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„Szent István országa…”

A

középkori Európa keresztény államainak rendszere az ezredfordulót
megelőző s az azt követő néhány évszázad alatt alakult ki.
Európa különböző területein az ekkor
megtelepedő népek az ott talált hagyományokat beépítették alakuló államrendszerükbe, civilizációjukba, kultúrájukba. Európa római kori szerkezete
sem semmisült meg nyom nélkül, s a
Nagy Konstantin utáni keresztény Róma
hagyományai is továbbéltek a kolostorokban, de azokon kívül is. Nagy Károly,
majd a német-római császárok birodalmi elképzeléseiket lényegében Róma és
Jeruzsálem, illetve a kettő ötvözésével
kialakított „mennyei Jeruzsálem” képére
alakították. A Szent István-i állam ebbe
az egységesülő európai eszmerendszerbe
illeszkedik bele, s ez nagyon szépen fejeződik ki Szent István Intelmeiben. Az
„Intelmek” nemcsak a magyar állameszményről vall, de a korabeli Európának
is egyik igen fontos kordokumentuma –
amellett, hogy szépirodalmi remekmű.
(ifj. Horváth János).
Vajon hitelesen állíthatjuk-e, hogy ez
a mű valóban Szent István személyéhez
fűződik, hiszen csak a XV. századi kódexekből, másolatokból maradt ránk?
Tartalma azonban egyértelműen utal

keletkezésének korára, ugyanis még nem
találjuk meg benne a középkori Máriakultusz jeleit.
A Merovingok és a Karolingok korában az ún. „fejedelem tükrök” elterjedt
írásművek voltak, amelyek a korabeli
uralkodói eszményképet mutatták be.
Műfaját tekintve idesorolhatók az „Intelmek” is. Az előbbi alkotásokban azonban
általában az uralkodónak valamilyen
nevelője szól tanítványához, míg itt az
apa fiának ír. Ha nem is „saját kezű”
írásműről van szó, az alkotás minden bizonnyal Szent István gondolatait tükrözi,
amelyeket talán valamelyik szerzetessel
jegyeztetett le. A mű gondolati egysége,
a nyelvi megfogalmazás, az egységes stílus kizárja, hogy több szerző, egymást
kiegészítve, hozta volna létre a művet.
Szent István a korabeli európai műveltség legmagasabb színvonalú nevelésében részesült. Ezért jól ismerte az
európai uralkodói hagyományokat, amelyek jórészt Nagy Károlyhoz kötődtek.
Márpedig Nagy Károly uralkodói kötelességének tartotta, hogy az eretnekmozgalmakkal szemben a katolikus hit
védelmére keljen, számos dogmatikai
kérdésben foglalt állást, szorgalmazta,
hogy a közös imádság, a Credo vagy
„Hiszekegy” az összetartozást fejezze

ki. Ugyanez a magyar király alapkövetelménye is.
Az „Intelmek” másik teológiai alapjának tekinthető Szent Benedek regulája is:
ebben az időben telepedtek meg ugyanis a bencések a mai Pannonhalmán, s a
magyar király kiváltságokban részesítette őket. Ennek megfelelően az apostoli
uralkodó munkájában elöljáróban a hit
szerepel: Ez határozza meg az uralkodó
feladatait, viselkedését az Egyházzal, a
papokkal, a földi hatalmasságokkal, a
katonákkal, a „vendégekkel” és a királyi
tanáccsal szemben.
Az uralkodónak figyelemmel kell lennie azonban a hagyományokra is. Ezt
néha úgy értelmezik, hogy a „hozott”
keleti szokásokról van szó, azonban ez
mindenekelőtt a helyi európai és a családi hagyományokra vonatkozik. Érdemes
megemlíteni, hogy már ekkor terjesztik
azt a napjainkban felelevenedő legendát,
miszerint a magyarok ősei valójában
Európában éltek, és csak éhínség miatt
vándoroltak ki Ázsiába, ahonnan a honfoglaláskor csupán „visszatértek”. A többnyelvűségre való utalás is inkább ilyen
hagyományokat jelent, hiszen a magyar
nép története során mindig is kapcsolatban volt más népekkel, s az adott helyen
István is az országba érkező papokra és
lovagokra utal, akik magukkal hozták
műveltségüket.
Szent István királyunknak, s nemzetünknek is erős próbatételét jelentette az,
hogy az „Intelmek” tanításait a címzett,
azaz Szent Imre herceg, időközben bekövetkező halála miatt, már nem tudta
uralkodásában valóra váltani. A hagyomány szerint ezért fordult királyunk uralkodásának későbbi szakaszában Szűzanyánkhoz, s ajánlotta fel neki országát.
(Részletek Havas László professzor
előadásából – Debrecen Szent József
Gimnázium)
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Bérmálás 2011

