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Gondolatok a nagyböjtről
1. A nagyböjt a bűnbánat ideje.
A bűnbánat gondolata élesztő kovászként járja át a „Negyven nap” gondolatvilágát. Ókeresztény imádság:
„Isten, minden irgalmasság és a teljes
jóság szerzője, Te a bűnöknek gyógyulását a böjtölésben, az imádságban és
az alamizsnában mutattad meg. Tekints kegyesen alázatos bűnvallomásunkra, hogy kiket földre görnyeszt
lelkiismeretünk, a Te irgalmasságod
egyenesítsen föl.”
Négy gyógyszerrel tisztítsuk lelkünket: az imádság, a gyónás, az önmegtagadás, és érintetni az életet, Krisztust.
2. Nagyböjt az önmegtagadás ideje.
A böjt nem öncélú valami, Istennek nem telik öröme abban, hogy valaki sanyargassa önmagát. Aranyszájú
szent János figyelmeztetése:
„Kedvesem, ha tested gyengesége
miatt nem tudod étlenül eltölteni a napot, senki, akinek esze van, nem hányja ezt neked a szemedre. Hiszen meg-

értő és emberszerető Urunk van nekünk, ki semmit sem követel olyast tőlünk, ami erőnket meghaladná. Mert
nem az ételtől való megtartóztatást
követeli egyszerűen csak... hanem azt,
hogy az élet cselekedeteitől elálljunk,
és egész időnket lelki dolgokkal töltsük el.”
Szent Ágoston figyelmeztetése:
Akik úgy tartózkodnak a húsételtől,
hogy nehezebben elkészíthető és nagyobb értékű ételeket hajhásznak, tévednek az ilyenek, az ilyen böjt nem
a megtartóztatás vállalása, hanem csupán a fényűzés megváltoztatása.”
Aquinói szent Tamás: „elég, ha ezeket kerüljük: mohón enni – csak a legjobbat enni – mérték nélkül enni –
csak válogatott dolgokat enni – csak
azt enni, ami ízlik.”
Külső önmegtagadások
• böjtöltessük a szemünket! a szem a
lélek ablaka. Sok halálos bűn kezdődött a szemen keresztül.

Nagyböjti lelkigyakorlat
március 24–26-ig (szerdától pén
tekig) az esti 6 órai szentmisék
keretében.
A szentbeszédeket
Kiss László atya, hévízi plébános
(keszthelyi esperesi kerület)
tartja a következő címmel:
„Az istenszeretőknek minden a
javukra válik.”
Gyóntatás a szentmisék előtt egy
órával!
• böjtöltessük a fülünket! nem kell
mindent megtudni. Zárjuk el fülünket minden megszólás és
pletyka elől.
• böjtöltessük a nyelvünket! a sok
beszédben nem lehet elkerülni
a bűnt. teremtsünk csendet magunkban és magunk körül - szilencium
• böjtöltessük a testet azzal, hogy
nem adunk meg neki minden kényelmet! a test legnagyobb böjtöltetése az álom elvonása. Kezdődjék a kelés fürge, vidám, nagylelkű kiugrással
Belső önmegtagadások
• tagadjuk meg kishitűségünket
• tagadjuk meg elpuhultságunkat
• tagadjuk meg magunkat az emberekkel való viszonyunkban! elviselni a nehezen elviselhetőt
Tíz ötlet böjtölésre
1. Étkezésünk: a falánkok, habzsolók – egyenek kevesebbet; a kisétkűek,
finnyások – egyenek többet, rendszeresebben!
2. Életrendünk: a reggelente lustálkodók – keljenek öt perccel korábban;
akik mindig elkésnek – legyenek ott
mindenütt pontosan; a rendszertele-
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nül élők – tartsanak rendet az időbeosztásukban.
3. Szenvedélyeink: a dohányosok –
szívjanak kevesebbet; alkoholt, édességet stb. kedvelők – mérsékeljék az
italt, a nyalánkságokat; a gyorshajtók
közlekedjenek szabályosan; a sokat
beszélők – néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra; a hallgatagok,
mogorvák – kedvesen szólítsanak meg
másokat.
4. Érzelmeink: a robbanékony természetűek – fékezzék haragjukat; a
türelmetlenek tanuljanak várakozni; a
kesergésre hajlamosak – próbálják humorral, derűvel szemlélni a világot.
5. Mások: a megszólást, pletykát kedvelők – jót vagy semmit másokról; az
önzők – legalább néhányszor naponta

legyenek előzékenyek másokkal; a parancsolgató természetűek – engedjék
érvényesülni a többiek kéréseit is.
6. Munkánk: a felületességre, lustaságra hajlamosak – végezzék el munkájukat idejében, alaposan. A megbízhatatlanok, feledékenyek – most minden ígéretüket teljesítsék pontosan.
A közös munkából magukat kihúzók
– önként vállaljanak nagyobb részt a
közös feladatokból.
7. Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból – legalább
egyet próbáljunk rendezni. A szűkebb
és tágabb családon belül – legyünk
kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit
mostanában elhanyagoltunk.
8. Imádságos életünk: hetente lega
lább egy csendes órát szánjunk el-

