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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

2009. november 1.

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
MINDENSZENTEK ÜNNEPE
V: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.

Sztl.: 1 Jn 3, 1-3

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5, 1-12a)
Abban az időben:
Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a
szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az
irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket
Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és
ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”
Elmélkedéshez
• Mikor vagyok lélekben szegény? Mit jelent számomra ez a kifejezés?
• Találtam-e már boldogságot a sírásban?
• Milyen érzés az, amikor tudom, hogy igazam van és üldöznek érte?
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
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† Olga, † László és † Gabriella
Plébániánk elhunytjaiért
† Szülők és testvérek
† Nagyszülők
† Ilona és † János
† Keresztszülők
† Gyula és † Irén
† Imre, † Gizella és † családtagok
élő édesanyáért
† Imre
† Erzsébet, † Kálmán és † Sándor
† Meszéna Jolán
† szülők és nagyszülők
Plébániánk elhunytjaiért

+ November hónap folyamán a vasárnap esti szentmiséket
plébániánk elhunyt híveiért ajánljuk föl. Kérjük, az újságos
standon elhelyezett miseszándék-lapokon jelezzék, személy
szerint kikért imádkozzunk.
+ Engesztelő imaóra lesz november 5-én 17.00 órakor a Bakócz
kápolnában.
+ Képviselő testületi ülés lesz november 9-én 18.00 órakor.
+ Emlékeztetjük rá a kedves Testvéreket, hogy teljes búcsú
nyerhető önmagunk vagy halottaink részére. Aki a temetőt
ájtatos lélekkel látogatja és imádkozik a meghaltakért
november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi
napján részleges búcsú nyerhető hasonló képen.
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. november 5.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Imaóra
A KÉSZ Esztergomi csoportja szervezésében november 5-én,
csütörtökön, kerül sor a következő engesztelő imaórára, amelyet
már a téli időszámítás szerint 17 órakor tartunk a Bakóczkápolnában. Homíliát mond, és az imaórát vezeti: dr. Udvardy
György püspök atya.
Memento mori
Meszéna Jolán (1895-1994) rubintdiplomás tanítónőre mindenki
Joci nénijére emlékezünk 2009. november 7-én, szombaton,
10.00 órától a Belvárosi temetőben, majd 10.30-kor szentmise a
Belvárosi Templomban, utána közös beszélgetés 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