P

ünkösdhétfőn a szent László és a
Regina Mundi Plébániához tartozó
32 fiatal gyűlt össze templomunkban,
hogy a bérmálás szentségében részesüljenek. Dezső atya köszöntötte Márfi
Gyula érsek atyát, és felkérte, hogy a
felnőtt kereszténnyé válás szentségében
részesítse az erre felkészülteket.
Érsek atya bemutatta a kíséretében
érkezett két kispapot, és reményét fejezte ki, hogy a jelenlévő fiúk között
is lehetnek olyanok, akik a Szentlélek
közbenjárására papi hivatást ismernek
fel magukban.
Ezután a Lélekről elmélkedett, a lélek
jelenlétéről és hatásáról az őt befogadókra.
A Lélek tüzes lángnyelvek formájában
szállt le a tanítványokra. Ha valakiről azt
mondjuk, hogy csupa tűz, azt értjük rajta, hogy tele van energiával, árad belőle
az élet, a szeretet és az öröm. A Lélek
nélküli ember ezzel szemben kiégett,
üres, érzelmek és lendület nélküli.
A Szentlélek a küldetés lelke is. Nemcsak önmagunkért vagyunk a világban,
hanem az a feladatunk, hogy Isten üzenetét hirdessük. Mindenkinek ott kell
tanúságot tennie a hitéről, ahová a küldetése szól. Arra kell törekednünk, hogy
ne megütközésül szolgáljunk hitünkhöz
nem méltó életünkkel, hanem minden
helyzetben ahhoz méltó életet éljünk.
A 32 fiatal ezután az érsek atyához
járult, és ígéretet tett, hogy jó keresztényként fog élni, mielőtt érsek atya a
bérmálás szentségében részesítette őket.
Demény Anna

Élő kenyér

Miserend

Misekalauz gyermekeknek és fiataloknak: havonta jelenik meg 64 oldalas
újság formájában. A szentmise állandó
részein kívül rejtvényeket és izgalmas
feladványokat is tartalmaz.
A www.elokenyer.hu weboldalon egyéb
érdekes játékokat találhatnak a fiatalok,
amelyekkel értékes nyereményekhez
is juthatnak.

Hétfőtől péntekig reggel 7-kor
Szerdán 18.30-kor
Szombaton 18.30-kor
Vasárnap 9.00-kor 11.00-kor és
18.30-kor
Minden hónap első péntekjén
18.30-kor
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Isten dicsőségére szolgálni
Interjú Dr. Léner-Pintér Sárával

A

2011-es évet a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia a Család
Évének nyilvánította. Számos rendezvény hivatott ezt az alapvető, létfontosságú intézményt támogatni, erősíteni. A mi egyházközségünkben a
családpasztoráció terén Sára végzi a
legtöbb önkéntes munkát, aki maga is
háromgyermekes családanya. Őt kérdeztem meg néhány aktuális témáról.

atya segíti a munkánkat. Elnökként az
irodai munka a feladatom, valamint a
programszervezés és a kapcsolattartás
a társszervezetekkel.
Milyen programokat szerveztek?
Fontos számunkra, hogy az Istennel való kapcsolatot ápoljuk, így lelkigyakorlatokat szervezünk (pl. legutóbb a Mária Magdolna belső gyógyító
kurzust).Tevékenyen részt veszünk a
jegyesoktatásban, ifi-házas estéket az
5 év alatti házasoknak és az idősebb
házaspároknak is. Nevelési témában
gyereknevelési szemináriumok voltak
az elmúlt évben: anya-lánya és apa-fia
nap.
Mi a célja a nyári táboraitoknak, amelyeket különböző korosztályoknak szerveztek? Hogyan készültél fel a vezetésükre?