A harag drága ára
A harag sokunk életének érzékeny területe. Néha nevén tudjuk nevezni,
hogy mi indulataink forrása – például valamilyen veszteség, amely mélyen felkavar és kétségbe ejt; vagy egy
kellemetlen, frusztráló élmény; vagy
amikor igazságtalanul és megalázóan viselkedtek velünk. Sokszor azonban nem tudjuk az okot meghatározni, mégis ugyanilyen érzések ébrednek bennünk. Ekkor legtöbbször haraggal és agresszióval reagálunk. Nehéz és bizonytalan időket élünk. A
világgazdaság
kiszámíthatatlanná
vált, néha úgy érezzük, mintha valami nagy katasztrófa felé igyekezne. A terrorizmus – egy hihetetlenül
erős, mély gyűlölet kifejezési formája – nemcsak félelmet, hanem haragot
is generált. Még egy egyszerű munkanap – amikor határidők teljesítésével küzdünk, vagy túl sok változással szembesülünk – is képes agres�sziót kiváltani belőlünk. Évekkel ezelőtt, egy népszerű mozifilm szereplője fakadt ki: „Megőrültem… Vége!
Ezt nem tűröm tovább!” Nem éreztél már így? Sokszor teljesen érthető,
hogy valami miatt megharagszunk,
az erre adott reakciónk azonban sokszor nagyobb kárt okoz, mint az ere-

deti esemény, ami felkorbácsolta érzelmeinket. A harag okozhat fizikai és
lelki sérüléseket is. A harag hatására
sokszor irracionálisan cselekszünk.
A harag nagymértékben befolyásolja mások rólunk kialakított véleményét. Mivel egy igen nehezen kezelhető érzelemről van szó, talán hasznos lesz, ha megvizsgáljuk a Példabeszédek könyve néhány tanácsát: A harag nemtörődömséget szül. Kifakadásaink lehetnek erősek, vagy szelídebbek, de az ösztönszerű, nemtörődöm
reagálás mindig csak tovább rontja a
helyzetet. „A bölcs ember fél, és kerüli a rosszat, a balgának nincsenek gátlásai, és gőgös” (Péld 14,16). A harag
vonzza a bajt. Mikor egy haragos ember kirobban, óhatatlanul a hallgatósága is átveszi hangulatát, és ugyanolyan módon fog reagálni. „A szén
parázslik, a fa lángol, a viszálykodó
ember pedig perpatvart szít” (Péld
26,21). „Az indulatos ember veszekedést támaszt, a forrófejű meg halmozza a vétket” (Péld 29,22). A harag
kontrollálható. Miután a mérges ember kitölti haragját, és sikerül különböző sérüléseket okoznia, alkalmanként elhangzik: „Bocsánat! Nem tehetek róla. Ilyen vagyok.” Az igazság
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mélkedésre, imádságos együttlétre Istennel. Esténként lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. Hetente
egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére.
9. Egyházunk: akinek van rendszeres feladatuk, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben – végezzék különös odaadással, gonddal, a
jobbulás és jobbítás szándékával. Akiket csak a vasárnapi szentmise kapcsol
az egyházhoz – keressenek legalább
egy alkalmat, amikor egyházközösségünkért, másokért is tesznek valamit.
10. A felsorolást mindenki folytathatja
tovább saját adottságaihoz és lehetőségeihez mérten.
Radó Polikárp az egyházi évről
szóló könyve alapján
azonban az, hogy tehet róla, de úgy
dönt, hogy szabadjára engedi indulatait. Az érzelmek – pozitívak és negatívak egyaránt – kontrollálhatóak,
és megfelelő módon kifejezhetőek.
„A viszályt elkerülni becsületére van
az embernek, ahány bolond van, az
mind perlekedik” (Péld 20,3). A harag fertőző. Ha nehezen tudod kontrollálni indulataidat – vagy ha szeretnéd elkerülni ennek a problémának a
kialakulását –, akkor tartózkodj a haragos emberek társaságától. A harag
ugyanúgy terjed emberről emberre,
mint egy betegség. „Mérges emberekkel ne tarts barátságot, és aki forrófejű, azzal ne érintkezz. Hátha eltanulod
különben útjait, és kelepcét állítasz a
saját életednek” (Péld 22,24–25). A
harag nem tartozik a kedvelt személyiségvonások közé. Vajon melyik vezetőt követnéd szívesebben: azt, amelyik szabadjára engedi érzéseit, vagy
azt, amelyik képes kontrollálni őket?
A harag talán segíthet abban, hogy az
emberek egy bizonyos módon reagáljanak, de hosszú távon bizalomromboló hatású, és félelmet kelt. „Többet
ér a türelmes ember a hősnél, és az
indulatán uralkodó annál, aki várost
hódít” (Péld 16,32). „Az izgatók zendülésbe viszik a várost, a bölcsek lecsitítják a haragot” (Péld 29,8).
Robert J. Tamasy
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Az MKPK
elnökének
nyilatkozata
A Magyar Köztársaság kormánya részéről az interneten keresztül hozzáférhetővé tett anyagok alapján az
MKPK Gazdasági Bizottsága tegnap közleményt és püspöki konferenciánkhoz szóló felhívást tett közzé,
amelyben számszerűleg is megjelöli,
hogy tanulónként milyen jelentős ös�szeggel marad el az elmúlt évekre vonatkozó állami finanszírozás az egyházi iskolákban a többi iskolák finanszírozásától.
Ezek az adatok, különös tekintettel a hivatalos indoklásukról és mértékükről az utóbbi hónapokban nyilvánosságra hozott legkülönbözőbb és
egymásnak ellentmondó állami közlésekre, azt mutatják, hogy a törvényesség és a jogbiztonság egyházi intézményeink tekintetében folyamatosan
csorbát szenved.
Nem felel meg a valóságnak, hogy
iskolafenntartó egyházaink, jelesül
katolikus egyházunk lemondott volna iskoláink törvényben és nemzetközi egyezményben biztosított finanszírozásának egészéről vagy bármely részéről. A jogállamiság elve megkívánja, hogy az állam törvény szabta fizetési kötelezettségeit állampolgáraival
szemben is határidőre, egyoldalú halogatás nélkül teljesítse, amiként ezt
külföldi hitelezőivel szemben mindmáig megteszi.
A Püspöki Konferencia Állandó Bizottságának hozzájárulásával, megfelelve gazdasági bizottságunk javaslatának, konferenciánk minden törvényes
lépést meg fog tenni az egyházi iskolákba járó tanulóink, valamint szüleik
és az iskolák dolgozói jogainak érvényesítése érdekében.
2010. február 23.
Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek
az MKPK elnöke
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Kedves Testvérek!
Először is elnézést kell kérnünk a januári számban megjelent hibás adatok
miatt. A plébánia területén 1 családot támogattunk beiskolázási segéllyel
11 000 Ft erejéig. Így összesen a beiskolázási támogatásra 120 000 Ft-ot
használtunk fel. Az egész éves támogatási keret pedig 304 000 Ft volt.
Még egyszer elnézést a félretájékoztatás miatt.
Szeretettel várjuk a testvéreket a REGINA KLUB elnevezésű
nyugdíjasklubba, melyet a közösségi házban tartunk. Legközelebb
március 8-án találkozunk 9-11 óráig! Ezt követően minden hónap
második hétfőjén.
Legközelebbi karitászgyűlés március 10-én 16 órakor lesz a közösségi
házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki szívesen csatlakozna
hozzánk. Feladataink: kórházi betegek látogatása, idősgondozás,
rászorulók felkutatása, segítése…
A karitászcsoport

