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Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)
torkolatánál mosdottak meg a radnai
víznek mondott folyóban. Virrasztással készülnek Kisboldogasszony napjára. Somló-vidéki hiedelem szerint, aki
megvárja a napköltét, meglátja benne Máriát. Sümegi öregasszonyok már
csak annyit tudnak, hogy a nap legszebben Kisboldogasszony hajnalán
szokott fölkelni. A vásárosmiskeiek a
közeli Ság hegyre mennek, és ott várakoznak, hogy meglássák a hajnali fényben Máriát. Szentsimoni,
hangonyi, gyöngyöspatai, nagykátai,
vásárosdombai öregasszonyok is fölmennek a hegytetőre, illetve ki a szabadba, hogy a fölkelő napban megpillantsák a bölcsőben fekvő MáSimon András: Csendes ima

Mária születése hajnalcsillag az emberiség egén. A megváltás művének
kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét
ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm,
ahogy minden születés öröm, mert a
reményt erősíti bennünk. Valami szép,
valami szent kezdődik.
Mária születésének ünnepe 9 hónappal a szeplőtelen fogantatás (dec.
8.) ünnepe után van. A jeruzsálemi
hagyomány a Betheszda-fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét.
Az V. sz. elején Szent Anna tiszteletére
templomot építettek, mely felszentelésének évfordulóján (szeptember 8.)
emlékeztek meg Mária születéséről. A
VII. századtól a szírek, bizánciak és a
rómaiak is e napon ülték a születésnapot.
Magyarországon Kisboldogasszony
(Kisasszony) kultusza a reformáció és
hódoltság miatt csak a barokk időkben bontakozott ki.
A Stella puerpera Solis (’hajnali szép csillag’) tiszteletére az ünnep
hajnalán szokás a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Tápén
még az 1930-as években is sok jámbor asszony kiment a Tisza partjára
„napköltét várni” az olvasó és az úrangyala-koszorú (Mária tizenkét csillagú
koronájának tiszteletére végzett 12 úrangyala) elmondásával. Mint mondták, akinek „érdemé van rá”, az a fölkelő napban megláthatja Máriát (napba öltözött asszony). Volt, aki Mária
alakja mellett bölcsőt is vélt látni. Az
idősebb tápai asszonyok még a XIX–
XX. század fordulóján is pünkösd és
Kisboldogasszony hajnalán a Maros

riát. Bátya rác asszonyai és Mezőkövesd matyó népe szerint a nap
Kisboldogasszonykor
játszadozva,
táncolva kel föl: örül Mária születésének. Frauenkirchen (Ausztria) búcsújáró helyen hajnali 3-kor körmenet
vonul a falun keresztül. Virrasztanak
és várják a hajnalt Andocs, Vodica,
Pócs, Csatka búcsúsai is. Amikor föl-

dereng, letérdelnek, és elimádkozzák
az úrangyalát.
„Mária Isten áldott földje, amelyből
üdvösségünk virága és gyümölcse sarjadt.” – Ebből a szimbolikából nőtt az
a XIX–XX. század fordulóján még élő
Balaton vidéki és göcseji szokás, hogy
a vetőmagot Kisboldogasszony napjára virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kiteszik a harmatra, hogy az Úristen szentelése fogja meg. Napköltekor
már be is viszik. Az a hiedelem, hogy
az ilyen búza nem üszkösödik meg, és
bőven terem. Zagyvarékason a búzát
kétasszonynap (augusztus 15. és szeptember 8.) között is ki kell szellőztetni, hogy ne legyen dohos, ne essen
bele a zsizsik. A néphagyományban
Kisboldogasszony ősi őszkezdő nap,
asszonyi dolog-, főleg fonástiltó nap,
az ősz ellentétes rámutatónapja.
A Szentírásból keveset tudunk meg
Jézus anyjáról, mert annak középpontjában Jézus és műve áll. Mária azonban már az őskeresztény időktől kezdve a Krisztus-követők példaképe. Hitét kemény próbák csiszolták, de ő az
angyali üdvözlettől egészen a golgotai
eseményekig, mindenkor bizalommal
adta át magát Isten akaratának. Mindvégig szerénységben, egyszerűségben,
„csupán” Isten kegyelméből élt.
Kisboldogasszony az első és páratlan példa számunkra, hogy Isten előtt
mennyire kedves tulajdonság a szerénység és az egyszerűség. Igaz, hogy
korunk „hivatalos” felfogása egyiket
sem kedveli, de aki maradandó értékek mentén, az örök boldogságra érdemes módon képzeli el a földi életet,
az biztosan számíthat Kisasszonyunk
közbenjárására.
forrás: Magyar katolikus lexikon
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Bellarmin Szent Róbert
„1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Cinthiának hívtak és II. Marcellus pápa egyik nővére volt. Cinthia a jezsuita renddel páter Broët Paschasius révén ismerkedett meg. Ezt az atyát Cinthia nagyon
tisztelte és szerette, s általa a jezsuitákat is, olyannyira, hogy az volt a kívánsága: bárcsak mind az öt fia beléphetne a rendbe.”
Így kezdi Bellarmin Róbert bíboros
rövid önéletrajzát, amelyet hetvenéves
korában vetett papírra. E néhány sor
is érzékelteti a légkört, amelyben az öt
fiú közül harmadikként fölnőtt. 1560ban lépett be a jezsuiták közé. Ragyogó tehetséggel megáldva a tudományos és írói munkásságban találta meg
életének értelmét. „Felismerte, hogy a
tudományokban való előrehaladáshoz
elengedhetetlenül szükséges a szüntelen tanulás, és tanítói képességét arra
kell használnia, hogy másokat is világossághoz juttasson.”
Már pappá szentelése előtt, 1569től tanított Löwenben, és minden vasárnap előadásokat tartott az egyetemistáknak. 1570 nagyszombatján
Gentben szentelték pappá. Hat évvel
később a Római Kollégium profes�szorának hívták meg. A Római Kollégium a jezsuita rend központi tanulmányi intézete volt, amelyet XIII. Gergely pápa idejében szerveztek meg, és
a pápa iránti tiszteletből a „Gregoriana
Egyetem” nevet kapta.
A
teológia
tantárgyai
közé Bellarmin professzor emelte a
kontroverzteológiát, azaz a reformáció által vitatott teológiai tanítás kérdéseinek rendszerét. Előadásait négy
nagy kötetben, Kontroverziák címmel 1586 és 1593 között adta ki Rómában. Ez a mű volt az ellenreformáció elméleti-tudományos oldala. Szerkezetében és anyagában a kor igényeit
elégítette ki. A sors iróniája, hogy éppen a minden erejével a katolikus tanítás mellett harcba szálló Bellarminnak
kellett megérnie, hogy a Kontroverzi-

