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Karácsonyi boldogság

J

ézus Krisztus az egész emberiség számára Mester. (Ő az egyetlen Mester,
csak még nem ismerte fel mindenki.)
Isten Fia szavaival és egész életstílusával tanítja, hogyan éljünk az Atya gyermekeiként.
Már a megtestesülés is mélységesmély tanítás számunkra.
Szent Pál Krisztus-himnuszában írja
a filippiekhez írt levelében: „Ugyanazt
az érzést ápoljátok magatokban, amely
Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni
mivoltában nem tartotta Istennel való
egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez
mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem
kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett
fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy
ember” (Fil 2,5–6). Kövessük Jézust a
megtestesülés érzésében!
Betlehemi születésekor Jézus alászállt
az emberi létbe. Isten belépett az evilágiba, a porba, zűrös emberi valónkba,
oda, ahol általában nem érezzük jól
magunkat, ahonnan szeretnénk elmenekülni.
Mi viszont a boldogságot egy másik
világ tartozékának képzeljük. Egy fel-

sőbb világ részének, ahová a tökéletesek
léphetnek be. Vágyunk, hogy valahogy
odajussunk. Ezért elképzelünk egy létrát,
amely a földről az égig ér. Úgy véljük:
e létra fokai az erények, amelyekbe kapaszkodva egyre följebb tudunk jutni
a tökéletesedés útján. Aszkézisfajtákat
gyakorlunk, hogy a hibáinktól megszabaduljunk, erőfeszítéseket teszünk,
hogy jók legyünk, egyre több imát mondunk…
Lelki életünk kezdetén talán segít ez
az elképzelés és életstílus. De egyszer
elérünk arra a pontra, ahol be kell látnunk: kudarcot vallottunk. Igyekezetünk semmit sem ér. Nem tudjuk ezt
a létrát megmászni. Túl hosszú. Nem
tudjuk jobbá tenni magunkat.
Mit tegyünk ekkor? Próbáljunk továbbmászni? – De hiszen nem tudunk.
Maradjunk ott, ahol vagyunk? – Már
ehhez sincs erőnk. Egyetlen esélyünk, ha
„ugyanazt az érzést ápoljuk magunkban,
amely Krisztus Jézusban is megvolt”. –
Legyünk bátrak, alázatosak, és ereszkedjünk le emberi valónk mélységeibe.
Lefelé tartunk, de békére lelünk. Végre bevallhatjuk szegénységünket, nyo-

morúságunkat, sebzettségünket. Nem
kell többé titkolnunk, hogy gyarló emberek vagyunk, bűnökkel, hibákkal, homályos indulatokkal, zavaros ösztönökkel.
Beismerjük Istenre szorultságunkat, és
nem tehetünk mást, minthogy megadjuk magunkat neki. Ekkor, és csak ekkor
végre megtapasztaljuk (amire mindig is
vágytunk, csak rossz irányban kerestük), hogy Isten jelen van életünkben.
Mindig is ott volt szívünk legmélyebb,
legszegényebb zugában.
Ez a bennünk zajló karácsony. Amikor alázatosan bevalljuk, hogy bensőnk
olyan piszkos, mint egy istálló, hogy
valójában semmi értékeset nem tudunk
felmutatni neki, akkor váratlanul megtapasztaljuk őt magunkban, mert Jézus
ott akar élni bennünk, ahol szegények
és gyengék vagyunk.
Igen, Isten Fia ott van a mi istállónkban is: alázatosan, gyengéden, mégis királyként és hatalmasan. Felvállal
minket, pártfogásba vesz minket, soha
nem hagy el bennünket.
Ez boldogság. Karácsonyi boldogság.
Hajas Ámosz OFM
Forrás: Életünk XIV/4. szám

A felszentelés ünnepe
December 8.: Szűz Mária
szeplőtelen fogantatásának ünnepe.
Templomunkban szentségimádási nap,
és a templom felszentelésének az ünnepe.
Reggel 6 órakor: hajnali szentmise, a zsolozsmából a reggeli dicséret, szentségkitétel.
A templom egész nap nyitva!
Térjünk be szentségimádásra!
15 órakor a rózsafüzér-társulat imaórája
16 órakor a karitászcsoport imaórája.
17 órakor: szentóra, szentségeltétel.
18 órakor: ünnepi szentmise.
Gyónási lehetőség az egész nap folyamán.
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Gondolatok advent előtt
„Ébredj, ember, mély álmodból, megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged, eltörlik már
minden vétked.”
…hangzott fel évszázadok során a hívő
magyar emberek ajkáról a ködös, reggeli rorátékon.
A békés, örömteli, szeretetteljes közösségben megteremtett életért hangzottak fel e dallamok, vágyakozva a
megújulásra.
Mai mindennapjainkban is elkelne
egy állandó fohász, egy jobb, az Isten irgalmasságát és igazságát kereső, egymásra odafigyelő, szeretetközpontú emberi
közösségért, egy emberi társadalomért.
Nyisd ki a szemed, s nézd meg a közelmúlt társadalmi vezetésének álságos,
farizeusi üzenetét. Lásd meg, a globalizáció, a mohó és önző neoliberális
fogyasztói társadalom milyen szenvedést, nihilizmust, elembertelenedést,
agymosást okozott.
Az uralkodó eszme a „légy győztes”,
„valósítsd meg magad” volt, ahol nem
ember már a dolgozó, hanem humánerő, amivel úgy lehet gazdálkodni, mint
az energiával.
Ha nincs rá szükség, vagy ha nem úgy
dolgozott, ahogy a munkáltató elvárta,
hamarosan kapun kívül találta magát.
Nem védték a dolgozókat, csak álszakszervezetek működtek, amelyeknek
egy-egy szavazás alkalmával szolidaritást
kellett vállalni az elittel az elit érdekéért.
A félelem a motiválóeszköz, modern
biorabszolga az ember.
Mit tehet a hívő ember? Törődjön
bele, csak saját maga üdvösségével foglalkozzon?
Nem! Tudatosan tenni kell az emberekért, az igazi emberi közösségekért.
Valódi istenkapcsolatra van szükség.
Olyan mély kapcsolatra, amelyet sohasem lehet „megtanulni”, az ismeretszerzés útján elsajátítani. Olyanra, amelyben
az ember rádöbben, egész élete Istenre,
a vonzó titokra van ráhangolva, mert
meghallotta Isten halk hívását, amely
mindenkor mindenkit hív.

