XIII. évf. 38. szám
Olv.: Jer 31, 7-9

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
V: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

2009. október 25.
Sztl.: Zsid 5, 1-6

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10, 46-52)
Abban az időben:
Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus,
Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj
rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és
odament Jézushoz. Jézus megkérdezte:”Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.”
Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.
•
•
•

Elmélkedéshez
Emlékszem-e esetekre, amikor másokat zavart, hogy én Jézushoz kiáltok, hitéletet élek? Elhallgatok-e, ha kérik tőlem? Kihagyom-e pl.
a vasárnapi szentmisét, ha az rosszul illeszkedik egy közös hétvégi programba a barátaimmal, vagy a családommal?
Mi most a legnagyobb szükségem, amiben Jézus segítségét kérem?
Mi az, amitől megment a hitem?
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.
Szerda

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
HETI MISESZÁNDÉKOK

27. (k)
17.30 † Ferenc
28. (sze) 17.30 † Endre
1. (v)
11.30 † Olga és † László
19.00 Plébániánk elhunytjaiért
+ A héten
Kereszteltük: Horváth Lászlót.
+ Október hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt
fél órával elimádkozzuk a Rózsafűzért.
+ Minthogy van elegendő jelentkező, egy bokorral újra
fölállítjuk a plébániai Rózsafűzér-társulatot.
Első titokcserénket jövő vasárnap, 18:30-kor tartjuk.
+ Missziós gyűjtésünk eredménye 64 975 Ft volt, amelyet
továbbítottunk. Isten fizesse meg!
+ Taizéi imaóra lesz október 31-én, szombaton 18.00 órakor a
Szentgyörgymezői Templomban.
+ Meszlényi Zoltán boldoggá avatása október 31-én, szombaton
lesz 10:30-kor a Bazilikában. 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

Rózsafüzér-társulat
Minthogy van elegendő jelentkező, egy bokorral újra fölállítjuk
a plébániai Rózsafüzér-társulatot. Első titokcserénket jövő
vasárnap, 18:30-kor tartjuk, amikor a teljes dicsőséges
Szentolvasót végigimádkozzuk.
Bárki csatlakozhat, 5 jelentkezőnként újabb bokrot állítunk föl,
addig a jelentkezők póttagok lesznek a meglévő bokroknál.
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
Rajzpályázat
Hasonló ötleteken fölbuzdulva plébániánk is pályázatot hirdet
"Ilyennek látom a papunkat!" címmel.
A pályázók rajzaikkal különféle élethelyzetekben (nemcsak
misézés közben) mutassák meg papjukat. Jó lenne a rajzokhoz
pár mondatos kommentárt, vagy kis történetet is írni.
A résztvevőket három kategóriába soroljuk:
1. óvodások
2. alsó tagozatosok
3. felső tagozatosok
A rajzokat lezárt borítékban adják be a plébániára, szerepeljen a
beküldő gyermek neve, lakcíme, életkora.
A pályázók mindegyike díjat fog kapni, de a legjobb rajzokat a
faliújságra is kitesszük.
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Belvárosi Harangszó