ák első kötetét V. Sixtus pápa indexre
tette, mert nem tetszett neki, ahogyan
a szerző a pápa e világi hatalmát tárgyalta. Néhány hónappal később azonban a következő pápa fölülvizsgálta és
hatálytalanította az intézkedést.
A pápai udvarban azonban tovább
folytatódott az intrika Bellarmin ellen.
1594-ben, VIII. Kelemen idejében újra kifogásokat emeltek a Kontroverziák ellen. Az sincs kizárva, hogy egyik
rendtestvére, a spanyol Toletanus állt
az egyébként áttekinthetetlen áskálódások mögött, aki bíboros létére mindenáron meg akarta akadályozni, hogy
Bellarmin is a bíborosi testület tagja lehessen. S való igaz, hogy Bellarmint,
aki 1592 óta a Római Kollégium rektora volt, még mielőtt lejárt volna a három évre szóló megbízatása, kétéves
szolgálat után provinciálisként Nápolyba küldték, azaz eltávolították Rómából. Kétségtelen, hogy ebben az intézkedésben a rendi vezetőség csak
időleges megoldást látott, amit kényszerűségből alkalmaztak. Bellarmin
tanári képességei ugyanis annyira nyilvánvalóak voltak, és a kormányzat feladatához annyira nem volt sem tehetsége, sem kedve, hogy ez a munka csak
átmeneti jellegű lehetett. Önéletrajzában nem bocsátkozik az eset okainak
elemzésébe, de egy jelentőségteljes
mondatot mégiscsak leírt: „E hivatalában (ti. mint provinciális) sem töltött
teljes három esztendőt, mert Toletanus
bíboros halála után, 1597 januárjában
VIII. Kelemen pápa visszahívta Rómába.” Ezzel a mindenki által régóta áhított bíbornokság útjából elhárult az
utolsó akadály is, és 1599 márciusában
Bellarmin bíboros lett.
1605. március 3-án meghalt VIII.
Kelemen, és Bellarmin részt vett a
konklávén, amely XI. Leó pápát választotta meg. De mindössze négy hét
után az épphogy megkoronázott pápa meghalt, és ismét konklávét kellett tartani. A nagyon befolyásos spanyol király három jelöltet támogatott:
Baroniust, Bellarmint és Borghese
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Felnőtt katekézis
a plébánián
Szeptember 7-től kezdve minden
hétfőn este 6 órakor a hitünk és
a keresztény élet tanítása iránt
érdeklődők részére katekézist
tartunk. Kezdők és haladók
egyaránt részt vehetnek. A beavató
szentségeket (keresztség, bérmálás,
szentáldozás) kérők részére az erre
való felkészítést is tartalmaz.
bíborost. Baronius mindent megtett, hogy barátját, Bellarmint válas�szák meg, de végül is hármuk közül
Borghese lett a pápa, és az V. Pál nevet
vette föl.
Az újonnan megválasztott pápa
már nem engedte vissza a híres teológust számkivetésébe, hanem ott tartotta maga mellett teológiai tanácsadónak. Ettől fogva haláláig Bellarmin
bíboros a legfontosabb kongregációkban töltött be fontos hivatalokat, és
azoknak az éveknek az egyházpolitikai vitáiba súlyos védőiratokkal avatkozott be a pápa oldalán.
Az utolsó mű, amely a fáradhatatlan szent tollából kikerült, ezt a címet
viseli: A jó halál művészete. Az 1620ban megjelent könyv lelki végrendeletének tekinthető, hiszen röviddel
megjelenése után saját maga is megízlelte a halált, és bizonyította annak hitelességét, amit leírt. 1621. szeptember
1-jén látogatta meg a Quirinalon lévő
Szent András-noviciátusban a bíborost a fél évvel korábban megválasztott XV. Gergely pápa. Szeptember 17én halt meg Bellarmin Róbert, majdnem nyolcvan évesen.
Három évszázadnak kellett eltelnie
ahhoz, hogy 1923-ban boldoggá avassák, jóllehet Rómában a halála után
sokan remélték, hogy a szentté avatására is igen hamar sor kerül, s a tisztelete is megkezdődött.
Ünnepét 1932-ben vették föl a római naptárba, május 31-re. 1969-ben
halála napjára, szeptember 17-re helyezték át.
Forrás: A szentek élete
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„Jót s jól, ebben áll a nagy titok”
Udvardi Erzsébet festőművész
A Kossuth- és Magyar Örökség díjas művész újabb elismerésként 2009.
március 3-án Pro Cultura Christiana
díjban részesült, és magas kitüntetését Erdő Péter bíboros érsek nyújtotta
át művészetének keresztény szellemiségét méltatva.
Egyik bírálója írja róla:
„Fények és ragyogások, komor sötétből felrémlő, majd felragyogó sejtelem jellemzi festményeit.” Ki ez a
„Fények bűvöletében” élő, ma is aktív, nyolcvanadik évét már átlépő művész?
Bajáról indult, a Sugovica-parti városból, ahol Rudnay Gyula szabadiskolájában tanult, majd a budapesti főiskolán Bernáth Aurélnál folytatta tanulmányait. Néhány éves tanárkodás
után Badacsonytomajon telepedett le.
Egry József mellett a Balaton és tája
egyéni felfogású ihletett megörökítője.
Keresztury Dezső esztéta így jellemzi ezeket a festményeket: „Képein a fények, formák, színek és vonalak
harmonikus szerkezetekbe rendeződnek. Gyengéd világukban a tónak inkább csillogását, mint viharzását érzékelteti arany-ezüst fénycsíkokkal.”
Első találkozásom vele Balatonfüreden, egy tóparti galériában történt. Apámmal kis füredi nyaralónkból gyakran kerestük fel nyáridőben
állandó festészeti kiállítását. Aznap a
galériában éppen a számunkra még
ismeretlen művész balatoni tájképeit
állították ki a festő különös színeivel,
applikációival. Egy késő őszi Balatont ábrázoló festmény elé értünk. A
barna, száradó nádasból csupán egy
hosszú nyakú, karcsú, kecses gázlómadár emelkedett ki. Az elmúlást jelző sárgás-barnás színek harmóniáját
csak a késő őszi naplemente néhány
sápadt, halványsárga csíkja szakította meg. Csendben szóltam apámhoz:
Ez a kép maga a bánat. A középkorú nő hozzánk lépett, bemutatkozott:

