
 

   
XIII. évf. 37. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2009. október 18. 

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP 
Olv.: Iz 53, 10-11  V: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. Sztl.: Zsid 4, 14-16 

 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10, 35-45) 
Abban az időben: 
Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő 
megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” 
Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” 
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a 
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” 
Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is 
megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.”  
Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: 
„Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De 
közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen 
mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 
sokakért.” 

Elmélkedéshez  
• Mi az a kérdés, amit mindig föl akartam tenni Jézusnak, de sohasem mertem? 
• Mi az, ami legjobban zavar keresztény testvéreim viselkedésében? 
• Hogyan szolgálom testvéreimet? 

 

 

HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
 

Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra 
Vasárnap:    10, ½ 12 és 19 óra 

Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra 
A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek. 

 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
 

   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 
 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

18. (v)  10.00 † István 
23. (p)  17.30 † Lajos 
23. (p)  19.00 † István és † Anna 

 

+ A héten  
 Temettük: Pócs Olgát, Ági Sándort és Kékesi Tibort. 

 

+ Október hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt 
fél órával elimádkozzuk a Rózsafűzért. 

+ Zarándoklatot szervezünk október 23-án, pénteken, részletek a 
Harangszóban. 

+ Hangverseny lesz a Szent Anna (kerek) Templomban október 
25-én vasárnap, 11.00 órai szentmise után, részletek a 
hírdetőtáblán. 

+ Taizéi imaóra lesz október 31-én, szombaton 18.00 órakor a 
Szentgyörgymezői Templomban. 

+ Meszlényi Zoltán boldoggá avatása október 31-én, szombaton 
lesz. Akinek emlékei vannak a vértanú püspökről, kérjük 
jelentkezzen. 

+ November hónap folyamán a vasárnap esti szentmiséket 
plébániánk elhunyt híveiért ajánljuk föl. Kérjük, az újságos 
standon elhelyezett miseszándék-lapokon jelezzék, személy 
szerint kikért imádkozzunk. 

 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 

 

Baba-Mama klub 
Kedves kisgyermekes édesanyák!  
A Belvárosi Plébániai Baba-Mama klub összejövetelei 
kéthetenként csütörtökön 9.00 órakor kezdődnek. 
Következő alkalom: 2009. október 22.  
Téma: Tudatos vásárlás  Vezeti: Horváthné Török Adrienn 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 
 

 

Zarándoklat 
Október 23-án (pénteken) ismét zarándoklatot tervezünk. 
Idén a szokásostól eltérően gyalogosan és külön busszal is 
megyünk, hogy az a 7.5 kilométer gyalog ne legyen akadálya 
annak, hogy bárki is részt vehessen ezen a zarándoklaton. 
Idén bővítettünk Márianosztra megközelíthetőségi lehetőségein. 
Megfelelő igény szerint ugyanis külön buszt is rendelünk. 

 

Szervező: Kuti István   (20) 925 – 9363   etalonet@t-online.hu 
 

 

Taizéi imaóra 
2009. október 31-én, szombaton 18 órától a Szentgyörgymezői 
Templomban. Utána beszélgetés a pécsi találkozóról, teázás, 
játék a plébánián. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Memento mori 
Meszéna Jolán (1895-1994) rubintdiplomás tanítónőre mindenki 
Joci nénijére emlékezünk 2009. november 7-én, szombaton, 
10.00 órától a Belvárosi temetőben, majd a plébánián. 
Szertartásokat vezeti: Dr Boda László nyug. teológiai professzor 
Kérjük, hogy akinek személyes emléke van, mondja el, írja le! 
Fényképeket is szívesen fogadunk! 
Mindenkit szeretettel várunk! 
  Varga Sándorné, Prokopp Rózsa 