Amikor a megszerzett tudás és ismeret mellett hiányérzetem támad vagy
felébred bennem a száraz, reális tudáson
túl valami olyan, amit nem elégít ki semmilyen tudományos eredmény, akkor
rádöbbenek, hogy hiányzik valamilyen
titok, amelyre logikus választ nem tudok
adni, amelyet csak egy transzcendens
valóságban tudok elképzelni.
A jelenlegi természettudósok közül
sokan jöttek rá Madách máig érvényes
szavainak igazára:

„Nélküled s ellened hiába küzdök”,
vagyis Isten nélkül nem tudják megmagyarázni a végső okot, a törvényeket.
De ekkor hasít belé az a gondolat is,
hogy mindent, amit az emberiség elért,
a világ értékeit, az embertársai szolgálatára kell állítani.
A holnap hívője mind tudatosabban
kívánja kibontakoztatni talentumát,
minden ember számára, az emberiség
javára, s nem önző célokra.
Ennek természetes velejárója „az emberi élet”, s ennek létrejöttére és megóvására a hívő embernek tudatosan és
következetesen fel kell készülnie, s meg
kell óvnia az anomáliáktól.
A hívő ember életében ott is „oltár”
áll, ahol „életáldozatot” mutat be az
élet minden területén, s ahol nincs is
templom.
Isten ott is jelen van a hívő ember
szívében, életében, ahol kifejezett vallási aktussal nem találkozunk.
Erre gondolva beszélhetünk e világi
vallásosságról, ahol a becsületért, az
emberi méltóságért, az igazságosságért
kell a hívő embernek felemelni a szavát.

Isten meghívott bennünket, hogy
részesek legyünk a teremtésben. Isten
értékcsírákat helyezett el a világban,
amelyeknek kibontakoztatása, ápolása
és gondozása az ember feladata. Ezeket
lehet fejleszteni, megóvni, felhasználni,
de – szabad akaratunk révén – kizsákmányolni, tönkretenni, elpusztítani is.
Ha ezt a teremtés végtelen folyamatába való bekapcsolódásunkként értelmezzük, a pozitív hozzáálláskor érthető
módon rádöbben az ember a befejezetlenség érzésére. Szeretné megtudni a végső megoldást, de tudatosodik
benne, hogy ezt csak aszimptotikusan
közelítheti meg az ember, de meg nem
tudhatja.
Vágyódásunk során felsejlik bennünk,
hogy a végtelenben a transzcendens
világban lehet csak a megoldás, csak
Isten lehet az abszolútum, aki az alfa
és az ómega, a kezdet és a vég.
Megértjük azt is, hogy a száraz realitáson túl van valami, amit a tudomány
nem képes képletekbe, tételekbe besorolni, ami az embert igazán emberré
teszi, s ez a szívből fakadó vágy a szeretetre, igazságra, békességre, irgalomra
és megértésre.
Mindez az ember életében egy folyamat, amely ellen sokat vétünk, néha közömbösen elmegyünk mellette, gyakran
teszünk valamit a megvalósításáért, de
mindez csak halvány lenyomata annak,
amit a fogalmak lefednek.
Embertársaim!
Gondolkodjunk el ezeken, gondoljuk
végig életünk értelmét, s soha ne feledjük, hogy az adventi várakozást követi
a karácsony öröme, az Atya ajándéka a
kisded Jézus, s akiben beteljesedik az
Atya szeretete és irgalma húsvét dicsőségében, az élet győzelme, az igazság,
béke, szabadság, szolidaritás, a humanitás lehetősége.
Tiszta szívvel, a jó iránti őszinte vág�gyal járjuk végig utunkat, hogy beteljesülhessen a húsvét ígérete, a tavaszi
megújulás a hit, remény és szeretet jegyében.
Tölgyes József
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Zenével magasztalom az Urat