Udvardi Erzsébet vagyok, az alkotó.
Köszönöm. Bánat lesz a címe a nagyon kedves festményemnek. Ez 1976
nyarán történt. Eltelt egy negyed század, mikor egy adventi délután 1999ben Hegyeshalmi László volt színházigazgató Kossuth utcai Pincegalériájában ismét találkoztunk. Korzenszky
Richárd tihanyi perjellel jöttek, hogy
a Jézusra várakozás adventi áhítatát a
„fény tengelyében” élő pap mély gondolataival és Udvardi Erzsébet egyetlen hatalmas táblaképével tegyék teljessé. A kép a mindenki számára elérhető életutat ábrázolja. A sötét színek
egyre fényesebbek, s ahogy a végső
cél közeledik, az ezüstös fények egyre
nőnek, és beleolvadnak a végső megérkezés fényáradatába. Erről szóltak a
perjel csendes szavai, a halk zenekíséret. Mindez felejthetetlen élmény maradt nekem, és az egybegyűlteknek
is. Az ünnep csendje után odaintett
a művésznő: „Ennyi idő után is emlékszem rád a füredi galériából. Művemnek a Bánat címet adtam.” Köszönetül átadta a perjel által írott művet: A Te szavaidra címmel, az ő illusztrációjával és mindkettő dedikációjával: „Ne féljetek! Bátorság! Veletek vagyok!” És még valamivel kedveskedtek: Egy nagyméretű triptichonjának kicsinyített mását adta át.
A hármas elosztású oltárképen középen II. János Pál pápa csupa ezüst-fehérben térdeplő alakja látható, ahogy
a szentatya a lengyelek híres búcsújáróhelyén, a częstochowai Madonna
oltárképe előtt könyörög a Szűzanyához, fogadja oltalmába Európát. Kétoldalt Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei láthatók. A triptichon a
pápa 1991-es magyarországi látogatásának emlékére készült.
Bensőséges tisztelete a boldog emlékű nagy pápa iránt megnyilvánult
abban is, hogy elkészítette életnagyságú képét. Ahogy a művész nyilatkozik: „Őszentsége vagy egy fél évig
volt a badacsonytomaji műterem lakója, mert a mű létrejötte valódi al-
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kotómunkájához idő kell, és ebbe belefér a gyötrelem is.” De a mű már áll
egy volt pálos rendi kolostor romjánál felállított bazaltfülkében a fák ölelésében. A már nehezen járó művész
rendszeresen látogatja emlékművét, botjára támaszkodva odaballag
a képhez, bár nem mint művész jön,
a szentatyával beszélget, hozzá imádkozik.
Udvardi Erzsébet művei hazánk
sok templomában láthatók, freskókon, táblaképeken.
Nemrég áldotta meg a sümegi ferences rendfőnök a sümegcsehi
templomban legújabb alkotását Az
Úr színeváltozása címen. Barsi Balázs
a művész jelenlétében méltatta munkásságát, érdemeit, hiszen a templomban már több szakrális műve is
látható.
Kiemelkedő nagy műve a Genesissorozat. Ebben Mózes első könyvének, a világ teremtésének történetét
illusztrálja aranyragyogású színeivel.
Férje a tíz éve elhunyt Tamás István irodalmár volt. Megjelent 1997ben Bernadette, a lourdes-i látnok
című regénye. Valószínűleg író férje késztette az Arany-balladák megfestésére. A veszprémi művelődési házban állították ki hatalmas faliképeit. Nagy élmény volt tanítványaimmal együtt gyönyörködni a Szondi
két apródja vagy A walesi bárdok különös, csak rá jellemző megformálásában. Hiszem, hogy volt tanítványaim ma, felnőttekként is Arany balladáit a csodálatos sorozatnak emlékképével még inkább szívükbe zárták.
Az idős, életvidám művészt ma is a
munkája, a hivatása élteti. Ma is terveket sző. Műtermében a festőállványán készül a Balaton téli képe Rianás címmel, hideg ezüstcsíkokkal.
Életünk nehéz pillanataiban vegyünk
példát róla Szent-Gály Kata Örvendező zsoltárának néhány sorával:
„Boldog, ki alkot, és csak jót akar:
játszik az élet sok javaival,
játszik örömmel – ám szíve pihen
az áldott Úrnál, békességesen!”
N. E.
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Házassági évforduló
Dr. Scholcz József és felesége, Éva kereken 50 évvel ezelőtt kötöttek házasságot Budapesten a Szent Imre-templomban. Szeretetben megélt házasságuk éveit Veszprémben töltötték el,
mivel munkájuk ide szólította őket.
Gyermekeik és unokáik körében a hét
végén ünnepelték a nagy eseményt.
Augusztus 26-án templomunkban
átvették Tóth Péter Domonkos atyától a megáldott feszületet, amely az
ötven évvel ezelőtt tett fogadalmuk
megerősítésére emlékezteti őket.
Szívből gratulálunk mindkettőjüknek, és további sok szép békés és szeretetben gazdag évet kívánunk nekik!