Négy nyári tábort szervezel a Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület keretein
belül, amelynek elnöke vagy. Mit takar
ez a név, és mi a Te feladatod elnökként?
Az egyesület sokféle kapcsolattal foglalkozik, ezért választottuk ezt a nevet.
Emberi kapcsolatainkban különféle nehézségekkel találkozunk. Mi igyekszünk
a hozzánk fordulóknak választ adni a
kérdéseikre, és segíteni nekik a problémáik megoldásában ezért nevezzük
szerviznek. 2009-ben alakult az egyesület, azóta vagyok az elnöke. A jogi
végzettségem segített abban, hogy az
adminisztrációs munkát elvégezzem az
induláskor. Tizennégyen alapítottuk, ma
20 tagja van, mindannyian keresztényi
szemlélettel. A megalakuláskor Gyula
atya támogatott minket, jelenleg Dezső

Azokat az értékeket szeretnénk megerősíteni a gyermekeinkben, amelyek
számunkra is fontosak. Jó, ha a nyaralásuk idején is abban kapnak támogatást, hogy keresztény módon is lehet
szórakozni, együtt lenni. Bízunk benne,
hogy ez hosszabb távon is hat, és nem
lesznek kicsapongások az életükben.
Arra törekszünk, hogy minőségi programokat nyújtsunk nekik. Jól képzett
pedagógusok készítik elő a tábort, és
a budapesti Sapientia főiskolán elvégeztük a családi életre nevelés kurzust,
amely sok módszerrel ismertetett meg
arra nézve, hogy hogyan forduljunk a
fiatalok felé.
Milyen közösségeknek vagy a tagja, és
mit jelentenek számodra ezek a közösségek?
Elsősorban a családomnak, ez maga
a béke szigete, az igazi felüdülést helye.
Imacsoportokat vezetek, amelyeknek
egyikében kisgyermekes anyáknak biztosítunk lehetőséget a saját lelki életük

ápolására. Szerda esténként karizmatikus imaóra van. Ezek az alkalmak a belső
fejlődésemet segítik elő. Tagja vagyok
az Egyetemi Lelkészség Egyesületnek és
a Szent Ignác Evangelizációs Iskolának.
Ez szolgálatot jelent, belső gyógyító és
szabadító szolgálatot.
Te magad háromgyermekes családanya
vagy. Hogyan tudod összeegyeztetni a
sok önkéntes munkát az egyesületnél és
az egyházközségben a családanyai elfoglaltságokkal?
A családban meghatároztunk egy
időkeretet, amelyet önkéntes munkával,
mint Istennek felajánlott időt tölthetek
el, férjem teljes körű támogatásával.
Mindent az ő beleegyezésével vállalok el.
A gyermekeim hihetetlenül rugalmasak
és önállóak, mindig találnak maguknak
elfoglaltságot.
Mit jelent Számodra a vallás, és hogyan élitek meg a családoddal a hétköznapokban?
Rendszeresen imádkozunk közösen
a családban. A jó és a rossz megkülönböztetése folyamatosan előjön a gyermeknevelésben. A gyerekek már kicsi
korban képesek különbséget tenni a jó
és a rossz között. Nekünk, felnőtteknek,
erősítenünk kell őket hogy a helyes úton
tudjanak maradni. Minden vasárnap
leülünk együtt imádkozni, így zárjuk
le a hetet, és indítjuk a következőt.
Milyen további terveid vannak a munkádban és a közösségekben?
Én rendkívül szeretek tervezni, állandóan vannak újabb terveim, de megtanultam időnként hátra lépni, és megengedni Istennek, hogy beleszóljon a
tervekbe. Idővel rutinná válik, hogy
meghalljuk, mit akar Isten az embertől.
A legfőbb, és egyben a közeli és távlati
tervem, Isten dicsőségére szolgálni.
Demény Anna
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Kolping évforduló

A

Veszprémi Kolping Család Egyesület megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte június 18-án.
Először szentmisén vettünk részt,
amelyet Kövesi Ferenc atya, az országos főprézes tartott Dezső atyával, aki a
szentbeszédében a következőket mondta:
A Kolping Család szellemiségére jellemző, hogy igazi családként működve,
egymásban bátorítják küzdelmes hitünket. Fontos feladat a fiatalok számára követendő példát adni, valamint az egyház
és a társadalom számára naponta felmerülő kérdésekre megfelelően válaszolni.
A tagok hetenként találkoznak a közösségi házunkban. Lényeges a közösség
gyakori együttléte és egymás segítése,
bátorítása, a gondjaik megbeszélése. A
küzdelmes élet tanulságos lehet mások
számára, mivel a példa őket is megtanítja
harcolni. Igazán annak tudunk örülni,
amiért megdolgozunk, amiért megküzdünk. Örömmel tölt el mindnyájunkat
a mai nap, mivel a Veszprémi Kolping
Család Egyesület immár 20 éve működik itt, városunkban.
Kövesi Ferenc főprézes atya emlékeztetett arra, hogy a kolpingosokat is elhallgattatták egy időre a földi hatalmak,
de a Szentlélek tovább működtette, és
amint lehetőség nyílt rá, legálisan ismét
elindították. Soha nem veszíthetjük el
a reményt, mindent elvehetnek tőlünk,
csak a hitünket nem.