K

icsák Tamás november 1-je óta
tölti be a kántori állást egyházközségünknél. Megkértem, meséljen magáról, hogy megismerkedhessünk vele.
Miért jelentkeztél a kántori állásra?
2003 óta Tihanyban voltam helyettesítő kántor, amit nagyon szerettem,
de állandó munkára vágytam, hogy
gyakrabban tudjam ezt a szolgálatot
teljesíteni. Számomra nagyon szép és
alázatos módja a szolgálatnak az, hogy
az Úristent zenével magasztalom.
Hol tanultad a szakmát?
A győri bencés gimnáziumba jártam
1990-től. Ott indított el a pályán Jáky
Teodóz atya, akinek életem végéig nagyon hálás leszek. Élőénekes voltam a
kórusában, ez nagy megtiszteltetésnek
számított. Ott kezdtem el orgonálni is,
az ottani konzervatóriumba jártam. Később a fő foglalkozásom révén a Dunántúlra kerültem. Várpalotán Nagy Károly
atya biztatott, hogy van tehetségem a
kántorkodáshoz. 1999-ben jelentkeztem
a kántorképzőbe, amely Veszprémben a
Hittudományi Főiskolán indult Rostetter
Szilveszter és felesége, Rita, vezetésével.
2004-ben fejeztem be a képzést, azóta
folyamatosan végzem a kántori szolgálatot kisegítőként Tihanyban, és az
ottani énekkarnak is tagja voltam. Szilvesztert is elég sokszor helyettesítettem
a Margit-templomban. Nagyon szívesen
mentem, amikor tudtam, megtiszteltetésnek vettem, hogy alkalmasnak tart

arra, hogy helyettesítsem
őt. A zenélés számomra
igazából nem is munka,
hanem kikapcsolódás, ami
mindig örömmel tölt el.
Mi a fő foglalkozásod?
A Veszprém Megyei
Rendőrkapitányság hivatásos állományának vagyok a tagja, futárszolgálatot végzek. Minden
hétvégém szabad, ezért is
tudtam megpályázni ezt
az állást.
Honnan indultál?
Nagycsaládban nőttem fel Mátészalkán. Édesapám a zene
szeretetére nevelt minket, gyerekeket,
különösen az egyházi zene volt szent
és sérthetetlen a szemében. Ő harminc
évig volt görög katolikus kántor. Édesanyám római katolikus, vele jártam el a
délutáni litániákra, és én ott hallottam
először orgona hangját. Úgy gondolom,
ott kaptam a lelkembe az első szikrát,
hogy majd én is egyszer római katolikus kántor leszek. Három bátyám és
egy nővérem van, én vagyok a legfiatalabb. A nővérem pedagógus az egyik
közeli faluban, az egyik bátyám görög
katolikus pap Ajakon. Én is görög katolikus vagyok. Miskolcon elvégeztem a
rendőr-szakközépiskolát, majd az egyik
bátyám hívására jöttem a Dunántúlra.
Először Várpalotán dolgoztam két évig,
majd Balatonfüredre kerültem a rendőrséghez, ahol egészen ez év júniusáig
dolgoztam. A nyáron váratlanul állásajánlatot kaptam a veszprémi kapitányságtól, és az itteni munkaköröm lehetővé
tette, hogy egy régi álmom teljesüljön,
és állandó kántori munkám lehessen. A
feleségemmel együtt biztosak vagyunk
abban, hogy a Jóisten akarta, hogy így
legyen. Nem véletlenül kaptam meg
éppen most a veszprémi munkát.
Mióta vagytok házasok? Hol éltek?
2007-ben házasodtunk össze, Balatonfüreden lakunk. A feleségem rajz
szakos tanár és hitoktató. A Tihanyi
Apátság titkárságan dolgozik és hittant

tanít egy általános iskolában, de most
otthon van a gyerekekkel. Márk fiunk
másfél éves, Sára lányunk november
13-án született.
Hogy viseli a családod a vasárnapi
elfoglaltságodat?
A kántorkodás nem jelent annyi távollétet a családtól, mint az előző munkám Füreden. Akkor ugyanis gyakran
az egész hétvégén távol voltam, sokszor
éjszaka is.
Milyen zenét szeretsz?
Mondhatom, hogy mindenevő vagyok,
a könnyűzenét is szeretem, de az orgona
muzsika a fő kedvencem. A zeneszerzők
közül Cézár Frank, Bach, Liszt. Gergely
Ferenc volt az első orgonaművész példaképem. Amikor a bátyám a központi
teológia hallgatója volt Pesten, bemutatott neki. Gyakran álltam mellette kisfiú
koromban, amikor játszott, ő orgonált,
én énekeltem.
Szerinted tudatosan kell a gyerekeket zenére nevelni?
Mindenképpen. A mai zenei stílus a
médiában nagyon rossz irányba viszi el
a gyerekeket. Ezért is tartom jó ötletnek
az ovismisét, a gyerekekben már korán
felébresztik a szeretetet a liturgikus zene
iránt. Foglalkozni kell a gyerekek zenei
világával, és irányt kell mutatni nekik.
Közel egy hónapja vagy nálunk. Milyen tapasztalataid vannak?
Nagyon örülök annak, hogy itt
Rostetterné Ritával együtt dolgozhatok. Nagyon szeretem az introitust, a
communiót, a zsoltárt énekelni, örülök, hogy itt elég gyakran van rá lehetőségem. Majd idővel csiszolódunk
egymáshoz a kórussal. Természetesen
nem könnyű Kreschka Károly örökébe
lépni, aki nagyra becsült kántor hírében
áll itt az egyházmegyében, de igyekszem
méltó utódjává válni.
Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy
itt vasárnaponként zsúfolásig megtelik
a templom. Egy kántor számára nagy
öröm, ha zeng az énekléstől a templom,
és itt az emberek szeretnek énekelni.
szöveg és fotó: Demény Anna
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Ünnepre készülünk!
150 évvel ezelőtt szentelték fel templomunkat
„A mai veszprémi Regina Mundi * VILÁG KIRÁLYNÉJA * plébániatemplomot 1860-ban Ranolder János megyés
püspök építtette az angolkisasszonyok zárdájával egy időben. A terveket
Szentirmay (Schönbeck) József készítette a bécsi fogadalmi templom mintájára, neogót stílusban. A rendház-iskola
együttese és a hozzá tartozó templom
a romantikának a gótikus formaelemeket alkalmazó irányzata szerint készült.
A templomot az iskola megnyitásakor,
1860. szeptember 16-án, maga a püspök
szentelte fel a boldogságos Szűz Mária
nevének tiszteletére.
1885-ben az akkori főnöknő a zárdatemplomhoz kapcsolódóan kettős
kápolnát építtetett Jézus Szíve és a
lourdes-i Boldogasszony tiszteletére.
A lourdes-i Mária szobor eredetileg a
kórus alatt foglalt helyet, és a kápolna
felépítése után került át jelenlegi helyére.”
(Részletek a templom történetéből)