Napközis tábor
Az idei nyáron – két év kihagyás után
– immár harmadik alkalommal szerveztük meg hittanosaink számára a
napközis tábort, június 15–19. között. A központi és egyben kiindulási helyszín – Gyula atyának köszönhetően – a plébánia volt. A szervezők és
segítőik: Vasi István, Szabadka Ágnes,
egy lelkes édesanya és Dobosné Burján Adrienn igyekeztünk a gyerekek
számára minél változatosabb és színesebb programokat összeállítani, hogy
igazán élménydús legyen a hét.
A résztvevők nem túl magas száma
alkalmat adott arra, hogy kis csapatunk igazi kis közösséggé formálódjon
az egy hét alatt. Ehhez jó alapul szolgáltak rögtön az első nap közösségépítő játékai és a Gulya-domb „meghódítása”. A hetet meghatározó sok-sok játék mellett testi és lelki felüdülésre is
egyaránt sor került. A testi erőnlétünket tette próbára a Gulya-domb felfedezése, illetve a Nosztori-erdőben
tett túra a Király-kút forráshoz. De a
kondi igénybevételére volt szükség a
Davidikum kollégium kertjében és
udvarán zajlott foci- és tollaslabdacsaták során is.
Az együttes vonatozás és buszo-

zás élménye mellett lelki tartalommal
is bíró zirci kirándulás során megismerkedhettünk a ciszterci szerzetesek életével és gyönyörű apátságukkal. Ha már a templomok megismerése előtérbe került, akkor megragadva
az alkalmat és Kreschka Károly kántorunk szíves segítőkészségét, egyik
délelőtt jobban szemügyre vettük a
Regina Mundi-templomot. A gyerekek számára lehetőség nyílt közelebbről megismerkedni templomunk berendezési és használati tárgyaival, a
különböző szentek ábrázolásaival és
a különösen nagy érdeklődést kiváltó orgona működésével/működtetésével.
Volt részünk igazán vidám hangulatú énektanulásban Hutvágner Erikának és kísérőjének köszönhetően, míg
a kézműves-foglalkozáson a fantáziánk és a kreativitásunk latba vetésére
is szükség volt.
A hét elteltével mindenki reflektálhatott az együtt töltött napokról, programokról, amelyen a leírtak mellett
különös érdeklődésre tartott számot
az érseki palota és a zirci természettudományi múzeum is mint legjobb
program.