Megköszönte a szervezőknek a szép
ünnepséget, Dezső atyának a szép misét,
és hogy befogadta a közösséget a plébániára. Véleménye szerint mozdonyra is
szüksége van a szerelvénynek, amelyet
ebben az esetben a lelkivezető testesíti.
meg. Erre kérte fel Dezső atyát, majd
Nagy Árpádné, a veszprémi egyesület
vezetője a Dezső atyához írt levelüket
olvasta fel, amelyben ő is a lelkivezetésre
kérte fel a közösség nevében. Dezső atya
azonnal elfogadta a felkérést, megígérve,
hogy megpróbál megfelelni a közösség
elvárásainak.
A szentmise után Nagy Árpádné és
Méboldné Rikk Valéria, az egyesület
titkára, ismertette az egyesület történetét a megalakulásuktól a jelenig. Az
eddigi prézes atyák között találhatjuk

Bolberitz Pált, Bors Józsefet és Szendi
József nyugalmazott érsek atyát is. Bemutatták a külföldi testvérkapcsolatokat,
a Sepsiszentgyörgyön és a németországi
Bottropban élő családokat. 1992-ben
alakult meg Fogarasi Istvánné Zsóka
karnagy vezetésével az énekkar, amely
sok felkérésnek örvend karácsonyi műsorokon, a Vöröskereszt rendezvényein,
az idősek otthonában és ökumenikus
istentiszteleteken is.
Kiemelték az együttes karitász-tevékenységét, az árvíz és belvíz sújtotta
területeken élők segítését. Alapítványt
hoztak létre a rászorulók támogatására.
Számos zarándoklaton és találkozón vettek részt más családokkal, amelyekről a
közösségi házban megnyitott kiállítás is
tanúskodott. Ezt Zugor Jánosné Emike
nyitotta meg, aki a kezdetektől a múlt
esztendeig a nyugati körzet titkára volt.
A vendégek között köszöntőt mondtak
az országos vezetőség tagjai: Hudson Judit, országos főtitkár, Kontúr Pál, országgyűlési képviselő (FIDESZ), a MKSZ
Ügyvivő testületének tagja, Zugor János
a várpalotai K. Cs. elnöke és Hidvégi
László a berhidai K. Cs. elnöke.
Elismeréssel szóltak a veszprémi közösség tevékenységéről, amely példaszerűen működik 20 éve a hit, erkölcs,
munka terén, és a társadalom iránti
kötelességtudat terén.
Demény Anna
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Az ima az Istennel megvívott harc