Meszlényi Zoltán életrajza
(Hatvan, 1892. január 2. – Kistarcsa, 1951. március 4.)
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) 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 bíboroshercegprímás, Breyer István győri megyéspüspök (1933–1940)
és Kriston Endre püspök, az egri székesfőkáptalan nagyprépostja
koncelebrálásával, Sinope címzetes püspökévé szentelte. Ettől a
pillanattól a mindenkori hercegprímás-esztergomi érsek
segédpüspöke volt. Jelmondatául ezt választotta: Fidenter ac
fideliter – Hittel és hűséggel.
Meszlényi Zoltán prédikációiban is készséget mutatott a
vértanúságra való hajlandóságra. Többször is említette ezt,
például papszentelési beszédében. Ez abban az időben nem volt
annyira új, hiszen amikor közeledett a front, Serédi Jusztinián
körlevélben arra kérte papjait, hogy mindenki maradjon a hívei
mellett, akár a vértanúság árán is. Meszlényi püspök ebből a
körlevélből bontotta ki a papi helytállás eszményét. Ő maga is
kész volt rá, különösen 1950-ben, amikor már mindenki tudta,
hogy nemcsak elméleti félelmekről van szó, hiszen egyik embert
a másik után vitték el, és maga a főpásztor, akkor már
Mindszenty bíboros is másfél esztendeje börtönben volt. A
nehéz időkre jellemzően az esztergomi érseki aulát már 1946ban megfigyelték. Az egyház megtörését célozta az, hogy 1948
novemberében a bíboros titkárát, Zakar Andrást az utcáról
hurcolták el, december 26-án pedig Mindszenty Józsefet
tartóztatták le. Amikor az állambiztonsági szervek Mindszenty
József bíboros-hercegprímást letartóztatták, majd koncepciós
perben elítélték, a kinevezett érseki helynököt, Drahos Jánost
pedig megölték, ő lett az esztergomi érseki helynök.
Megfenyegették, mindenki tudta: nem illik az elképzelésekbe,
hogy ő vezesse az esztergomi egyházmegyét. Nem is törekedett
rá, de mikor azt látta, hogy semmilyen más egyházilag szabályos
megoldás nincs, akkor mintegy megadással azt mondta az őt
megválasztó kanonokoknak: „Ha annyira akarják az urak, hát
elvállalom!” Azzal a tudattal tette ezt, hogy bármikor
számíthatott az elhurcolásra. Helynöki székfoglalójában szinte
ígéretet tesz: „Krisztus hű pásztoraként a hitet és Egyházunk
iránti hűséget nem tagadom soha! Isten engem úgy segéljen.”
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 kistarcsai
internálótáborban magánzárkában tartották fogva az első
emeleten, ahol a kiállott kemény bánásmód – egyesek szerint
agyonverés – következtében elhunyt. Kistarcsáról mentőautó
szállította 1951. március 4-én éjszaka a püspököt a Mosonyi
utcai rabkórházba, ahol annyit jegyeztek fel, hogy „egy férfi a
mentőautóban” meghalt. Laetare vasárnapon érkezett a
mennybe. 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.
Boldoggáavatási eljárása 2004. március 10-én indult el. Az
Actor, vagyis a kezdeményező Erdő Péter bíboros. Az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Bíróság az ügyet 2006.
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,
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január 10-én lezárta, és az aktákat Szőke János SDB
személyesen vitte Rómába a Szentté avatási Kongregációba. A
Positio elkészült, amelyet Erdő Péter bíboros 2008. június 11-én
adott át egy díszkötésben XVI. Benedek pápának. Ezek után a
kongregáció gondoskodott arról, hogy hét szakteológus mondjon
véleményt Meszlényi Zoltán vértanúságáról és a vértanúságra
való készségéről. Az ő véleményüket összegezve kerültek az
akták a Szentatya asztalára, aki meghozta a végleges döntést:
2009. július 3-án jóváhagyta boldoggá avatását.
Meszlényi Zoltán vértanú, esztergomi segédpüspök boldoggá
avatására október 31-én, szombaton 10.30-kor kezdődő ünnepi
szentmise keretében kerül sor az esztergomi bazilikában. A
szertartás egybeesik Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök
liturgikus emléknapjával, aki szintén a kommunizmus áldozata
volt Kárpátalján. A II. világháború utáni egyházüldözések
vértanúi közül Magyarországon Meszlényi Zoltán az első, aki
eljut az oltár magaslatára. Az esztergomi bazilika kupolája alatti
mellékoltáron lesz elhelyezve holtteste.
MK
A lepramissziót támogató kedves Testvérek
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy a Lepramisszió Budapesti
Igazgatósága most érkezett levelében megköszönte a helyi
közösségünk munkáját, támogatását. Tevékenységünkről röviden
az alábbiakban számolok be. A 2008.-as évben közösségünkben
az alábbiak tevékenykedtek: Hajós Vilmosné, Kajdi Kálmánné,
Kovács Istvánné, Magyar Lászlóné (Ibolya), Nagy Imréné,
Tétényi Istvánné. Tagságunk horgolással segítette a missziót.
Magyarné Ibolya a Karitászban fonalat gyűjtött és küldött a
dömösi testvéreknek, akik besegítenek a takarókészítésbe. Az
Igazgatóság köszönetet mondott a pénzbeli adományokért is,
ami a nélkülözhetetlen gyógyszerekre kellenek.
Az adományokat ezúton is megköszönjük és a további
támogatók adományát is hálásan fogadjuk a leprás betegek
nevében. Bármilyen kis támogatásnak nagy a jelentősége
azoknál a mezítelen nincsteleneknél, akik csak Benned
reménykedhetnek.
Vargáné Aranka
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