Végül ízelítőül álljon itt egy-két
kép, míg a táborban készült még több
fénykép plébániánk honlapján, a
reginamundi.extra.hu-n megtalálható.

Dobosné Burján Adrienn
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Veszprém, 2009. augusztus 28.
Stumpfhauser József, világi elnök

Fotó: Kreschka Károly

Templomunk külső felújításának az
első üteme, a torony és az utcai homlokzat, a befejezéséhez közeledik, amit
az állványzat borítása miatt nem lehetett követni. Örömteli eseményre került sor aug. 14-én: Gyula atya megáldotta a keresztet, amit beemeltek a toronysisak császárgerendájába. Látványos esemény volt a teljes toronysisak
felemelése daruval aug. 21-én. Erről a
Napló és a Veszprém Városi Tv is hírt
adott, most mi is kötelességünknek
érezzük a Testvérek tájékoztatását.
Templomunk tornyának és utcai
homlokzatának a külső felújítását a kivitelező cégek a közeli napokban befejezik. E sorok írásakor (aug. 28.) még
a következő munkákat kell elvégezni: toronysisak bádogozásának a befejezése (az emeléshez szabadon kellett
hagyni a szerkezet egy részét), a restaurált és pótolt díszeket kell a helyükre
tenni, a falfestést, ahol szükséges javítani kell (díszek közvetlen környezete, szegélyek), védőhálók felszerelése
az ablakokra, szoborfülkékre a galambok távoltartása érdekében, majd ezt
követően az állványzat bontása.
A felújítási munkák tervezésekor
számítottunk előre nem látható kiadásokra, de arra már nem, hogy a
torony teljes szerkezetét ki kell cserélni. Sajnos, a lemezborítás eltávolításakor kiderült, hogy a torony gerendázatát is cserélni kell. A régi szerkezetből csak a tölgyfából készült császárgerendát lehetett felhasználni, a
8 db új 8 méteres gerenda vörösfenyőből készült. Ez újabb, jelentős kiadást eredményezett. A felújítással az
a szándékunk, hogy a következő 3050 évben csak minimális javításokra
(pl. viharkár miatt) kerüljön sor, a toronysisak pedig a következő 100-150
évre álljon, mint ahogy az előző is
állt.
Ki kell emelnem a kivitelező XLBau pontos, szakszerű munkáját Nagy
Kornél építésvezető irányításával, Ta-

kács Viktória restaurátor és Bilonka
István bádogosmester szép munkáját,
valamint Plank Antal műszaki ellenőr és Martonné Szilas Katalin tervező
lelkiismeretes tevékenységét.
Mindezen szép remények és eredmények mellett anyagi gondokkal
küzdünk. A költségvetést a nem várt
kiadások miatt túl kell lépnünk. Jelentős többletköltség a toronysisak gerendázatának a cseréje, az elkészült
szerkezet felemelése daruval, a munkák csúszása miatt az állványzat bérleti díja aug. 1-től, és a még menet
közben felmerült egyéb pótmunkák.
A hiányzó összeg mintegy 4 millió
Ft, nem beszélve arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert 5 millió
Ft-os vissza nem térítendő támogatást
is csak a munkálatok befejezését követő elszámolás után fizetik ki. Ezen
tény alapján kérjük a kedves Testvéreket, hogy erejükhöz mérten szíveskedjenek támogatni az Egyházközséget adományokkal, illetve aki az egyházi hozzájárulását („egyházi adóját”)
még nem fizette be, szíveskedjék ennek a kötelezettségének eleget tenni. Aki a befizetett adományról igazolást kér adóvisszatérítés céljára,
az a Veszprémegyházmegyei Építési és Felújítási Alapítvány 1174800720058438 számú OTP számlájára fizesse be, megjegyzésként feltüntetve:
„A veszprémi Regina Mundi Plébánia
részére”. Aki adóigazolást nem kér, az
közvetlenül a Plébánia 1174800720031921 számú OTP számlájára fizetheti az adományát. Az egyházi
adó befizetése is történhet átutalással a plébánia ezen számlájára, vagy
személyesen a plébánián hivatali időben, illetve a sekrestyében a szentmisék után.
Mindannyiuk megértését és segítségét kérem!

Fotó: Demény Anna

Kedves Testvérek!