A

Szentatya 2011. május 25-én, az
általános pápai fogadáson folytatva az előző elmélkedéseit, most is
az imának és az imádkozásnak szentelte tanítását.
Ezt az elmélkedést hallgathatta a
Regina Mundi Egyházközség zarándokcsoportja.
A Teremtés Könyvéből, Jákobnak Istennel való küzdelméről szólt. Jákob,
miután megkapta atyjától, az idős és
vak Izsáktól az elsőszülöttségi áldást,
amely testvérének, Ézsaunak járt volna, menekülnie kellett. Anyja tanácsára
egyik rokonához, Lábánhoz ment, ahol
több évet töltött. Megházasodott, és az
idők során nagy vagyonhoz jutott. Ezek
után Jákob úgy döntött, hogy visszatér
szülőföldjére, és kiengeszteli fivérét. Az
Ézsauval való találkozását megelőzően
azonban egy férfi állt útjába, akivel egész
éjen át küzdelmet kellett folytatnia. Ez a
testközelben való küzdelem Jákobnak Isten megtapasztalásának pillanatává vált.
– idézte fel a bibliai történetet a pápa.
Az éjszaka Jákob számára megfelelő
lett volna arra, hogy belopózzon testvére
földjére, és meglepje fivérét. Terve azonban a visszájára fordult, és magát Jákobot
érte meglepetés. Rejtélyes harcot kellett
vívnia, amely magányában érte őt, és a
védekezésre sem volt ideje felkészülni.
A szentírási szöveg nem határozza meg
az ellenség személyét, csak annyit, hogy
valaki. A sötétségben Jákob képtelen volt
felismerni a harc végéig, hogy magával
az Istennel küzdött meg.
A történet tehát a sötétségben zajlik,
ezért nemcsak a támadó személye felismerhetetlen, hanem a küzdelem pontos
menete sem világos. A harc elején úgy
látszik, Jákob van fölényben, a harc végére mégis ő tűnik vesztesnek. A történetben támadója kéri, hogy engedje el,
mert jön a hajnal. Jákob azonban feltételt
szab: Nem engedlek el, amíg meg nem
áldasz. Erre az ellenfél kérdezi a nevét.
A pátriárka felei: Jákob. A harc itt fordulóponthoz ér.
Megismerni valakinek a nevét egyben

azt is jelenti, hogy egyfajta hatalmat gyakorol fölötte. A Bibliában ugyanis a név
a személynek mélyebb valóságát tükrözi:
felfedi sorsát és titkát. Azzal, hogy Jákob
elárulja a nevét, ellenfele kezébe helyezi a sorsát, vagyis megadja magát. Ez a
gesztus győzelmet is ad neki, ugyanis
ellenfele elismerésében részesül, és új
nevet kap. „Ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek!” Mivel Istennel
szemben erősnek bizonyult, és emberek
felett fog győzni. Jákob neve negatív
jelentéssel bír, és visszautal a születésére, amikor édesanyja méhében kezével
érintette ikertestvére lábfejének sarkát.
Isten azonban Jákob életét, amely csalásra épült, pozitívvá formálja azáltal,
hogy új nevet és új jövőt ad számára. Az
Izrael név minden valószínűség szerint
azt jelenti, hogy Isten erős és győzedelmes. Jákob tehát győzött. Új élete azonban Isten győzelmét erősíti meg, és arról
tanúskodik.
A bibliai történet többféleképpen is
értelmezhető. Az Isten és ember közötti
kapcsolat különlegességeit. Azt mutatja
be, hogy az ima éjszakája Isten keresésére,
fürkészésére, nevének és arcának megismerésére irányul, amellyel áldást és új
nevet és új jövőt kér, amely a megtérés és
megbocsátás gyümölcse. Jákob éjszakája
a hívő ember számára egy kiindulópont

ahhoz, hogy megértse az Istennel való
kapcsolatot, amely az imában kerül legjobban kifejeződésre. Egész életünk hasonlítható a harc és az ima éjszakájához,
és amelyet saját erőnkből nem tudunk
megszerezni. Amikor azonban eljön az
ideje, akkor mi is új nevet kapunk, és
Isten áldását adja ránk. Az, aki hagyja
magát, hogy az Isten megáldja, átadja
neki az életét, hagyja az életét átformálni Őáltala, és ez által a világnak szerez
áldást.
Ezután a Szentatya így fohászkodott:
Az Úr segítsen minket a hitért megvívott
jó harcban, és abban, hogy imáinkban
kérni tudjuk áldását, és az Ő arcának
megismerését várakozásunk idején.

Készüljünk a szentmisére
júl. 10.
júl. 17.
júl. 24.
júl. 31.
aug. 7.
aug. 14.
aug 15.
aug. 20.
aug. 21.
aug. 28.
szept. 4.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Iz 55,10–11

Róm 8,18–23

Mt 13,1–23

Bölcs 12,13.16–19

Róm 8,26–27

Mt 13,24–43

1Kir 3,5.7–12

Róm 8,28–30

Mt 13,44–52

Iz 55,1–3

Róm 8,35.37–39

Mt 14,13–21

1Kir 19,9a.11–13a

Róm 9,1–5

Mt 14,22–33

Iz 56,1.6–7

Róm 11,13–15.29–32

Mt 15,21–28

Jel 11,19a; 12,1–6a.10

1Kor 15,20–26

Lk 1,39–56

Péld 4,10–15.18–27

Ef 4,17–24

Mt 7, 24–29

Iz 22,19–23

Róm 11,33–36

Mt 16,13–20

Jer 20,7–9

Róm 12,1–2

Mt 16,21–27

Ez 33,7–9

Róm 13,8–10

Mt 18,15–20
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Szent István királyhoz