Templomunk történetéről a Regina
Krónika mellékleteként megjelenő különszámban részletesebben olvashatunk
majd, közvetlenül az ünnep előtt, Ticz
Zsuzsanna nővérnek köszönhetően.
A 150 éve történt nevezetes, számunkra rendkívül fontos eseménynek
megünneplésére meghívtuk a korábban templomunkban szolgált, még élő
lelkészeket és a város többi lelkészét,
valamint a CJ-nővéreket.

Szeretnénk, ha a templomunkat szerető kedves hívek zsúfolásig megtöltenék
a templomot a december 12-én, vasárnap délután 3 órakor kezdődő szentmisén, amelyet dr. Márfi Gyula érsek atya
mutat be, és amelyen a szentbeszédet
dr. Pápai Lajos győri megyés püspök,
korábbi plébánosunk mondja.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Stumpfhauser József
a Regina Mundi Egyházközség világi elnöke

Ranolder János veszprémi püspök
(1806-1875)

R

anolder János a XIX. század izgalmas,
változásokban bővelkedő idején élt.
Kora ifjúsága I. Ferenc abszolutizmusának időszakára esik. Fiatalon követhette
nyomon a reformkor indulását, eredményeit, vezetőik vívódását, egyesek börtönbe vetését. Átélte a forradalom és a
szabadságharc dicső napjait. Az elbukás
utáni embertelen megtorlást, az osztrákok
magyargyűlöletét, az elnyomás embert
próbáló éveit. Később látta a megrokkant
osztrák hatalom egyetlen túlélési esélyét:
a kiegyezést. Részt vett az uralkodó koronázásán. A királyné kancellárjaként
a Mária Terézia által készíttetett házi
koronát ő maga tette Erzsébet királyné
fejére. Még tapasztalta a kiegyezés utáni gazdasági fellendülés első időszakát.
1848. szeptember 30-án Görgey Artúr
halálra ítélte gróf Zichy Jenőt, gróf Zichy

Domonkos veszprémi püspök öccsét.
Ezért a püspök lemondott, elköltözött
Veszprémből. A megüresedett helyre
1850-ben az egyház feje Ranolder Jánost nevezte ki. Május 12-én történt a
felszentelése szülővárosában, Pécsen. A
szertartást Scitovszky János esztergomi
érsek, a korábbi pécsi püspök végezte.
Ranolder János május 19-én, pünkösd
ünnepén érkezett az új állomáshelyére.
Az egyházmegyéjében történt látogatásai során szomorúan tapasztalta
az iskoláztatás hiányosságait. Az iskolák alapításában és fenntartásában
az egyházak játszottak döntő szerepet.
Arra törekedtek, hogy a templom mellett iskola legyen. A tanítók látták el a
kántori teendőket. Nem volt minden
településen iskola. Hiába tette kötelezővé a helytartótanács 1845-ben a 6–12