Gyereknevelési szemináriumi
meghívó
Kedves Barátaink!
Gyereket nevelni mindenki tud. Ha
másért nem, hát azért, mert rákényszerül. Persze gyakran maradnak bennünk
kérdések, hogy jókor jött-e a pofon,
muszáj-e erőltetni a misét, kell-e ebéd
után aludnia, és mennyit ülhet a tv vagy
a számítógép előtt… És így tovább.
Hát ezekre a konkrét kérdésekre
aligha fogunk tudni kimerítő válaszokat adni. Nem mintha nem lenne elképzelésünk, illetve némi tapasztalatunk ezekről. Inkább azért, mert szeretnénk egészen az elejéről kezdeni. MI
A NEVELÉSÜNK CÉLJA? Hová akarunk eljutni? Ezek a kérdések segítenek
azután megtalálni a helyes eszközöket. És még egy nagyon lényeges nézőpont: Mit gondol minderről Isten? Mire tanít, mire hív meg bennünket? Számunkra ő megkerülhetetlen tekintély
minden emberi kapcsolat vonatkozásában.
Tehát, ha van kedved együtt gondolkodni ezekről a kérdésekről, és persze
megbeszélni egészen konkrét helyzeteket is „sorstársakkal”, akkor szeretettel hívunk. Az előadók csak elindítják

a közös gondolkodást, a kis csoportos
beszélgetések tágíthatják a látóhatárunkat, Isten pedig, akit szintén szeretettel
meghívtunk az összejövetelre, formálhatja a szívünket, ahogy Mikeásnál olvassuk: „…hogy visszatérítse az atyák
szívét fiaikhoz, s a fiúk szívét atyáikhoz…”
Előadók: dr. Kemény János és Szilvia
Helyszín: a Regina Mundi Plébánia közösségi háza, Veszprém, Dózsa György
út 9.
Időpont: 2010. március 20. (szombat),
9–18 óráig.
Házaspárok együttes részvételét javasoljuk, de ez nem kötelező.
Gyerekvigyázás NEM lesz, kérjük,
ha tehetitek, kettesben jöjjetek (természetesen pici baba nem probléma). A
jelentkezésnél, kérlek, adjátok meg neveteket, e-mail címeteket és telefonszámotokat.
Szeretettel várom jelentkezéseteket:
Havér Tamás, szervező
havertamas@gmail.com
www.csaladokhaza.hu
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„Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.” –
írja a költő.

