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MMM ooottt ttt óóó:::  Akkor tökéletes az ember. 

Szeretnél tökéletes lenni? Ennek első feltétele, hogy tudd, nem vagy az. Sajnálatos módon hajlunk 
arra, hogy tökéletesnek tekintsük magunkat, esetleg kisebb közösségünket, ahova tartozunk. A 

többiek, hát azok bizony szánalmasak… A hiányzó önismeret tehát az első akadály. S minél elégedettebbek 
vagyunk önmagunkkal, minél önteltebbek vagyunk, annál nagyobb az űr a valóság és. becsapós önképünk 
között. Persze elvethetjük a sulykot az ellenkező véglet felé hajolva. Van, aki nagyon híján van a legkisebb 
önbecsülésnek is. Lúzernek tartja magát, és ezáltal lesz azzá. Nem tud örülni mások sikerének sem, hisz az 
rossz fényt vet őrá. Mi a megoldás? Ha vannak barátaink, akik őszinték hozzánk, elindulhatunk a jó irányba. 
S persze jó, ha fel tudunk nézni valakire, még pedig ha joggal tekintjük őt példaképnek.. A harmadik tétel és 
feltétel pedig az, hogy csak a jót keressük a másikban, hogy azt követhessük. Ne keressük a közmondásos 
szálkát, ne engedjünk a csalárd közbeszédnek, a pletyka sugallatainak, csak saját jó tapasztalatunknak. Mon-
dom, a jónak. S ha bizonytalanok leszünk ítéletünkben, marad a teszt: jót tesz-e velem és másokkal? Béké-
sebb a légkör, ha jelen van? Öröm tölt el? Akkor jó társaságba kerültél. 

Kiss Ulrich SJ 
 

AAA    HHH ÉÉÉ TTT    SSSZZZ EEE NNN TTT JJJ EEE    
MESZLÉNYI ZOLTÁN  1892. január 2-án született Hatvanban, Rimaszombaton, majd Budapesten végezte ta-
nulmányait, érettségit az esztergomi kisszemináriumban szerzett (1909). Vaszary Kolos bíboros már ekkor 
felfigyelt tehetségére, közbenjárására római ösztöndíjat kapott. 
A kivételes tehetségű fiatalember 1915-ben kánonjogi diplomával fejezte be tanulmányait a Pápai Gergely 
Egyetemen. Korengedménnyel még ebben az évben pappá szentelték Innsbruckban (1915. október 28.), majd 
rövid komáromi kápláni szolgálat után Csernoch János bíboros Esztergomba rendelte. 
Csernoch János halála után (1927) Serédi Jusztinián bíborosnak is megbízható és hűséges munkatársa lett, 
amikor megürült az esztergomi segédpüspöki szék, őt találta a legalkalmasabbnak betöltésére. A püspökszen-
telésre 1937. október 28-án került sor. 
Serédi Jusztinián halála után ugyanilyen elkötelezettséggel szolgálta az egyházmegyét Mindszenty József bí-
boros idején is, aki minden tisztségében megerősítette őt. Mindszenty bíboros letartóztatása után Drahos Já-
nos kanonok, esztergomi általános érseki helynök irányította a főegyházmegyét, azonban 1950. június 15-én 
elhunyt. Temetése után az összegyűlt káptalan Meszlényi Zoltán segédpüspököt választotta meg a tisztségre.  
A püspököt alig két héttel helynökké választása után, 1950. június 29-én letartóztatták. Bírósági eljárás nem 
volt, ítélet sem született, további sorsa néhány túlélő sorstársának visszaemlékezéséből ismeretes. Meszlényi 
Zoltánt rövid ideig a budapesti Gyűjtőfogházban tartották fogva, majd átszállították a kistarcsai internálótá-
borba. Itt a többi rabtól elkülönítve őrizték egy ablaktalan szobában, ahol télen a fagy, nyáron a hőség tette 
elviselhetetlenné a helyzetét. Őrei bántalmazták, szükséges gyógyszereit nem kaphatta meg. Sok szenvedés 
után 1951. március 4-én a Mosonyi utcai kórházban hunyt el. 1966. június 22-én hamvait exhumálták, földi 
maradványai az esztergomi bazilika sírboltjába kerültek. 
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Március 3. Évközi 8. Vasárnap. A ½ 8-as szentmise után a kápolnában rózsafüzér titokcserére kerül sor. 

Március 4. hétfő: Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú emléknapja. A közösségi teremben 17 órakor 
a Karitász csoportunk tartja összejövetelét. 18.30-tól felnőtt katekézis lesz a plébánián. 

Március 6. Hamvazószerda. Szigorú böjti nap. A Nagyböjt kezdete. Az esti a szentmise végén a hamvazás 
szentelményében részesülhetünk. 

Március 7. csütörtök: Első csütörtök. A város közös Eucharisztia ünnepe a Szárazréti templomban lesz 
18 órakor püspöki szentmisével, majd szentségimádással. Nálunk este nem lesz liturgikus esemény.  

Március 8. péntek: A Jézus Szíve templomban a reggel 7 órai szentmisétől folytatódik a 24 órás szentség-
imádás. Nálunk 17.15-től keresztutat járunk a kápolnában, emlékezve Urunk szenvedés történetére. 

Március 10. Nagyböjt 1. Vasárnapja. 16-17:30 Tamás atya a jegyes találkozások keretében tart 7 alka-
lommal előadást a plébánia közösségi termében „A jól m űködő házasság 7 alapelve” címmel. Ezekre az 
alkalmakra mindenkit szeretettel várunk. Előzetes jelentkezés a sekrestyében szükséges a várható létszám 
miatt.  
John M. Gottman a világ egyik legismertebb pszichológusa és a párkapcsolatok területének vezető szakértője 
az Egyesült Államokban. Több évtizede végez utánkövetéses kutatásokat párok százainak bevonásával, ami-
nek köszönhetően ma már elegendő 15 percig figyelnie egy pár kommunikációját, és 91%-os pontossággal 
meg tudja mondani, hogy kapcsolatuk tartós és elégedett lesz-e, vagy pedig elválnak egymástól. Ez a magas 
találati arány nem Gottman intuícióján alapszik, hanem azon a roppant mennyiségű adaton, amelyet a szak-
ember az elmúlt évtizedek során gyűjtött és elemzett. 
Az alkalmak időpontjai: 2019.03.10; 03.24; 03.31; 04.07; 04.14; 04.28; 05.05  
A találkozások 16-17:30-ig tartanak. 

⁎  ⁎  ⁎  

Az elmúlt hétvégi Katolikus Iskolák javára tartott gy űjtésen a Testvérek 166.995 Ft-ot adakoztak. Kö-
szönjük szépen.  

Dr. Cser – Palkovics András polgármester közösségi oldalára február 26-án a következő bejegyzést posztol-
ta: A Városházán láthattam vendégül a szolgáló szeretet önkénteseit. A Prohászka Ottokár Karitászcsoport 
immár több mint negyedszázada gondoskodik a rászorulókról, köszönöm áldozatos munkájukat! 
 

 

A Mennyei Atya áldását kérve, sok szeretettel 
köszöntjük a héten név – és születésnapját ün-

neplő  
 Tamás atyát! 

 