éves korig az elemi iskola elvégzését. A
lányok iskoláztatása kedvezőtlenebb
volt a fiúkénál. A kor felfogása szerint
a nőnek a családanyai és a háziasszonyi
hivatás a legfontosabb. Ennek megtanu-
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lása a családban is lehetséges. Ezért nem
látták szükségét a lányiskolák fenntartásának. Csupán a XIX. század közepe
táján kezdték szorgalmazni a szervezett
nőnevelés elindítását.
Ranolder Jánost két dolog segítette
a leányiskolák alapításában:
• Elődei közül az esztergomi érsekké
lett Kopácsy József és gr. Zichy Domonkos jelentős összeget ajánlottak
fel leánynevelés céljára. A jó példát
követték a kanonokok, a nagyprépost és világiak is.
• Világosan látta, hogy a vallásos nevelésben a papságon kívül döntő
szerepe van a családnak. A családon belül az édesanya hatása meghatározó. Tehát hitben erős, írni
és olvasni tudó, legalább a kor minimális műveltségével rendelkező
édesanyákra van szükség. Ehhez
leányiskolák kellenek.
A püspök csatlakozott az adományozókhoz. Felkereste a grazi irgalmas
nővérek főnöknőjét, és szerződést kötöttek. A püspök kötelezettséget vállalt a
nővérek ellátására, az iskola felépítésére,
berendezésére. Megvásárolta Veszprém
belvárosában Ferenczy György polgármester házát. Szentirmay József építőmestert bízta meg az épület iskola céljára
történő átalakításával. 1854 nyarán az
épület készen volt. Augusztus 12-én hat
iskolanővér és hat ápolónővér érkezett
Grazból. Augusztus 15-én történt az
iskola ünnepélyes átadása. Október elején indult a tanítás négy elemi osztályban és két munkaosztályban. Az egyik
munkaosztályban a szegény családok
lányai, a másikban a jobb módú családok lányai jártak. Később internátussal
bővült az iskola. Ide szegény és árva lányokat vettek fel. Ingyen vagy szerény
díjazás ellenében kaptak meleg otthont.
Az Óváros téren ma emléktábla jelzi a
város első lányiskolájának épületét.
1860 októberében nyílt meg városunkban az újabb leányiskola. Ide az angolkisasszonyokat hívta meg a püspök
úr. A jobb módú családok lányait várták
ide. A korábban indított iskolában ezért
több hely maradt a szegény családok leányainak. Az iskolát néhány év múlva
a dunántúli leánynevelés fellegváraként
emlegették.
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A püspöki székhely után újabb leányiskolákat építtetett Ranolder János
Pápán, Tapolcán, Keszthelyen, Kaposváron és Budapesten. Itt mindenütt irgalmas nővérek tanítottak.
A Ranolder-intézetekben a nővérek
szigorúak, de megértően gyerekszeretők
voltak. A katolikus szellemiségükből adódóan a valláserkölcsi nevelés dominált.
A tantárgyak között a legfontosabb szerepet a hitoktatás játszotta. Nagy hangsúlyt kapott a hazafias nevelés. A nemzeti ünnepeinket megtartották. A tanítás
kezdettől fogva magyar nyelven folyt. A
Grazból érkezett nővérek magyarokká
lettek. A magyar népdalok tanításával a
magyarság, a hazafias érzés elmélyítését
segítették. A tornatermek a testedzésen
kívül az iskolai ünnepélyek, a színdarabok előadásának helyszínei voltak. A
Ranolder-intézetek a leendő anyák nevelésében jelentős előrelépést, minőségi
változást hoztak. A nemzet felemelkedésének alapvető helyszíneivé váltak.
A püspök Veszprémbe érkezvén a város szegényei között jelentős pénzadományt osztott szét. Hamarosan kettős
csapás érte városunkat: villámcsapás,
illetve gyújtogatás okozta tűzvész pusztított. A kárvallottak számára ő tett először
pénzadományt, példát mutatva. Elődje
alapította a Domonkos Intézetet. Ez a
segélypénztár az elaggott, megrokkant
papokat támogatta. Jelentős pénzadományt nyújtott ennek a pénztárnak is.
Megalakította a Veszprém Egyházmegyei
Tanítók Nyugdíjintézetét. Pénzbeli támogatást adott. Az érintettek János Intézetnek akarták hálából nevezni. Ő azonban
ezt elhárította, és Gondviselés Intézetnek nevezték el. A megszüntetett úrbéri
tized kárpótlására kapott összegből létrehozta a Ferenc József Alapítványt az
elaggott papok, iskolamesterek és apácák
támogatására. Rendszeres európai tanulmányútjai során látta, hogy a borkivitel
nagy lehetősége lenne hazánknak. Tanulmányozta a szőlőtermesztést. Itthon
ismeretlen nemes szőlővesszőket hozott
haza. Ezek egy részét a hazai szőlőtulajdonosok között ajándékként kiosztotta,
hogy javítsa az itthon termesztett szőlők
minőségét. Számottevő szőlője volt Badacsonyban, Csopakon, Somlón, Tál�lyán. Boraival több díjat és elismerést
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Meghívó
A Regina Mundi Római Katolikus
Plébánia nevében a karitászcsoport
tagjai szeretettel hívják és várják
az idős házaspárokat és egyedülálló
testvéreket egy agapéval
egybekötött „karácsonyi előzetes”
rendezvényükre.
A rendezvény helyszíne: Veszprém,
Dózsa Gy. u. 9. (közösségi ház)
Időpontja: 2010. december 18.
(szombat) 15 óra
Szükség esetén kérjük, jelezzék
(név, cím, telefonszám megadásával)
szállítási igényüket!
Jelzésüket leadhatják a templomi
karitász-postaládába (a bejárat előtt
balra a persely alatti dobozba)
vagy a plébánia címére:
Regina Mundi
Római Katolikus Plébánia
Karitászcsoport
8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 9.
telefon: (88) 327-609
(hétfőtől péntekig 9–12 óráig)

szerzett. „Egyházamé és hazámé az én
birtokom, az Isten bízta rám kezelését,
hogy Egyházamnak és hazámnak visszaadjam.” A kórházba érkezett nővéreket
a kórházi alapítványból fizették. 1856tól Ranolder János magára vállalta ezt,
hogy a kórházat terhelő kiadást a betegek gyógyítására fordíthassák.
Ranolder János mély hite meghatározóan sugárzott és hatott a környezetére. Világosan látta, hogy a liberalizmus
terjedésével csökken az Egyház szerepe. Tudta, hogy ebben a helyzetben a
vallásos nevelés milyen fontos szerepet játszik. Nem véletlenül alapította
a leányiskolákat. Célja egyértelmű: istenfélő, a hazát szolgáló lányok nevelése, akik anyaként is hasonló szellemet
képviselnek leendő családjukban. Nála
hit és erkölcs egymással szorosan ös�szefüggő fogalmak. Az Egyház és a neveléstörténet kiemelkedő személyisége.
Műveltsége, iskolaalapító tevékenysége,
szociális érzékenysége a ma embere elé
példaként állítható.
Veszprém, 2010. november 17.
Molnár János
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Ötéves lett az ifjúsági (bendzsós) zenekarunk!