hit. Bármikor hívhatjuk a Jóistent,
bármikor fohászkodhatunk, imádkozhatunk hozzá, még a legreménytelenebbnek ítélt pillanatokban is – és a
segítség nem marad el.
Krisztus, amikor végül halálra ítélték, szó nélkül vállára vette a keresztjét, és indult. Nem tiltakozott, nem
menekült el, nem hasonlítgatta össze
másokéval a saját terhét, hogy „bezzeg
nekik mennyivel könnyebb”, nem kérdezte, hogy miért éppen ő. Nem kérdezte, hiszen jól tudta, hogy csak ő lehet az, éppen ő, senki más, akinek ezt
a keresztet, az emberiség bűneinek keresztjét vinni kell. Ment, és vitte, amíg
csak bírta. És mi? Lépten-nyomon azt
gondoljuk, hogy ez csak valami tévedés lehet, amikor egy nagyobb akadályt, nehézséget, küzdelmes időszakokat sodor utunkba a sors. Azt gondoljuk, hogy ez felháborító, igazságtalan, azt gondoljuk, hogy talán majd eltűnik az a kereszt, ha nem veszünk róla tudomást, talán akkor majd nem is
kell felvenni, talán meg lehet úszni ezt
az egészet. Pedig a szenvedéseket, nehéz gondokat, embert próbáló helyzeteket senki sem kerülheti el élete folyamán. Bizony nekünk is cipelnünk
kell a magunk kisebb-nagyobb keresztjeit.
Krisztust még az utolsó pillanatban
is kísértések érik. „Ha valóban Isten fia
vagy, szállj le a keresztről!”-kiabálják
neki. Nem száll le, pedig megtehetné. De neki be kell teljesítenie, véghez
kell vinnie a rábízott feladatot. Mi pedig hányszor, de hányszor megfutamodunk a próbatételek elől, meghátrálunk a cél előtt, megalkuszunk magunkkal, feladjuk álmainkat, ahelyett,
hogy erőt merítenénk a krisztusi példából. Erőt merítenénk, ahogy azt például Pilinszky János megrendítő költeményében látjuk. A Harmadnapon
című vers sorai arról tanúskodnak,
hogy a koncentrációs táborok embertelen, mély poklai között is felragyoghatott a hit konok fénye.

Ilyenkor aztán nemritkán a teljes kétségbeesés lesz úrrá rajtunk. Pedig nekünk mindig marad egy reményünk, egy utolsó szalmaszálunk: a

„És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Nem csak gyerekeknek!
Kedves Gyerekek!
Beköszöntött a tavasz: lassan elolvadnak az utolsó hófoltok is. Napok óta
bokáig süllyedünk a sárba, reggelente
madárcsivitelésre ébredünk, napközben be-bekandikálnak az első, félénk
napsugarak az ablakon. Ugye men�nyire vártuk már, hogy véget érjenek
a kemény fagyok, hogy eltakarodjon a
tél, hogy újra éledezni kezdjen fű, fa,
virág – és velük együtt zúzmarás, dércsípte lelkünk is átmelegedhessen?!
Ahogy a hosszúra nyúlt tél után kikeletre áhítozik a természet minden
esztendőben, úgy várjuk mi, keresztény emberek a nagyböjt napjai után
a megváltás, a feltámadás ünnepét, a
húsvétot. De mit is jelent vajon számunkra a böjti időszak, a nagyhét eseményei és a húsvéti ünnepkör? Még
egy lehetőséget így karácsony elmúltán az áruházak felderítésére? Esetleg
jó alkalmat, hogy változatosabbá tegyük az étrendünket? Hiszen ilyenkor
rohanunk hús helyett halat vásárolni
teljesen félreértve a böjt lényegét. Vajon a tavaszi nagytakarítás, ablakmosás, „nyuszivárás”, tojásfestés és egyéb
hasznos vagy kellemes elfoglaltságok
mellett marad-e időnk végiggondolni azt, hogy valójában mire is szolgál
ez a negyven nap, mi lehet az értelme,
szerepe ennek az időszaknak évről évre az életünkben.
Emlékeztek, minek az emlékét őrzik ezek a hetek? Jézus magányosan kivonult a pusztába kereszthalála és feltámadása előtt, és ott böjtölt és
imádkozott. Biztos mindnyájan álltatok már nagy feladat, erőfeszítés, előre
látható nehézség, megpróbáltatás, komoly döntés előtt. Milyen érzékletesen írja le ezt az állapotot Dsida Jenő
Nagycsütörtök című művében:
„Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.”
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Sajnos ezekben a helyzetekben sokszor csak kapkodunk fűhöz-fához, panaszkodunk boldognak boldogtalannak, jajveszékelünk, pánikba esünk.
Pedig eszünkbe juthatna a krisztusi
példa: megtanulhatnánk ilyenkor elvonulni a világ zajától, hogy magunkba maradva, lecsendesedett lélekkel át tudjunk gondolni mindent. Bizony nem mindig van erőnk nemhogy
negyven napra, de akár néhány órára
is elcsendesedni, kizárni a sok fölösleges elfoglaltságot és imádkozni a Jóistenhez, és csöndben, türelemmel megvárni a választ a bennünket nyugtalanító kérdésekre. Sokszor még azt a heti egy órát, a vasárnapi szentmise idejét is sajnáljuk erre a magunkba mélyedésre, elvonulásra, mintha félnénk,
hogy visszafordíthatatlanul lemaradunk valamiről, hogy ha mi nem veszünk részt egy kis időre a sok üres fecsegésben, kapkodásban, elrohan mellettünk a világ.
Előfordul az is, hogy túl nagy a
gond, amivel meg kell birkóznunk,
hogy úgy érezzük, ez már meghaladja
minden erőnket, képességünket, hogy
ezt már nem lehet elviselni. S ráadásul
látszólag teljesen magunkra is maradhatunk. Eltűnnek mellőlünk a barátok, jó ismerősök, de néha még a legközelebbi családtagok is: az egyik nem
érti, a másik megijed, a harmadik nem
áll mellénk, a negyedik nem érzi a súlyát a problémánknak.
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Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
A nagyböjt idején próbáljuk alakítani, formálni a lelkünket, használjuk ki ezt a pár hetet önmagunk jobbá,
hasznosabbá tételére, és Jézus Krisztus példáját követve bátran nézzünk
szembe a gondjainkkal, vegyük vállunkra a keresztünket, és kérjük a Jóisten segítségét, hogy véghez tudjuk
vinni a feladatunkat, amiért erre a világra születtünk.
Ehhez kívánok nektek sok erőt, kitartást és imádságos szép, tavaszi,
böjti napokat!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rejtvény, feladat:

9.

A húsvétvárásban, az imádságos napokra való ráhangolódásban segíthetnek az alábbi játékos feladványok
is. Próbáljátok meg kitalálni az alábbi húsvéthoz, nagyböjthöz kapcsolódó szólásmondások jelentését! Ha beletörik a bicskátok, kérjetek segítséget
szüleitektől, nagyszüleitektől!

10.

„Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen”
„Se hús, se hal”
„Olyan, mint a böjti boszorkány”
„Belekerült, mint Pilátus a Credoba”
Tamáskodik valaki
„Mosom kezeimet”

1.
2.

4.
5.

6.

7.
8.

B

11.
Nagyböjt 3. vasárnapjának evangéliumában fontos felszólítást kapunk Jézustól. Melyik ez? A választ az „A” jelű
keresztrejtvényben találjátok.
1. Így is kezdi a felolvasó az olvasást.
2. Akit az Úr a csipkebokornál megszólított.
3. Milyen fáról beszél Jézus?
4. Ki ölette meg a galileaiakat?
5. Hol volt az összedőlt torony?
6. Hány éve keres
gyümölcsöt a gaz
da a fán?
7. A bűn egy másik
elnevezése.
8. „Ez az ............ igéje.”

A
3.

5. oldal

A „B” jelű keresztrejtvény megfejtése
egy isteni tulajdonság, az irgalmas jóságú mennyei Atya
tulajdonsága. Nagyböjt 4. vasárnapjának
evangéliumi elbeszé-

lésében a két fiú atyja gyakorolja ezt
kisebbik – tékozló – fiával szemben.
Hiszen tudjátok: Jézus az evangéliumi
atya szerepében saját, mennyei Atyjáról beszél. Ezt a tulajdonságot elsajátítani és gyakorolni valamennyiünknek
kötelessége .
1.
2.
3.
4.

Pénzváltó a bibliai korban.
„Egy ............... két fia volt.”
„Nagy ..... támadt azon a vidéken.”
„Hány .... kap bőségesen kenyeret
atyám házánál.”
5. „Szívét eltöltötte az ....... :”
6. „eléje sietett, átölelte és .................. .”
7. Az Írások hivatalos magyarázója
volt.
8. „....., vétkeztem az ég ellen és ellened:”
9. „Nem vagyok .... arra, hogy fiad legyek.”
10. „De most ...... kell tartanunk,”
11. „mert ...... meghalt, de új életre támadt!”
Péti Mária
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Hol vannak a fiatalok?
Fekete Gyula egyik regénye mottójául az
alábbi mondatot választotta: „Nem fogok
tetszeni minden olvasónak, de nekem
sem tetszik minden olvasó.” Én is ezzel
kezdeném, és azzal, hogy előrebocsátom:
minden tiszteletem azoké, akikre az alábbiak nem vonatkoznak. Ők a mindenhol,
mindenben megtalálható kivételek.
Ajánlószelvénygyűjtés-ügyben járom
az utcát, melyet elvállaltam, társammal,
a nyolcvanegy éves nyugdíjas pedagógus
szomszédasszonyommal. A hideg iszonyú, a náthám tombol, társam éppen felfázásról panaszkodik, amúgy meg hallókészüléket visel, a járda síkos, de megyünk. Megállapítjuk, hogy semmi kedvünk sincs lakásokba becsengetni, embereket győzködni, ostobaságokat, esetleg
gorombaságokat hallgatni, de nincs más
választásunk, elvállaltuk, hát indulunk.
Legszívesebben csak azokba a lakásokba zörgetnénk be, ahol tudjuk, szívesen
látnak minket, ahol hozzánk hasonló értékrendű emberek laknak. Ez lenne a dolog könnyebbik része, de mégsem tehetjük meg, hiszen olyan emberekkel is beszélgetnünk kell, akik máshogyan gondolkodnak, vagy megtévesztettek, félrevezetettek. Hiszen csak így lehetünk többen a jobb oldalon.
Aggodalmunk nem alaptalan. Az
egyik szépséges, új építésű társasház
egyik lakásából kilépő fiatalember, karján kis gyerekkel, barátságtalanul közli velünk, hogy nem támogat minket,
mivel a Fidesz-kormány négy éve alatt
munkanélküli volt. És a nyolc év óta egyre sokasodó munkanélküli tömegről mi
a véleménye, ők nem számítanak? – kérdezném, ám a fiatalember a maga részéről befejezettnek tekintve a beszélgetést,
ránk csapja az ajtót. Megyünk tovább, a
következő ház egyik lakásából barátságos hölgy mosolyog ránk, aztán közli,
hogy már odaadta a kopogtatócéduláját
egy MSZP-s aktivistának, mert előbb érkezett, mint mi, és különben is elvették
a 13. havi nyugdíjat, mert a Fidesz nem
szavazta meg… Ekkora képtelenség láttán csak kétségbeesetten nézünk egymásra szomszédasszonyommal. Itt most