Beszélgetés Demény Annával, a képviselőtestület új elnökével
Mióta kötődsz a Regina Munditemplomhoz és honnan az elköteleződésed
irányába? - tettem fel Annának a kérdést.
Édesanyám betegsége késztetett bennünket arra, hogy templomot váltsunk
és már az első alkalmak után megszerettem családias, kedves hangulatát ennek
a csodaszép kis ékszerdoboznak. Megfogott Gyula atya szívélyes egyénisége
és beszédeinek tartalmas volta.
Az anyukám halála után több időm
maradt közösségi életet élni, így bekapcsolódtam Benedikta nővér által tartott
bibliaórákra, mely közösséghez azóta is
tartozom. 2000 májusában a római zarándoklaton fogalmazódott meg bennem,
hogy újságot kellene kiadni. Érsek atya
erkölcsi támogatásával, valamint Gyula
atya tevékeny hozzájárulásával elindult
a Regina Krónika, melyet azóta is szerkesztek. Már a következő választáskor
a képviselőtestület tagja lettem, amely
elnökének idén Stumphauser József lemondása után megválasztottak.
Mit gondolsz, miért rád esett a választás?
A képviselőtestület tagjai között voltak erre érdemesebb tagok, ám ők nem
vállalták a feladatot. Többen úgy gondolták, hogy Dezső atya bizalmát élvezem,
ő tudja, kivel tud együttműködni, hiszen
mint elnök, szoros kapcsolatot kell tartanom a plébános atyával. A templom felújítása tovább folyik, ami nagy terhet ró
mindkettőnkre, hiszen a mostani szűkös
időkben nehéz anyagi forrást találni a felmerülő többletköltségekre. Így szükség
van arra, hogy az egyházközség minden
tagja összefogjon és lehetőségéhez mérten
minél nagyobb arányban támogassa az
építkezést. Ám mind Dezső atya, mind
én fontosnak tartjuk nemcsak a fizikális
templom építését, hanem a közösségek
építését is, így ezen a téren is együtt tudunk működni. Nagy szükség van az előző elnök úr tapasztalataira, tanácsaira és
segítségére ebben a kezdeti időszakban,
és ő valóban sokat tesz az egyházközség
érdekében továbbra is.

Hogyan tudsz feltöltődni a sok feladatra,
hiszen a Lovassy gimnáziumban az angoltanárok munkaközösségének vezetője is
vagy? Mennyire tudod a mindennapokban
megélni a hitedet?
Amióta visszatértem az Egyházba,
igyekszem minden évben eljutni Dobogókőre a jezsuita atyák által tartott Szent
Ignáci lelkigyakorlatra. Az ott megélt
csend, a szép környezet, a lelkivezető türelmes, odafigyelő jelenléte sokat segít.
Amikor csak tehetem, naponta részt veszek a szentmisén, olvasom a Szentírást,
és igyekszem minél több tartalmas előadást hallgatni. Legutóbb részt vettem
a plébániánkon szervezett Szentlélek
szemináriumon, ahol úgy éreztem, Jézussal való kapcsolatunk fontosságában
erősödtem meg. Nem mindig tudtam az
egyes alkalmakra úgy felkészülni, ahogy
szerettem volna, de bízom abban, hogy
Isten Szentlelke vezet a továbbiakban is,
hogy az általa kapott adományaimmal
szolgáljam környezetemet. Sajnos sokszor úgy érzem, nem tudom átvinni a
mindennapokra, amit belül megélek. Az
iskolában nincs mód a direkt evangelizációra, ám diákjaim óhatatlanul megismerhetik világnézetemet, hiszen egy-egy
téma felvetésénél mód nyílik arra, hogy
véleményemet kifejtsem. Az utcán vagy
az osztálytalálkozókon régi diákjaim reflektálni szoktak egy-egy megjegyzésemre, így remélem, sokuknak irányt tudtam
mutatni.
Most hogy képviselőtestületi elnök lettél
mik a közelebbi és távolabbi terveid?
A kinevezésem másfél évre szól. Csak
remélni tudom, hogy a mindennapi munka mellett elég időm lesz az egyházközségre. Szeretném Dezső atyát támogatni
a plébániaközösség megerősítésében,
a fiatalok pasztorálását, és – mint már
mondtam – a templomépítkezést minél
nagyobb erővel segíteni.
Köszönöm a beszélgetést!
Dr. Léner-Pntér Sára