N

ovember második vasárnapján,
a 9 órai diákmisén, ismét a népszerű „bendzsós” zenekar szolgáltatta
a liturgikus zenét. Hihetetlen, de már
2005 adventje óta zenélnek, ennek éppen öt éve lesz decemberben.
Mint megtudtam, az ötlet Almásy
Andrásé volt, azóta is ő a zenekar vezetője és a fő szervezője. A zenekar megalakításán akkor kezdett gondolkodni
András, amikor eljártak az ökumenikus
dicsőítésekre, amelyeket a református
ifjúsági közösség szervezett. Kezdetben
innen merítették az ötleteket, a dalokat,
a maguk számára azután a pannonhalmi „kék könyvből” is vettek dalokat. Jó
néhány saját szerzemény is van ma már
a repertoárban: Almásy Andrisé és Bartl
Katié, Szántai Orsié és Rostetter Márké.
Legtöbbször a szöveg az elsődleges, valamelyikük felfedez néhány sort, amely
megragadja, például az aktuális napi
evangéliumhoz csatolt imádság lehet
ilyen, és azután ehhez ír dalt.
Fő céljuk az, hogy hozzájáruljanak a
szentmiséhez a maguk eszközeivel, ilyen
módon is szebbé szeretnék azt tenni.
De az is volt az eredeti céljuk, hogy a
diákmisét tegyék kedveltebbé a fiatalok számára a hozzájuk közelebb álló
zenével. Szeretnék a híveket éneklésre
késztetni, ennek érdekében igyekeznek
állandó dalokat játszani, és csak időnként egy-egy újat. Gondosan ügyelnek
arra, hogy a misébe illő dallam legyen,
és passzoljon az egyes miserészekhez.
A hívek bekapcsolódását segíti a szöveg
kivetítése is.
Gyula atyától kaptak kezdetben liturgikus támogatást és fénymásolási
lehetőséget, Kreschka Károly, az akkori
kántor a hangzásban adott véleményt és
támogatást.
Arra a kérdésemre, hogy igénylik-e
a visszajelzést a hívektől, határozott
igen a válasz. Az öt év során szerzett
tapasztalataik szerint inkább személyes
ismerősök jeleznek vissza, de előfordul,
hogy mise után valaki megvárja őket,
és kéri, hogy ez vagy az a dal máskor is
legyen. A fiúk azt is egyértelmű vissza-

jelzésnek tekintik, hogy még nem ürült
ki a templom, amikor ők játszanak.
Hogyan készülnek, hogyan oszlik el
a munka?
Mindig frissíteni próbálják a dalokat. Bartl Kati végzi az előzetes válogatást, de a próba előtt közösen döntik
el, konkrétan melyek szólaljanak meg
a szentmisén.
A mise előtti szombat este próbálnak
úgy két órát, vasárnap a mise előtt egy
órával behangolnak, a nehezebb számokat még elpróbálják. Hutvágner Erika
vezényel.
A megszólaló hangszerek: állandó a
zongora, gitár, cselló, hegedű, néha a
dobot is lehet hallani.
A további terveikről szólva, szintén vannak állandó elemek, amelyeket
megtartanának, például továbbra is havi
egy alkalommal játszanak. Nem tervezik, hogy az oltárhoz lejöjjenek zenélni, mivel túl kicsi a hely, és akusztikailag is problémásnak tartják. Mellesleg
azért sem, mert hangsúlyozni kívánják,
hogy nem róluk szól a mise, csak szebbé akarják tenni a zenével, szolgálatnak
tekintik, nem szereplésnek.
Terveznek viszont CD-készítést, szeretnének fúvós hangszert is a zenekarba: fuvolát, oboát. Tehát, ha az olvasók
között van olyan, aki játszik valamelyik
hangszeren, és szívesen beállna az ifjúsági zenekarba, keresse meg az együttest
valamelyik mise után.
Változások: személycserék történtek:
négyen elmentek, vagy kevesebbet sze-

repelnek, például Selyem Zoliék, Timár
Veronika, Tóth Szabolcs. Triebl Laci
olykor beugrik játszani. Újak is jöttek:
Kreschka Ági és Argyelán Vera.
Az ifjúsági szentmiséken kívül máshol
is felléptek már: szentségimádáson, keresztúton, a Margit-templomban misén,
Lengyelországban, sőt egy esküvőn is,
ahová felkérték őket azok, akik hallották
zenélni őket a templomban. Bárhová
elmennek szívesen, ha időben szólnak,
hogy legyen idő a felkészülésre.
A zenekar tagjai: Almásy András
(zongora, tenor), Hutvágner Erika
(hegedű, alt, karvezetés), Bartl Katalin (szoprán), Kreschka Ágnes (szoprán), Szántai Orsolya (hegedű, szoprán),
Kreschka Róbert (gitár, basszus), Szántai Péter (dob, basszus), Rostetter Márk
(saját készítésű cselló, tenor), Ónodi
Tímea (alt), Argyelán Vera (alt), Triebl
László (gitár, tenor, technika), Selyem
Zoltán az éneklésen kívül évekig készített kottákat és diákat.
Szívből gratulálunk a zenekar tagjainak az ötéves évfordulójukhoz. Bízunk
benne, hogy még nagyon sokáig gyönyörködtetnek minket a játékukkal. Köszönjük a sok önzetlen munkát, és Isten
áldását kérjük a további szolgálatukra.
Demény Anna