idézhetnénk azt a frappáns mondást,
hogy „az igazság létezik, csak a hazugságot találják ki”, de rá kell jönnünk, akkora
a homály, hogy semmi értelme a további párbeszédnek. Talán, ha átnyújtanám
a hiányzó 13. havi nyugdíját, még egy kávéra is behívna minket, gondolom magamban. Itt tartunk. Hogyan történhetett
meg, hogy Szent István, sőt Szűz Mária
országa Kádár ostoba népévé aljasodott?
A butítás/butulás folyamata valószínűleg akkor kezdődött, amikor az urakból,
hölgyekből bácsik és nénik lettek, sőt elvtársak és kartársnők. De a megszólításon
túl a korábbi polgári értékrendhez képest minden más is megváltozott, s bebizonyosodott, hogy egy rendszerváltozásnak csúfolt fordulat kevés ahhoz, hogy a
gondolkodás is változzon. Mert bizony
úgy tűnik, hogy Kádár népe utódaiban
is örökíti gondolkodásmódját. Hiába az
észérvek.
De természetesen nem csak ilyen lehangoló élményeink voltak, hiszen hála
Istennek, vannak értelmes, helyesen gondolkodó, ép érzékű emberek szép számmal. Nem is ez az érdekes ezúttal. Hanem
az, hogy ezeket a jó és rossz tapasztalatokat a hozzám hasonló és nálam korban még előbbre járó korosztály tagjainak kell elviselniük. Négy évvel ezelőtt
nagyobb rálátásom volt a körzetre, ahol
lakom. A szavazást segítők mindegyike
akkor is 50-60 éven feletti volt, egy háromgyermekes harmincon felüli fiatalember kivételével. Azt hiszem jogos a
kérdés: hol vannak a fiatalok? Persze tudom a választ: dolgoznak, tanulnak, nem
érnek rá, stb., stb. Pedig van hétvége is,
van este is, aki akar, szakít időt. Négy évvel ezelőtt egyik nálam jóval fiatalabb ismerősöm lelkesen biztatott, „ne hagyjátok magatokat, harcoljatok, mutassátok
meg, mennyien vagytok, álljatok ki, veletek vagyunk, segítünk, ha kell”. S ehhez
képest mi történt? Amikor elérkezett az
idő, hogy dolgozni kellett volna, közölte velem, hogy másnap egy hétre Franciaországba utazik, így sajnos nem tud
részt venni a munkában, sőt még szavazni sem tud elmenni. Tudom, nem keresz-
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tényi dolog, de nagyon megharagudtam
rá.
Tulajdonképpen mindenki találhatna kifogást, ha valamiből ki akarja húzni magát, hiszen azoknak is van férjük,
gyerekük, unokájuk, beteg hozzátartozójuk, kutyájuk, macskájuk, telkük, akik
minden nehézség ellenére segítenek. De
tényleg, nem abnormális, hogy akik felnevelték gyerekeiket, megszenvedték a
múltat, akik gyakorlatilag leélték életük
nagy részét, és már maguknak nem építenek jövőt, azok küszködnek még most
is azért, hogy jobb legyen a világ? Meddig dolgozzanak még mások helyett?
Nem a fiatalok érdeke volna ez? Hol vannak hát a fiatalok?
Többször voltam lelkigyakorlaton,
hallottam a Balaton körül imaláncról,
láttam a Szent Jobb-körmenetet, volt szerencsém részt venni zarándokúton, van
fogalmam a bibliaórák résztvevőinek
életkoráról. Mindenhol nagyrészt középkorú vagy idős emberek. És nézzünk körül a templomokban. A vasárnapi szentmisék kivételével mindig szinte ugyanazok az arcok, csupa-csupa idős ember,
többnyire nők. Szentségimádás, hajnali mise, litánia? Szinte csak idős emberek
ülnek a padokban. De nézzünk körül a
hivatások környékén. A plébániák többségében szinte agg papok szolgálnak, sok
helyen a szomszédos helységből járnak át
szentmisét tartani. Idős szerzetesek között néhány fiatal. Tessék mondani, hova
tűntek a hivatástudattal rendelkező fiatalok?
Tüntetések, megmozdulások, polgári körök, gyűlések, aláírásgyűjtések. Kiket látunk soraikban, kik vonulnak utcára a szebb, jobb jövőért, amely pedig
már nem lesz az övék? A hangosan kiabálók, a randalírozók között látok fiatalokat, de hol vannak a csendben, állhatatosan munkálkodók, az eltántoríthatatlanok? Hol bujkálnak ezek a fiatalok?
