bár ma már többnyire auto-
mata kapcsolja a harangokat, ha meghalljuk szép hangjukat leg-
alább egy rövid fohásszal forduljunk Mennyei Atyánk felé! 

Gábor Tamás 

 

RÖVID HÍREK 

• István atya és Józsi atya is beteg, ezért kérték, hogy helyet-

tesítsük őket. Mindenkit szeretettel köszöntenek. 

• Közös engesztelő szentmisét mutatunk be itt a templom-

ban ma délután 3 órakor azokért a testvéreinkért, akik 

2019. november hónapja és 2020. október hónapja között 

hunytak el. Minden elhunytért meggyújtunk egy mécsest. 

• Holnap, Halottak napján reggel 8 órakor mutatunk be 

szentmisét az összes elhunytért, különösen a leginkább rá-

szorulókért. 

• Pénteken november hónap első pénteke lesz: a reggeli 

szentmise előtt gyónási lehetőséggel.  

 

VASÁRNAP 

nov. 1. 

 

11.00 

15.00 

 

MINDENSZENTEK ÜNNEPE – FÜ. 

+Király Sándor, valamint élő és +csal. tagok 

Szentmise az elmúlt 1 évben elhunyt 

zsombóiakért, utána megemlékezés a hősi 

halottakról 

HÉTFŐ 

nov. 2. 

 

8.00 

HALOTTAK NAPJA 

Szentmise az összes elhunytért, különösen 

a leginkább rászorulókért 

KEDD 

nov. 3. 

 

8.00 

 

Igeliturgia 

CSÜTÖRTÖK 

nov. 5. 

 

17.00 

SZENT IMRE HERCEG (Iskolánk és a ma-

gyar fiatalok védőszentje 

Igeliturgia 

PÉNTEK 

nov. 6. 

8.00 

13.00 

A Rózsafüzér Társulat élő és +tagjaiért 

Halva fekvő Király Mihály 

VASÁRNAP 

nov. 8. 

 

11.00 

 

17.00 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 

+Jenei János és feleségéért, valamint élő 

és +csal. tagok 

Engesztelő imaóra 