Egyúttal felhívjuk a kedves olvasóink figyelmét, hogy Almásy András honlapján
sok felvételt hallgathatunk meg a „bendzsós” zenekartól.
Címe: http://www.grofur.hu
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Játszóház a Szilágyi iskolában

Ö

tödik éve tartanak az iskola tanítói
játszóházi foglalkozásokat, hogy a
leendő elsős gyermekek és főként szüleik megismerhessék iskolánkat. Öt éve!
Azt gondolhatnák, hogy már szinte
rutinból készülünk az ilyen foglalkozásokra. Ez persze nem igaz. Minden új
alkalmat izgatott felkészülés előz meg.
Sokat beszélgetünk a kollégákkal: mit
készítsünk, milyen egyházi ünnep, vagy
éppen milyen népszokások kapcsolódnak ahhoz az időszakhoz, amikor a játszóházat tartjuk.
Szokásunkhoz híven szentmisével
kezdődik a szombat esti program. Imádkozunk, együtt, közösen. Talán nem véletlen, hogy a hét első napja a vasárnap.
Krisztus mondja: „Nélkülem semmit
sem tehettek!”
Az iskolában megtett előkészületek
után mi, tanítók is átmegyünk a szentmisére. Kollégáim a hívek között foglalnak helyet. Én magam beszaladok a
sekrestyébe, hogy megkérdezzem Dezső atyát, szüksége van-e segítségre.
Rám néz, és megkérdezi: „Ministrálsz?”
Mielőtt válaszolhatnék, már igenlően,
mosollyal az arcán bólogat és válaszol
helyettem: „Igen.” Mikor a szentélyben a
hívek felé fordulunk, jó érzés látni, hogy
ez a picike templom tele van gyerekkel,
szülővel, nagyszülővel. A kicsik az egész
misén fegyelmezettek. A prédikáció alatt
az atyát körülülő gyermekek arcát látni számomra leírhatatlan élmény. Egy

kicsit mozoghatnak, tevékenyen rész
vehetnek, megmutathatják tudásukat,
belebeszélhetnek a mikrofonba, és közben szinte észrevétlenül beépül életükbe
a krisztusi tanítás.
Az iskolába menet már izgatottak
vagyunk. Fogadjuk a szülőket, gyermekeket, a terem teljesen megtelik. Foglakozásunk témája a tours-i szent püspök,
Márton élete, és a vele kapcsolatos népszokások. Bemutatkozás és egy rövid
éneklés után a jelenlévőket két részre
osztjuk. A leendő elsősök Ildi nénivel és
Eliza nénivel maradnak, a legkisebbek
pedig egy másik osztályba mennek át,
ahol jómagam a szülőkkel, nagyszülőkkel közösen tartjuk a foglalkozást.
A nagyobbak foglalkozása összetettebb. Az éneklés és rövid kirakó után,
játékos iránygyakorlatokkal folytatják a
játszóházat. Beszélgetnek Szent Márton
életéről, valamint a hozzá kapcsolódó
népszokásokról. A kézműves-foglalkozás alatt színeznek, tépnek, ragasztanak,
nyírnak. Használnak színes ceruzát,
krepp-papírt, ollót, pálcikát.
A kisebbek színeznek és ragasztanak,
a legtöbb esetben segítséggel. Színezőkkel is készültünk, hogy aki hamarabb
elkészül, az se unatkozzon. Mindkét
csoportban libával kapcsolatos a kézműves-foglalkozás. A játszóházat áthatja a
jó hangulat, a közös együttlét öröme.
Az este folyamán a szülők különböző kérdésekkel fordulnak hozzánk.
Jó látni, hogy a
szülőket érdekli, hova íratják
gyermeküket.
A szokásos kérdések mellett
sok olyan kérdés is elhangzik,
ami jelzi, hogy
a szülőket igenis érdekli, hogy
milyen egy iskola
pedagógiai programja, milyen
nevelési elveket
vall, mit kínál a

Játszóház a Szilágyiban!
Szeretettel hívjuk az iskolába
készülő óvodásokat szüleikkel,
testvéreikkel a Szilágyi-iskolában
tartandó játszóházba.
Találkozás: 2010. december 11.,
a 17.00-kor kezdődő ovismisét
követően.
Téma: adventi játszóház
Kézműves-foglalkozás, játék,
jó hangulat várja a kedves
érdeklődőket!
szabadidőben, és természetesen nem
utolsósorban a hitéletet mennyire veszi
komolyan, mennyire példamutató.
A legvégén szeretném megköszönni
minden kollégámnak a segítséget. Ha
fogalmazhatok így, a főszereplők a két
leendő elsős tanító, Ildi néni és Eliza
néni, és szerény személyem. Azonban
munkánkat sokan segítették. A szülők
bátran fordulhattak kérdéseikkel iskolánk igazgatóhelyetteséhez, miközben
körbejárt, fotózott, ha szükség volt, besegített. Vera néni gitárral kísérte közös
éneklésünket, majd később jó hangulatot
biztosított a foglalkozás alatt. Iskolánk
alsósmunkaközösség-vezetője, Veiland
Ildi néni és a napközismunkaközösségvezető Klári néni segítették az előkészületeket, meleg teával várták a kicsiket és
nagyokat egyaránt, valamint a felmerülő
kérdésekre válaszolva segítették a szülőket későbbi döntésük meghozatalában.
Külön öröm számunkra, hogy Dezső
atya is tudott időt szakítani arra, hogy
velünk legyen.
Kollégáim nevében is őszintén kívánom, hogy mindazok, akik megfordultak nálunk vagy a jövőben betérnek
hozzánk, Isten áldja meg életüket, és
reméljük, hogy iskolánkról szerzett tapasztalataik jó érzéssel töltik el őket.
Nógrádi Ákos
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Koncertek
A templom felújítási munkálataihoz
ismét gyűjteni szeretnénk,
ezért havi rendszerességgel
koncerteket szervezünk.
Szeretettel várjuk a kedves
testvéreket a minden bizonnyal
színvonalas és lelki töltekezést
is jelentő alkalmakra!
Az első koncert 2010. december
5-én 16.00-kor lesz, amelyen a
Talitha Kúmi
keresztény együttes játszik.
További tervezett koncertek:
2011. január elején
a Schola Regina koncertje