 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
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Kell egy csapat 
Akár így is összefoglalhatnánk a szombati esztergomi katolikus 
focikupát. 
Az idő nem kedvezett volna egy szabadtéri bajnokságnak, mivel 
borult és zimankós idő volt Esztergom felett. Éppen ezért, a 
bajnokságot a sportcsarnokban rendezték meg. Ha jó idő lett 
volna, akkor a Szent Tamás hegyi napórán tisztán lehetett volna 
látni, hogy 9.10-kor elkezdődtek az események.  
Az összes csapat felsorakozott, és Mazgon Gábor atya (az 
esztergomi szeminárium prefektusa) üdvözölte őket. Tisztázta a 
szabályokat, majd bemutatta a két bírót. A főszempont, a 
sportszerűség volt. Összesen nyolc csapat jelent meg. Most 
felsorolás következik: a Ferences gimnázium 2 csapatot indított, 
a vízivárosi, és a belvárosi plébánia, a Szent Erzsébet 
gimnázium diák csapata, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Információ Technológiai Kar (ITK) és a Vitéz János 
Tanítóképző Kar (Vitézesek) és a szeminárium kispapjai.  
Nagyon kiélezett volt a Ferences gimnázium csapatai ellen a 
meccsek. Frankások „nagy” csapata nyerte a tornát. A Vitézesek 
és az ITK szintén nagy rátermettséggel fociztak, megértették a 
játék lényegét: jó csapat szellem, jó állóképesség, alapos 
felkészültség. A harmadik helyen a szeminárium csapata végzett.  
A belváros csapata nagy igyekvéssel készült az összes meccsére: 
kitartóan fociztak. Ez azonban nem volt elég. Nem sikerült a 
dobogóra állniuk. Nem szabad elkeseredni, mert ez egy jó 
összejövetel volt, ahol sok katolikus intézmény összemérhette 
fizikai erejét.  
A szeminárium kispapjai igen csak komoly esélyekkel vágtak 
neki a derbinek. Bár az első meccsen kikaptak a Frankától, a 
többi meccsen már magabiztosan fociztak. Tovább is jutottak, 
ám a Vitézesek jól ellátták a bajukat. Nem számítottak arra, 
hogy ennyire összeszedetten fognak játszani. Ami sikerült a 
Vitéznek, az nem sikerült a kispapoknak. Pedig azért nem volt 
hiány az égi támogatásban. Nehéz, és kíméletlen döntő 
következett, ahol a Vitézes legények 1 góllal alulmaradtak a 
Frankával szemben.  
A díjátadó ünnepségen mindenki megtapsolta egymást, és a jól 
megérdemelt ajándékkal távozhatott. Az összes csapat, amelyik 
dobogós helyet szerzett, kapott Balaton szeletet, a nyertes 
csapat, pedig megkapta a vándorserleget, és egy üveg pezsgőt.  
Nagyon reménykedünk, hogy tavasszal is megrendezik a 
bajnokságot. 
Hajrá Belváros, Kell egy csapat! Lakatos Bence 

 

 

Adalék legújabb boldogunkról 
A rövidesen boldog Meszlényi Zoltán Lajos segédpüspök 
korában a hercegprímási uradalom jószágkormányzója, azaz a 
prímáciához tartozó mező- és erdőgazdaság, valamint kisebb 
melléküzemek legfőbb irányítója volt. Hogy ezt a feladatát minél 
szakszerűbben elláthassa, elvégezte a Mosonmagyaróvári (vagy 
Keszthelyi?) Mezőgazdasági Akadémiát.  
Nemcsak irodai „szalon” mező- és erdőgazda volt, hanem a 
termelések helyszínén is gyakran megfordulva személyesen 
ellenőrizte a kinti munkákat.  
Várady Sándor hajdani prímási erdőgondnok egyik alárendeltje ill. 
kortársa volt. Tőle hallottam, hogy mérővesszővel és átlalóval 
meg-megjelent az erdei vágásterületeken, és saját kezűleg 
vizsgálta felül a fűrészrönkök helyes köbtartalom-kiszámítását, 
valamint a sarangolt (rakásolt) tűzifa megfelelő számba vételét. 
Ennyire gondos sáfárja volt a gondjaira bízott anyagi javaknak. 