Fotó: Kreschka Károly

Templomunk külső felújítása
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10. évfolyam 9. szám = a 100. szám!
Augusztus végén a Regina Krónika
szerkesztősége a 100. példány összeállítását kezdte el!
Bevallom, számunkra is hihetetlennek tűnik ez a kerek szám, hiszen úgy
érezzük, alig néhány hónap telt el azóta, hogy megjelent az első. Valójában
azonban ez 2000 szeptemberében történt. Akkor a lap elkészítése a megálmodásához képest három hónapig
tartott. Ennyi időre volt szükség – először is – a szerkesztők toborzásához,
majd hogy együtt megvitassuk a lap fizikai és tartalmi jellemzőit, eldöntsük
a megjelenés gyakoriságát, és hogy
milyen célt is szeretnénk vele elérni.
Nagy lelkesedéssel és rengeteg megvalósítandó ötlet, elképzelés bevetésével
folytak az összejöveteleink.
A Beköszöntőben így fogalmaztuk
meg végül céljainkat:
„Szívügyünk, hogy az egyházközség minden fontos híre eljusson a
Testvérekhez, hogy bemutassuk működő csoportjainkat, érdeklődési köreinket, és hogy megosszuk az egyes
rendezvényekkel kapcsolatos élmé-

nyeinket azokkal, akik nem tudtak
ezeken részt venni. Terveinkben szerepelnek még elmélkedések és tanítások, lesz állandó ifjúsági rovatunk is.
[…] Azt kívánjuk, hogy egyházközségünk minden tagja örömmel vegye
kezébe a lapot, tekintse sajátjának, mivel ebből nem csak tájékozódhat, hanem véleményével, javaslataival maga
is formálhatja, alakíthatja, kiegészítheti.”
Mennyire sikerült megvalósítani a
terveinket? Ennek eldöntését szívesebben bíznánk olvasóinkra, a kedves
Testvérekre.
Az induló „szerkesztőbizottság”
csupa lelkes fiatal (és egy lélekben fiatal) amatőrből állt, akik közül a legtöbben már más városban (országban)
élnek. Jelenleg négytagú a szerkesztőség, ketten maradtunk az „alapító tagok” közül. Feladataink a tartalmi és a
formai szerkesztés, valamint a korrektúra.
Vannak rendszeres cikkíróink,
mint például Németh Emília és Péti Mária, akiknek sok köszönettel tar-
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tozunk, valamint az egyetlen hivatásos újságírónak, E. Hargitai Mártának,
aki gyakran bocsátja rendelkezésünkre értékes gondolatait.
Nehéz lenne felsorolni, ki mindenki segítette és segíti alkalmanként a
munkánkat, ezért az összes név felsorolására nem is vállalkozom.
Mindenki önkéntes munkával járul
hozzá a lap megalkotásához, egyedül
nyomdai költségeink vannak, amelyet az egyházközség költségvetéséből fedezünk, ezt csak a megyei önkormányzat médiapályázatán nyert
évenkénti támogatás és egyes olvasóink nagylelkű segítsége egészíti ki.
Gyula atya kezdettől fogva támogatta a lap elindításának ötletét, majd
az első példány beköszöntőjében Isten
áldását kérte a lapra, annak munkatársaira és olvasóira.
Hiszem, hogy az Úr áldása valóban
kíséri munkánkat, és erőt ad, hogy a
fő hivatásunk mellett a szerkesztést is
szívügyünknek tekintsük.
Olvasóinknak köszönjük az értékes,
javító szándékú véleményeket szóban
vagy írásban, továbbra is szeretettel
várjuk, számítunk rá.
Demény Anna

Regina
Krónika
100.
„Karolj fel egy papot!”
(lelki kampány)
A Pápai Missziós Művek Karolj fel
egy papot! címmel „lelki kampányt”
hirdet a papság évében. Amint tudjuk, a szentatya, XVI. Benedek pápa,
a 2009–2010-es évet a papság évének
nyilvánította. Ebben az időszakban
különösen is fordítsuk figyelmünket
pásztorainkra azzal, hogy mindennapi imánkba foglalunk az egyházi hierarchia bármely fokán álló papok vagy
szerzetesek közül egyet.

Ő is ember, és tudjuk, hogy milyen
nagy szüksége van arra, hogy a hívek
szeretetét megtapasztalhassa. Ő is ebben a világban él, sok küzdelem, megpróbáltatás és kísértés közepette. Mindennapi imánk vigaszt és erőt adhat
neki hivatásában. Ezzel tudjuk megmutatni neki, hogy az Isten rajtunk
keresztül is szereti őt; az Egyház által
a papoknak szentelt évben ez lehet a
legnagyobb ajándék, amit adhatunk.

Nemcsak egyénenként, de imacsoportban is végezhetjük felajánlásunkat, hiszen: „ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy
kérik, megkapják mennyei Atyámtól.
Ahol ugyanis ketten vagy hárman ös�szegyűlnek a nevemben, ott vagyok
közöttük” (Mt 18,19–20).
Szeretettel várjuk a híradásokat
imacsoportok megalakulásáról, vállalásaikról, hogy láthassuk: milyen fogadtatásra tudott találni a Karolj fel
egy papot! missziós imamozgalom felhívása.
Forrás: Pápai Missziós
Művek/VPA Hírporta

