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TEMPLOMUNK HANGSZEREI - HARANGJAINK 

Templomunk tornyában három harang lakik. A legnagyobb, a 
Magyarok Nagyasszonya Harang b' hangon szól. Ennek hangját 
hallhatjuk reggel, délben, este valamint a szentmisékre való beha-
rangozás alkalmával. Külön érdekesség, hogy a harangon látható az 
1938-as Eucharisztikus Világkongresszus emblémája, mely alatt az 
alábbi sorok olvashatóak: 

KÉSZÜLT 1938BAN 
A ZSOMBÓ KÖRNYÉKI HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL  

HAZÁNKBAN TARTOTT XXXIV. EUCHARISZTIKUS  
VILÁGKONGRESSZUS SZENT ÉVÉBEN  

SZENT ISTVÁN ELSŐ MAGYAR KIRÁLY HALÁLÁNAK 900.IK ÉVFORDULÓJÁN. 
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL HARANGÖNTŐ MESTER BUDAPESTEN 

A nagyharangunk „szavát” a szent koronát Szűz Máriának fel-
ajánló királyunk ábrázolása alatt olvashatjuk: 

ÉRCÖBLÖM ZENGJEN 
 ÖRÖK DICSÉRETET 

 NÉKED OH SZŰZ ANYA 
 HAZÁNK NAGYASSZONYA! 

A Szent József tiszteletére szentelt harangot is Szlezák Rafael 
harangöntő mester öntötte szintén 1938-ban. 1995-ig ez a harang 
töltötte be a lélekharang szerepét. Sajnos az utóbbi években - a 
szentmisére való beharangozás egyszerűsödése miatt - már nem 
igen halljuk önmagában e közepes méretű harang szép hangját. A 
nagyharanggal együtt azonban nagyon szép hanghatást eredmé-
nyez. A harang g'' hangon szólal meg. A Szent Józsefet ábrázoló 
dombormű körül olvashatjuk: 

SZENT JÓZSEF KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! 

A 3. harangunk, mely h' hangon szól, több tekintetben is különleges. 
Bár 4 évvel korábban öntötték, de csak 1995-ben kapott helyet a 
két nagyobb harang mellett. A szokásosnál vékonyabb falának kö-

szönhetően hangja különleges, a hajóha-
rangokéra hasonlít. Felszerelése óta ez a 
kisharang tölti be a lélekharang funkcióját. 
Feltételezésem szerint eredetileg valame-
lyik iskola udvarán vagy egy útszéli kereszt 
mellett állhatott, s onnan mentették be a 
templom toronyszobájába, s jó pár évtized 
pihenés után hangjával újra Isten felé for-
dítja figyelmünket.  

A harang köpenyén napraforgó-áb-
rázolás látható. A keresztény szimbolikában 

ez a virág az Isten felé fordulást jelképezi. Így érthető is, hogy miért 
került rá a harangra. Egy a harangismeretben jártas barátom még 
soha nem találkozott olyan haranggal, amelyen e növény ábrázolása 
szerepelne. 

A kisharangunk felirata a Jézust körülvevő gyermekeket meg-
jelenítő dombormű körül olvasható: 

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISDEDEKET,  
MERT ILYENEKKÉ A MENNYEKNEK ORSZÁGA!” 

ÖNTÖTTE BUDAPESTEN 
1934-BEN 

SZLEZÁK LÁLSZÓ HARANGÖNTŐ 
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

A harangköpeny másik felén a fent említett egyedi napraforgó ábrá-
zolás körül ezt olvashatjuk: 

„ISTENÉRT, HAZÁÉRT!” „V. E. Z.” 1934. 

Az évszám előtt látható rövidítés jelentését még nem sike-
rült megfejteni.  

Úgy gondolom, méltán lehetünk büszkék elődeinkre, akik 
ilyen szép harangokkal gazdagították templomunkat. Kívánom, hogy 
harangjaink hangját hallva kulcsoljuk imára kezünket vagy egy rövid 
fohásszal kapcsoljuk életünket teremtő Istenünkhöz.  

(Gábor Tamás) 

 

EGY KÜLÖNLEGES SZÜLETÉSNAP 
Kedves István atya! 60 éves lettél. Szépen, csendben, türelemmel, 
alázattal, ahogyan az eddigi 60 évedben is mindig megszokhattuk Tő-
led. Mi, akik ismerhetünk, nem is tudhattuk, még csak nem is sejt-
hettük előre, hogy mekkora áldozatot vár Tőled Mennyei Atyánk az 
évfordulód közeledtével és hogy közben a születésnapos által mek-
kora ajándékot készít mindannyiunk számára, hitünk megerősíté-
sére. A mindig is szíveden viselt „közösségépítés” most valóban sike-
rült. Ekkora közösség még nem épült fel imában, szeretetben, mint 
amekkora most, az elmúlt hetekben Téged átölelt közel, s távol, egy 
szívvel, egy lélekkel. A 60. születésnapodon távollétedben köszöntöt-
tünk, s teljes gyógyulásodért Szentmise keretében imádkoztunk, s Te 
valódi ajándékként másnap telefonon érdeklődtél, hogy mi hogyan 
vagyunk? Ez vagy TE! Kérjük a mi Urunkat, hogy erősítsen meg Téged, 
adjon teljes gyógyulást Számodra, hogy mielőbb visszatérhess kö-
zénk és szolgálhasd Őt tovább! Isten áldjon és éltessen nagyon sokáig 
(újjá)születésed napján! 

(Kispéter Gábor) 

 

VASÁRNAP 
12.06. 

 
11:00 
 
15:00 
 
17:00 

ADVENT II. VASÁRNAPJA 
Gál Ferenc halála 1.évf., élő és +csa-
ládtagok; 
Gyászmise Radvánszki Jánosné lelki-
üdvéért; 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
12.08. 

 

 

8:00 

A boldogságos Szűz Mária szeplőte-

len fogantatása – FÜ 

Igeliturgia 

SZERDA 
12.09. 

6:30 Roráte szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
12.10. 

17:00 Szentmise a betegek felgyógyulásá-

ért 

VASÁRNAP 
12.13. 

 
11:00 
 
 
17:00 

ADVENT III. VASÁRNAPJA 
Hódi András halála 6.évf., felesége 
Julianna halála 2.évf., valamint élő 
és +cs.tagok; 
Engesztelő imaóra 