Kik takarítják a házak környékét, a havas járdát, a lehullott leveleket, kik rendezgetik a lakásuk előtti virágos kiskerteket, kik söprik, mossák fel a lépcsőházat, hajolnak le fájós derékkal az eldobott
szemétért? A választ ismerjük.
Mit tudnak hát a mentségükre felhozni, kedves fiatalok?
E. Hargitai Márta
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Kitekintő
Amerikai–magyar oktatási
kapcsolat
Kétoldalú együttműködésről tárgyalt
John E. Parkerson professzor, az USA
Georgia államában levő Clayton State
University egyetem nemzetközi programjainak igazgatója és Lasztovicza Jenő megyei elnök a megyeházán február 24-én.
A vendég az elnöki látogatás előtt
tárgyalt a Pannon Egyetemen. A
veszprémi campus képviseletében dr.
Jancsik András, a Gazdaságtudományi
Kar dékánja, valamint dr. Kovács Zoltán, a kar egyetemi tanára kísérte el az
amerikai professzort a megyeházi tárgyalásra.
A megbeszélésen elhangzott: a felek
cserekapcsolatot szeretnének kiépíteni a professzorok és a hallgatók körében. Együttműködnek az oktatásban, a
kutatás-fejlesztésben oly módon, hogy
hallgatóik egymás egyetemén tanulnak, illetve a partnervállalatoknál szereznek gyakorlatot.
Ezt a típusú kapcsolatot John E.
Parkerson az együttműködés leghatékonyabb módjának nevezte.
Lasztovicza Jenő elnök vélekedése szerint az oktatás, a kutatás és fejlesztés
támogatása, illetőleg színvonala egy
adott ország gazdasági fejlettségének
kulcsa, miként erről korábban tajvani
látogatása alkalmával is megbizonyosodott.
Példák a társadalom előtt
Alig több mint hetven háborús hadifogoly él a sümegi térségben. Őket ünnepelték a csabrendeki művelődési házban.
Simon Lajos, a szervező Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás elnöke köszöntője után Lasztovicza Jenő megyei
elnök a megjelent idős emberek méltatásakor kiemelte hazaszeretetüket, kitartásukat, elszántságukat, az összefogást, amit az események során tanúsítottak. Sajnálattal beszélt arról, hogy a
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társadalom nem becsüli meg kellőképpen ezeket az embereket, akik említett
tulajdonságaik miatt példaként állhatnának a nemzet előtt.
A megjelent volt hadifoglyokat ünnepi műsorral, vacsorával lepték meg
a szervezők.
Tovább él a magyar–erdélyi–francia
kapcsolat
Aláírásukkal szentesítették a testvérmegyék elöljárói a háromoldalú
együttműködés meghosszabbítását a
megyeházán február 10-én.
Többórás tárgyaláson tekintették
át a felek az évekre visszatekintő kapcsolatot, mely Veszprém megye francia partnerével: Maine-et-Loire megyével 1997-ben kezdődött, az erdélyi Kovászna megyével pedig a 70-es
évekre nyúlik vissza.
Talabér Márta Veszprém megyei alelnök a tárgyalás utáni sajtótájékoztatón felidézte azokat a területeket, melyeket az együttműködés érint. Ilyen
például a kultúra, mely többek között
a múzeumok kapcsolatára, a régészetre irányul. Kutatják az újabb irányokat,
mint például a templomok témakörét.
A franciaországi megyében van
egy regionális fesztivál, melyen idén
Kovászna megye vesz részt a mozgásszínházával, itt Veszprém megye nem
képviselteti magát. Továbbra is lesznek képzőművészeti kiállítások. Az
oktatásban megmaradnak a korábbi ösztöndíjak. Szó esett a hárommegyés testvériskolai kapcsolat kiépítéséről. Továbbra is működik az ifjúsági
csere- és sportkapcsolat, mint például
a kosárcsapatok közti partnerség, amit
idén Alsóörsön rendeznek meg július
26. és augusztus 2-a között. Jövőre ezt
az együttműködést az asztaliteniszre is
kiterjesztik.
Évek óta megrendezik a Köztársaság kupát, melyen felső tagozatos diákok vesznek részt.
Szociális téren régóta működnek
cseretáborok a gyermekvédelmi ellátásban részesülőknek, már mindegyik
megyét megjárta ez a tábor, nagy sikerrel. Amennyiben lesz pályázati lehetőség, ezt nagyobb létszámmal folytat-