„Aki kicsiben hű, az hű a nagyban is” (Lk 16, 10). 
Aligha van ma erdőgazdasági igazgató, aki hasonló 
lelkiismeretességgel járna el, ill. még erre is szakítana időt.
 Dobay Pál  . 
 ny. erdőmérnök 

 

 

Meszlényi Zoltán Lajos  
magyar vértanú püspök életrajza 

Hatvan, 1892. január 2. – † Kistarcsa, 1953. január 11. 
Bencés gimnáziumot végzett Esztergomban. A gimnáziumi 
érettségi után pártfogója, Vaszary Kolos bíboros-hercegprímás, 
esztergomi érsek (1892–1912) Rómába küldte továbbtanulni. 
Teológiát végzett a Collegium Germanico-Hungaricumban. 
1915. október 28-án került sor pappá szentelésére. 
Amikor visszatért Esztergomba, a Prímási Palotában kezdett el 
dolgozni. 1917-ben Csernoch János bíboros-hercegprímás 
(1912–1927) Meszlényi Zoltánt központi irodai szolgálatra 
irányította a Prímási Palotába. 1931-ben lett a főkáptalan tagja, 
nógrádi és honti főesperes, majd a káptalan helynöke.  
XI. Piusz pápa kinevezése nyomán, 1937. október 28-án Serédi 
Jusztinián bíboros-hercegprímás, Breyer István győri 
megyéspüspök (1933–1940) és Kriston Endre püspök, az egri 
székesfőkáptalan nagyprépostja koncelebrálásával, Sinope 
címzetes püspökévé szentelte, a mindenkori hercegprímás-
esztergomi érsek segédpüspöke lett. 
Amikor az állambiztonsági szervek Mindszenty József bíboros-
hercegprímást 1948. december 26-án letartóztatták, majd 
koncepciós perben elítélték, a kinevezett érseki helynököt, 
Drahos Jánost pedig megölték, ő lett az esztergomi érseki 
helynök. Helynöki székfoglalójában szinte ígéretet tesz:  
„Krisztus hű pásztoraként a hitet és Egyházunk iránti hűséget 
nem tagadom soha! Isten engem úgy segéljen.”  
Meszlényi Zoltán püspököt 1950. június 29-én 17 óra 30 perckor 
hurcolták el esztergomi lakásáról az állambiztonsági szervek 
emberei. A kistarcsai internáló táborba került, ahol elkülönítve 
őrizték és kínozták. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint, 
télen nyitott ablaknál kénytelen volt éjjel-nappal tartózkodni. 
A kínzások, ütlegelések és végkimerülés következtében, 1951. 
március 4-én halt meg. Legalábbis a történeti kutatások alapján 
ezen dátum látszik  legvalószínűbbnek.  
Hamvait a rákoskeresztúri Új Köztemető területén helyezték 
örök nyugalomra, de 1966. június 24-én a földi maradványait 
exhumálták, átszállították Esztergomba, és örök nyugalomra 
helyezték az esztergomi bazilikában. 
XVI. Benedek pápa 2009. július 3-án jóváhagyta boldoggá 
avatását. A boldoggáavatási szertartás, 2009. október 31-én, 
szombaton a 10.30 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében 
kerül sor az Esztergomi Bazilikában.  

 

Könyörögjünk! 
Mindenható, örök Isten, te megadtad Boldog Zoltán vértanú, 
püspöknek, hogy beléd vetett bizalommal hűségesen végezze 
szolgálatát. Kérünk, tekints szenvedésekben bővelkedő 
áldozatos életére, és amint ő egykor szavával és példájával a 
rábízottak segítségére volt, úgy most mi is érezzük hatékony 
közbenjárását. Ámen. 

 

 

Reggeli ima 
Legyen egész napom Istenem, a Te dicsőségedre! Tisztítsd meg 
szívemet minden önző és igazságtalan gondolattól! Uralkodjék 
értelmemben az igazság, szívemben a szeretet.  
Segíts minden munkámat olyan becsületesen végeznem, hogy 
imádságként felajánlhassam Neked. Segíts Jézusom hogy mindig 
veled legyek, és életemmel hozzájáruljak Isten Országának 
építéséhez! Ámen. 

 

BELVÁROSI HARANGSZÓ 
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós – Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 

Tel.: (33) 413 – 791, (20) 775 – 2841 
e-mail: harangszo@egomnet.hu 