Regina Krónika
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Iskolakezdésre
Kalazanci Szent József öröksége
A piarista szerzetesrend megalapítója egyaránt volt a gyerekek és a szerzetesek tanítómestere. Spanyolországban született 1557-ben, de Rómában
alapította meg a rendet, és ugyanott
hozott létre ingyenes népiskolát, ahol
maga is évekig tanított, valamint a tanárokat segítette módszertani tanácsokkal. Arra bátorította őket, hogy a
legvilágosabb, legrövidebb, azaz a legjobb módszert alkalmazzák; legyenek nyitottak a jobbra és az új módszerek felfedezésére. Ő maga jó hittanár volt, felnőttek és gyerekek gyónta-

tóatyja, prédikátor, világiak és szerzetesek lelkivezetője. Úgy halt meg, mint
Krisztus: látszólag kudarccal végződött az élete, de az ő esetében is – az
Úr ígéretének megfelelően – a halálból
új élet fakadt.
Az új tanév kezdetén pedagógustársaimmal kérjük az Urat, hogy Kalazanci
Szent József lelkiségének méltó örökösei
lehessünk.
Demény Anna

Kitekintő
Gála a koraszülöttekért

Magyarország bajban van

Jótékonysági műsort szervezett a Városi Művelődési Központ és Könyvtár a megyei kórház „Bébi Koraszülött Mentő Alapítványa” javára a városi művelődési központban augusztus 5-én este, amelyen Talabér Márta,
a megyei közgyűlés alelnöke, az esemény védnöke is részt vett. Dr. Szabó
Éva, a kórház gyermekcentrumának
vezető főorvosa, az alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntőjében többek
között elmondta: az alapítvány segítségével végzik Veszprém megye, Siófok, és részben Székesfehérvár területén saját mentőautóval, speciális szakember gárdával és felszereléssel a beteg újszülöttek és koraszülöttek mentését, valamint műszerbeszerzésekkel támogatják a kórház intenzív gyermekbeteg ellátását. A mostani rendezvény bevételét a gyermekgyógyászati centrum javára, ultrahangkészülék
vásárlására fordítják. A jótékonysági
esten fellépett mások mellett a Honvéd Bakony Táncegyüttes, a Kid Rock
Együttes, a Kis-Bakony Táncegyüttes,
Bakonyvári Sándor, Hatás Andrea,
Dávid Roland, Radics Tibor, Ókovács
Szilveszter, valamint a Gizella Női Kar.

Czaun János Veszprém alpolgármestere fogalmazott így az augusztus 20-i
ünnepségen, a megyei múzeum kertjében. Mint mondta, nemzetünkre
nemcsak pénzügyi, gazdasági, hanem
morális válság is jellemző. Hasonló
helyzet többször előfordult már – folytatta – de mindig éltek nagylelkű, kiemelkedő képességű, vezetők, akik kivezették az országot a kritikus helyzetből. Zárszavában a mostani szorult
helyzetben a korábbiakhoz hasonló
vezetőket kívánt az országnak. Talabér
Márta megyei alelnök a kereszténység
jelentőségére, a nemzeti függetlenségre, az ezeréves múltra helyezte a hangsúlyt köszöntőjében. Miként Szent István óta minden nemzedék, leljük meg
honunkat, otthonunkat a hazában, az
ezeréves Veszprém megyében, Veszprémben! – ezt kívánta az ünneplő közönségnek az alelnök. A Laczkó Dezső Múzeum a civil szervezetek, intézmények közreműködésével látványos, színpompás programokkal tisztelgett az ünnep és a búcsúzú nyár
előtt „Szegről Szegre – Veszprém városa 1000 éves ünnepi fényben” című
rendezvényével.

Kosarasok találkozója
Erdélyben
Második alkalommal rendezték meg
a három testvérmegye, Kovászna,
Maine-et-Loire és Veszprém megye
kosárlabdázóinak találkozóját Erdélyben, a közelmúltban. Megyénket
a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola fiú és lány csapata képviselte Szabó László edző irányításával. A gyerekek nemcsak a helyi sportcsarnokok és kosaras klubok világával, hanem a kulturális, természet értékekkel is megismerkedhettek. Sepsiszentgyörgy nevezetességei mellett
Kézdivásárhely egyedülálló építészeti stílusú belvárosát, majd Kovászna
és Petőfalva borvízforrásait látogatták
meg. A Szent Anna tó szépségével és a
hozzá fűződő legendával, amelyekben
egyébként a környék rendkívül gazdag különösképpen elnyerte a sportolók tetszését. –Élményt volt látni,
ahogy megszűntek a nyelvi akadályok
és a sport, a környék felfedezése vagy
a helyi táncok tanulása közben születtek barátságok a gyerekek között
– mondta Magasi Anikó a Veszprém
Megyei Önkormányzat nemzetközi
referense, aki a delegáció útját szervezte. A találkozót jövőre a Veszprém
Megyei Önkormányzat szervezésében
rendezik meg.

Regina Krónika
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Egyházközségi képviselő testületi gyűlés

Hittanórák
Szeptember 6-án a reggel 9 órai szentmisén tartjuk a
Veni Sancte-t, a Szentlélek Isten segítségül hívását az
új tanévre. A hittanórákat az ezt követő héten kezdjük.
Az órarendet – a lapzárta miatt – lapunkban még nem
tudjuk közölni, de reményeink szerint mostantól már
megtekinthető lesz a hirdetőtáblán.

Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászülettek: Lipka Veronika Erzsébet július
5-én, Torma Bence augusztus 2-án,
Tiszttartó Ágoston augusztus 2-án,
Korányi Hanna Klára augusztus
2-án, Weber Bianka augusztus 9-én,
Végh Milán augusztus 16-án, Szokoli
Janka Boróka augusztus 16-án, Horváth Csenge Anna augusztus 16-án,
Sipos Borbála augusztus 18-án, Sipos
Boldizsár augusztus 18-án, Sipos Róza augusztus 18-án.
...mert szentségi házasságot kötöttek: Szabadka Zoltán és Pálfi Villő
Katalin augusztus 29-én.
...mert az örök hazába költöztek:
Takács János (67 éves) június 22-én,
Szücs Péter Ottóné Mészáros Berta Irén (60 éves) június 29-én, Kovács János (85 éves) június 30-án,
Szedlák Ferencné Kozarits Mária
Borbála (70 éves) július 2-án, Kordé
Pálné Mészáros Veronika (80 éves)
július 3-án, Horváth Józsefné Horváth Erzsébet Mária (59 éves) július
3-án, Ughy István János (66 éves) július 10-én, Harangozó Jolán Terézia
(80 éves) július 20-án, Deli Sándorné
Békefi Terézia (79 éves) július 22-én,
Schneider Ferenc (73 éves) július 25én, Kapronczay Lászlóné Ébel Margit
Rozália (76 éves) augusztus 1-jén.

A soron következő egyházközségi képviselő testületi
gyűlést szeptember utolsó vasárnapján, szeptember 27én délután 3 órakor tartjuk a plébániai közösségi házban. Szeretettel hívom és várom rá a testület tagjait.
Tóth Gyula plébános

Hírek és események
Az imaapostoság szándékai szeptemberre:
Általános: Hogy Isten szavát,
mint a szabadság és az öröm forrását, jobban megismerjék, befogadják és éljék.			
Missziós: Hogy az erőszaktól sújtott vidékeken működő részegyházakat támogassa a világ valamennyi katolikusának szeretete és valóságos közelsége.
Szeptember 7. a kassai vértanúknak,
Szent Márk, István és Menyhért áldozópapoknak az ünnepe.
Szeptember 8. Szűz Mária születésének (Kisboldogasszony) az ünnepe.
Este ½ 7-kor is tartunk szentmisét.

Ugyancsak szeptember 19-én lesz Sümegen a főegyházmegyei ifjúsági találkozó.
Szeptember 21. Szent Máté apostol,
evangélista ünnepe.
Szeptember 24. Szent Gellért püspök
és vértanú ünnepe, aki hazánkban a
keresztény pedagógusok védőszentje.
Szeptember 27-én, szeptember utolsó
vasárnapján tartjuk a katolikus egyházban – Szent Jeromos egyháztanító
és bibliafordító emléknapjához kapcsolódva – a Szentírás vasárnapját.
„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amelyek Isten
ajkáról valók” – tanítja Jézus. Legyen
mindennapi kenyerünk, napi olvasmányunk a Szentírás! A Biblia évének
elmúltával se feledkezzünk meg róla.

Szeptember 12-én, szombaton ünnepeljük Szűz Mária szent nevét. Ez a
nap templomunk búcsúnapja. Reggel
7 és este ½ 7 órakor tartunk szentmisét. Az ünnepről vesszük a rá következő vasárnap, 13-án délelőtt 11 órai
szentmisét is.

Szeptember 29. Szent Mihály, Szent
Gábor és Szent Rafael főangyalok
ünnepe.

Szeptember 14. a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe. Másnap
a fájdalmas Szűzanya emléknapja.

Október hónapban minden este 6 órakor közösen imádkozzuk el a rózsafüzért a templomban, amikor szentmisénk van, előtte ½ 6-kor kezdjük.

Szeptember 19-én tartjuk az idei
egyházközségi zarándoklatunkat,
amelynek célja ebben az évben – Zalaegerszeg érintésével – Búcsúszent
lászló.				

Készüljünk a szentmisére!
szept. 13.
szept. 20.
szept. 27.
okt. 4.
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Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Iz 50,5–9a

Jak 2,14–18

Mk 8,27–35

Bölcs 2,12.17–20

Jak 3,16–4,3

Mk 9,30–37

Szám 11,25–29

Jak 5,1–6

Mk 9,38–43.45.47–48

Ter 2,18–24

Zsid 2,9–11

Mk 10,2–16

Október 1-től a téli miserend lesz
érvényben templomunkban, az esti
szentmisék 6 órakor kezdődnek.

Regina Krónika

A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
Megjelenik 650 példányban
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.

A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: Tóth Gyula plébános
A szerkesztőség címe:
8200 Veszprém, Dózsa György út 9.
Telefon: 88/327-609
A szerkesztőség vezetője: Demény Anna
Szerkesztők: Lakóné Adonyi Krisztina,
Kreschka Miklós, Selyem Zoltán

Lapzárta: minden hónap 20-án