Missziós vasárnap
Kellemes meglepetéssel láttuk okt. 18-án, hogy a mise előtt egy
régi kedves missziós pap, Éli atya jön be a templomunkba sok,
szintén missziós paptestvéreinek kíséretében. A misét is ő
tartotta nagyon szép felemelő prédikációval, amelyben a misszió
jelentőségét is kiemelte. Újra felelevenedett a sok-sok kedves
emlék, amikor még itt lakott nálunk a plébánián: a misék, a
kirándulások, és a zarándokút Pilisszentlélekre a Pálosok
kolostorromjaira. A missziós vasárnapi mise után hazafelé tartva
is hallottam több hívőtől a dicsérő szavakat, hiszen mindannyian
a szívünkbe zártuk Éli atyát. Biztos vagyok benne, hogy további
missziós pályáját ezután is ilyen elhivatottsággal fogja folytatni a
hívek legnagyobb megelégedésére. Ehhez kívánok sok erőt,
hitet, és egészséget! Isten áldja Éli atyát!
Móringer Lajos
Zarándokút Márianosztrára
Nemzeti ünnepünkön, okt. 23-án zarándokútra indultunk több
mint harmincan Márianosztrára.
Reggel a buszvégállomásnál találkoztunk Kuti Istvánnal és
feleségével, a szervezőkkel, akik felszalagozott faág kereszttel
jelentek meg. A szobi kompig busszal mentünk, kissé hűvös,
ködös időben, majd átérve a Duna bal partjára, először is
néhányan bekukkantottunk a szobi templomba segítséget kérve a
zarándokút sikeres végrehajtásához. Továbbmenve felfelé a sáros,
pocsolyás földúton a rózsafüzért imádkoztuk, majd kis pihenőt
tartottunk egy fekete kőkeresztnél. Ezt a keresztet kétszer is
tönkretették, a kis Gábor atya ismertette a történetét, majd imát
mondtunk a zarándokutunk sikeréért és a kereszt meggyalázóinak
lelki üdvéért is. Továbbhaladva többen szedtünk kökényt,
galagonyát, csipkebogyót és vadvirágokat, ez utóbbit a Szent
László templomba Szűz Mária és a kis Jézus kegyképe alá
szántuk. A szentmisén Gábor atya plébánosunk bevezetése után a
templom plébánosa, László atya mondta el a prédikációt,
beleszőve az elítéltek részére szánt lelki segélyszolgálatot. A mise
után ebédelni mentünk, ami nagyon jól esett, majd kisvonattal
jöttünk le Szobra. Néhányan gyalog indultak vissza, mivel
kökényt, csipkebogyót akartak még szedni. Hazaérve kissé
fáradtan is, de elmondhatjuk, hogy az egész zarándokutunk során
Szűz Mária a kötényében tartott minket, vagyis vigyázott ránk.
Elhatároztuk, hogy ezután minden évben október 23-án Plébániai
zarándoklatot szervezünk Márianosztrára.
Mindezekért köszönetet mondunk a szervező Kuti Istvánéknak,
a két Gábor atyának, valamennyi résztvevőnek és elsősorban az
Úrnak, hogy ilyen élményekben volt részünk. Móringer Lajos
Emlékek Meszlényi Zoltán püspök atyáról
Az időre nem emlékszem, mikor megtudtuk, hogy a vaskapui
Mária szobor szentelése lesz. Páran fölmentünk, és ott találtuk
Meszéna Jolán tanító nénit szintén pár lánnyal. Azt mondta, ha
ennyien vagyunk, kössünk koszorút a szoborra. „Ketten kezdjétek
középen, hogy hamar kész legyetek…” – mondta. Ekkor érkezett
oda a Püspök úr. Egyedül jött, leült a fűre, és segített adogatni a
borostyánleveleket. Elbeszélgetett mindenkivel, kellemes volt a
közelsége. Azóta sokat gondolok rá.
Amikor elvitték a püspök urat, másnap a párt emberei ki akarták
üríteni a lakását, de csak egy kocsijuk volt, és a tanácstól kértek
segítségül egy kocsit, melynek a férjem volt a vezetője. Az
emberek egymás közt beszélték, hogy mi legyen az oltárral.
Egyik azt mondta, vigyük a fáskamrába. A férjem ezt elmondta
Kiss István Belvárosi plébánosnak, aki telefonált a palotába.
Onnan telefonáltak a párthoz, hogy megkaphassák az oltárt. Így
került az oltár a Palotába.
Könyveket tettek a férjem kocsijába is, közülük párat
megmentett, amit a plébániára vitt a misekönyvvel együtt.
Gerendás Ferencné
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Meszéna Jolán életrajza
(1895-1994)
1895. december 23-án született Esztergomban.
A 6 osztályos elemi után a Szatmári Irgalmas nővérek 4
osztályos Polgári iskoláját végezte, majd a 2 éves Óvónőképzőt,
amelyet ugyancsak a Szatmári irgalmas nővérek vezettek a Szt.
Anna (Kerek) templom mellett. A Tanítóképzőt Pesten a
nagyhírű Ranolder Intézetben végezte.
Először Kéméndre ment tanyasi tanítónőnek, ahol rokona Etter
Gyula saját pénzéből rendezett be a tanyán egy termet iskolának.
Etter Gyula halála után Torontálkeresztesen tanít 4 évig, 1921ig. Miután nem tette le a román nyelvvizsgát, nem taníthatott a
Román államban.
Hazatért Esztergomba, a szülői házba, a Bottyán János utca 5 sz.
alatti pompás barokk házba.
Egy évig a Szt. Tamás hegyen működő árvaházban dolgozott,
majd a hat osztályos „községi elemi” iskolában, a mai Petőfi
iskolában tanított 1948-ig. A diákok számára iskolán kívüli
foglalkozásokat, kirándulásokat, színi- előadásokat, játékokat
szervezett, amelyeket gyakran ő maga is írt. Az iskolás kor után
is összetartotta egykori növendékeit egészen a haláláig, 1994-ig.
Ezek közül még ma is többen élnek városunkban. Ezért kapta a
mindenki Tanító nénije elnevezést.
1948-ban, 53 évesen, ereje teljében, távoznia kellett az iskolai
oktatásból, mivel nem írta alá a Mindszenty József bíboros,
esztergomi érsek elítélését követelő iratot.
Ezután a családi házat is államosították, el kellett hagynia a
lakását, és a ház másik lakásából leválasztott, minden komfort
nélküli, egyetlen szobába kellett költöznie. Ebben élt a haláláig,
44 éven át.
Évekig semmi nyugdíjat sem kapott, az ismerős családok látták
vendégül ebédre, és ajándékozták meg ruhával, tüzelővel, stb. Ő
pedig felajánlotta segítségét, - mosás, vasalás, takarítás, stb. - a
sok-gyermekes, segítség nélkül maradt családoknak.
S folytatta nagyhatású pedagógiai tevékenységét a gyermekek és
a felnőttek számára, immár „nem középiskolás fokon”. Saját
lakásában tartott hittanórát azon gyerekek számára, akiket
szüleik nem mertek az iskolában hittanra járatni, mégis
fontosnak tartották azt.
Életbölcseletet, irányelveket adott a nagy műveltségén és
életpéldáján keresztül kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Ajtaja
MINDIG nyitva állt az emberek számára!
Széleskörű irodalmi, filozófiai, történelmi és természettudományos műveltséggel rendelkezett, amit haláláig, naprakészen továbbfejlesztett és továbbadott. Ezt szolgálta értékes könyvtára
is, amely nyitva állt a látogatói előtt.
Mindig mosolygós, vidám és megelégedett volt. Minden nap a
Belvárosi Templom reggeli szentmiséjére járt. BOLDOG volt,
és ezt sugározta a hívekre és az egész városra!
Ma, mikor a sírkövének megáldása alkalmából őrá emlékezünk,
és felidézzük alakját, tanuljuk meg Tőle, hogy miben rejlik az
igazi Boldogság! Próbáljuk meg követni életpéldáját!
Prokopp Mária
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