7. oldal

Tavaszköszöntő játszóház
a Szilágyi iskola kis
épületében
a 17.00-kor kezdődő ovis
misét követően!
Időpont: 2010. március 13.
Téma: tavaszi mese
dramatizálása
Szeretettel várunk minden
iskolába készülő óvodást
szüleivel, testvéreivel.
ják. Közös pályázatot adnak be olyan
szakemberek képzésére, akik speciális
szükségletű, súlyos viselkedészavaros
gyermekeket nevelnek. Bővítették a
marketingmunkát is, a különböző megyék honlapjai elérhetők egymáséról.
Tamás Sándor, Kovászna megye elnöke megjegyezte: Kovászna és Veszprém megye kapcsolata a 70-es évekre nyúlik vissza, amikor a sepsiszentgyörgyi színház civil kezdeményezésre
a veszprémi színházzal kialakított testvérkapcsolatot.
Az elnök lényegesnek nevezte a szociális területen való előrelépést, az ifjúság bevonását a munkába az európai uniós pályázatok kapcsán, illetve a
megyei önkormányzatok támogatásával létrejött csereprogramokat, főként
a sport terén.
Kiemelte a képzőművészetek támogatását, náluk az idei a képzőművészetek éve. Kiemelte a magyar és székely
művészek bemutatkozását Franciaországban.
– A Kárpát-medencében kell legyen egy olyan erős gondolat, mely az
összmagyar összefogásban nyilvánul
meg, legyen az kultúra, szociális gondoskodás, emberi kapcsolat – vélekedett az elnök.
A köszöntők után ünnepélyes körülmények között hitelesítették az
együttműködés megújítását, amit Tamás Sándor, Christian Rosello alelnök
– aki Christophe Béchu francia megyei
elnököt képviselte annak elfoglaltsága
miatt –, illetve Lasztovicza Jenő Veszprém megyei elnök írt alá.

Regina Krónika

8. oldal

A nagyheti szertartások rendje
Virágvasárnap (márc. 28.):
A délelőtt 11 órai szentmisén végezzük a barkaszentelést és énekeljük a passiót, Jézus szenvedéstörténetét Szent Lukács evangéliuma
szerint.
Nagycsütörtök (április 1.):
7.00: énekes zsolozsma
10.00: a bazilikában krizmaszentelési
szentmise
18.00: utolsó vacsora szentmiséje, oltárfosztás, virrasztás
Nagypéntek (április 2.):
7.00: énekes zsolozsma, utána gyónási lehetőség
15.00: keresztút, ezt követi a nagypénteki szertartás
(passió, könyörgések, hódolat
a kereszt előtt, szentáldozás)

Hírek és események
Az imaapostoság szándékai márciusra:
Általános: Hogy a világgazdaságot
az igazságosság és a méltányosság ismérvei szerint vezessék, számításba
véve a népek, különösen a szegény népek valós szükségleteit.		
Missziós: Hogy Afrika egyházai az
egész földrészen jelei és eszközei legyenek a kiengesztelődésnek és az
igazságosságnak.

Nagyszombat (április 3.):
7.00: énekes zsolozsma, utána gyónási lehetőség
Délután 6 óráig a templom nyitva
lesz, szentsírlátogatás
Szombat este (húsvét vigíliája):
20.00: húsvéti vigília szertartása (tűzszentelés, húsvéti örömének,
olvasmányok,
keresztelés,
szentmise, feltámadási szertartás) húsvéti ételmegáldás
Húsvétvasárnap (április 4.):
7.30: húsvéti ételmegáldás
9.00: szentmise
11.00: ünnepi szentmise
18.00: szentmise
Húsvéthétfő (április 5.):
Vasárnapi miserend
Szentföld, az ottani szent helyek javára.
A karitászgyűlés március 10-én 16.00kor lesz.
Március 15. nemzeti ünnepünk.
Március 19-én ünnepeljük Szent Józsefet, a boldogságos Szűz Mária jegyesét.
Március 28-án, virágvasárnappal kezdődik a nagyhét. Ennek a liturgiája
külön olvasható.

Nagyböjt péntekjein este 6-kor közös
keresztutat végzünk a templomban.

Március 25-én ünnepeljük ebben az
évben Urunk születésének a hírüladását, régi magyar nevén Gyümölcsoltó
Boldogasszonyt.

Március 19-én, nagyböjt 5. vasárnapján országos templomi gyűjtés lesz a

Április 2-án van II. János Pál pápa halálának az 5. évfordulója.

Készüljünk a szentmisére!
márc. 14.
márc. 21.
márc. 28.
ápr. 4.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Józs 5,9a.10–12

2Kor 5,17–21

Lk 15,1–3.11–32

Iz 43,16–21

Fil 3,8–14

Jn 8.1–11

Iz 50,4–7

Fil 2,6–11

Lk 22,14–23,56

ApCsel 10,34a.37–43

Kol 3,1–4 v. 1Kor 5,6b–8

Jn 20,1–9

2010. március 7.

A Congregatio Jesu
(Angolkisasszonyok)
szerzetesrend
veszprémi háza
alapításának 150.
évfordulóját ünnepli.
A jubileum alkalmából
2010. május 8-án,
délután ünnepi
megemlékezésre
hívjuk és várjuk
mindazokat, akik az
angolkisasszonyok
intézetéhez bármilyen
módon kötődnek.
A részletes programot
a következő számban
közöljük.
Imádkozzunk értük...!
...mert az örök hazába költöztek:
Keszei Lajosné Csendes Veronika (81
éves) január 29-én, Németh Lászlóné
Németh Valéria (79 éves) február
2-án, Réger Lászlóné Szlavonics Irén
(93 éves) február 9-én, Pap Ferenc
(87 éves) február 17-én

Regina Krónika

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

A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: László Dezső atya
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