Tetőtéri esték a tihanyi
bencés apátságban:

2011. április végén, húsvét után
az Orlando együttes hangversenye

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai decemberre:				
Általános: Hogy a szenvedés megtapasztalása alkalom legyen arra, hogy megértsünk
olyan kellemetlen és fájdalmas helyzeteket,
amelyekben magányos emberek, betegek
és öregek vergődnek, és mindnyájunkat
arra ösztönözzön, hogy nagylelkűen segítségükre siessünk. 		
Missziós: Hogy a Föld népei megnyissák
az ajtókat Krisztusnak és evangéliumának,
a béke, a testvériség és az igazságosság
örömhírének.
Advent folyamán minden hétköznap hajnali szentmisét mondunk reggel 6 órakor. A szokásos reggel 7 órai szentmisék
elmaradnak.
Templomunk karitászcsoportja:
December 4-én az esti és 5-én a szentmisék után adventi vásárt rendez,

Hirdetés

Karácsony előtt címmel
Korzenszky Richárd OSB tart
előadást december 17-én 17 órakor.

Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászülettek:
Majerik Henrietta november 7-én, Pék
Gergő november 14-én
...mert az örök hazába költöztek:
Mustos László (82 éves) október 22én, Németh László Imre (67 éves) október 26-án, dr. Szabó Gyuláné (88
éves) október 26-án, Pál József (70
éves) november 9-én

2011. február elején
Lendvai István orgonakoncertje
2011. március elején
bendzsós koncert
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A Regina Mundi plébánia karitász
csoportja keres vegyes tüzelésű
kályhát és működőképes mosógépet
rászorultaknak.
A felajánlást a sekrestyében vagy
a plébánia irodájában
kérjük szeretettel.

Regina Krónika
A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: László Dezső atya
8200 Veszprém, Dózsa György út 9.
Telefon: 88/327-609
A szerkesztőség vezetője: Demény Anna
Szerkesztők: Lakóné Adonyi Krisztina,
Kreschka Miklós, Selyem Zoltán
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

Készüljünk a szentmisére
dec. 12.
dec. 19.
dec. 25.
dec. 26.
jan. 1.
jan. 2.
jan. 9.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Iz 35,1–6a.10
Iz 7,10–14
Iz 52,7–10
Sir 3,3–7.14–17a
Szám 6,22–27
Iz 60,1–6
Iz 42,1–4.6–7

Jak 5,7–10
Róm 1,1–7
Zsid 1,1–6
Kol 3,12–21
Gal 4,4–7
Ef 3,2–3a.5–6
ApCsel 10,34–38

Mt 11,2–11
Mt 1,18–24
Jn 1,1–18
Mt 2,12–15.19–23
Lk 2,16–21
Mt 2,1–12
Mt 3,13–17

December 11–12-én tartósélelmiszergyűjtést hirdet, melynek bevételét a rászorulók megsegítésére fordítja.

December 27-én, János apostol ünnepén
ez évben is megtartjuk az új bor megáldását a reggeli szentmise végén.

December 12-én 3 órakor ünnepélyes
szentmise a templom felszentelésének
150. évfordulója alkalmából.

December 28-án aprószentek ünnepe.

December 24-én, délután ½ 4-kor kezdődik a gyermekek és a fiatalok betlehemes
játéka. Utána a templomot bezárjuk. Éjjel
11 órakor nyitjuk a templomot, ½ 12-től
karácsonyi zenés-énekes áhítat kezdődik,
majd az éjféli szentmise következik.
December 25. karácsony napja, a vasárnapi rend szerint tartjuk a szentmi
séket.
December 26. karácsony másnapja, a
Szent Család ünnepe. Szintén a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.

December 31-én este 6 órakor hálaadó
szentmisét tartunk, ennek keretében végezzük a szokásos év végi beszámolót és
hálaadást.
Január 1-jén, újévkor az Egyházban kiskarácsony, Szűz Máriát mint Isten anyját
ünnepeljük. Egyúttal a béke világnapja is. A
vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
Hazánkban január 2-án tartjuk vízkereszt
ünnepét. Aki az ünnephez kapcsolódóan
házmegáldást kér, jelentkezzen a plébánián vagy a sekrestyében, hogy alkalmas
időpontot egyeztethessünk.