Ah hol vagy magyarok
Tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha
Országunk istápja!
Hol vagy István király?
Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben
Teelőtted sírván.
Rólad emlékezvén
Csordúlnak könnyei,
Búval harmatoznak
Szomorú mezei.
Lankadnak szüntelen
Vitézlő karjai,
Nem szünnek iszonyú
Sírástól szemei.
Virágos kert vala
Híres Pannónia,
Mely kertet öntözé
Híven szűz Mária.
Kertésze e kertnek
István király vala:
Behomályosodott
örvendetes napja.
Előtted könyörgünk,
Bús magyar fiaid,
Hozzá fohászkodunk
Árva maradékid.
Tekints, István király
Szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet
Régi országodra.
Reménységünk vagyon
Benned s Máriában,
Mint magyar hazánkban
Hív királynéjában.
Még éltedben minket
Ennek ajánlottál,
És szent koronáddal
Együtt feláldoztál.
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Zarándokút Assisibe és Rómába
2011. május 21–28.

M

ájus 21-én reggel 6:30-kor az utazás izgalmával felajzott vegyes
életkorú, zömmel hölgyekből álló társaság szállt fel az autóbuszra turisztikai
látnivalóra vágyva, és a zarándoklattól
hitünk megerősítését remélve.
A zarándoklat vezetője László Dezső
plébános atya volt, az utat Babóczkyné
Szőke Edit szervezte. (Köszönet nekik
érte.)
A sikeres elhelyezkedés és a kölcsönös bemutatkozás, ismerkedés után
– ráhangolódva utunk valós céljára –
elimádkoztuk a rózsafüzért.
Utunk első állomásáig borús idő,
felhőszakadás, napsütés egyaránt volt.
Első állomásunkon Németújváron (ma
Güssing) gyönyörű napsütés várt bennünket. Megtekintettük a ferences templomot, amely a Batthyány család temetkezési helye. Itt találhatók Boldog
Batthyány Strattmann László hamvai is.
Dezső atya szentmisét mutatott be
a templom főoltárán, majd a Boldog
osszáriumánál elénekeltük az ősi magyar
himnuszt a „Boldogasszony anyánkat.
Elgondolkodtam Isten végtelen kegyelmén, hiszen László gróf ifjúkora enyhén
szólva zaklatottnak, botrányoktól zajosnak mondható. Házasságkötése után –
látva felesége elkötelezett keresztényi
életét – életgyónást tesz. Ettől kezdve
buzgó hittel éli le életét, orvosként a
szegényeket ingyen gyógyítja, anyagilag
támogatja őket.Tanulságul szolgálhat
mindnyájunknak, hogy mennyire igaz a
mondás: Isten útjai kifürkészhetetlenek.
A magyar történelem fuvallata érintett meg bennünket, amikor a Batthyány
ősök érckoporsói előtt végighaladtunk.
Feltöltekezve lelkiekkel, majd a buszban testiekkel is, a napsütés és a felhőszakadás teljes spektrumával találkozva folytattuk tovább utunkat az Alpok
csodálatos hegycsúcsai és az azokat
körülölelő meseszép völgyek mellett.
Villach és Udine között kiélvezhettük
a modern autósztráda minden „előnyét”, hiszen a közlekedésünk befelé
fordulásra kárhoztatott minket, mivel

több, mint 150 alagút és az ezeket ös�szekötő viadukt nem sokat mutatott a
természet szépségéből. A szélsőséges
időjárás koronája az a jégeső volt, ami
Udine környékén ért bennünket. Hála
Istennek a jég a buszban nem okozott
kárt.
E napi végcélunkhoz közeledve,
egy útvonalengedély megszerzésének
tortúráját túlélve, szálláshelyünkre,
Cavallinoba érkeztünk. A jóízű vacsora elfogyasztása után gyönyörködhettünk az Adria szépségében, a hatalmas
hullámaiban. Egyesek, lábfürdőt véve.
megállapították, hogy a víz fürdésre alkalmas. Mivel az idő későre járt, megállapodás született, hogy majd visszafelé
nagy „feredőzés leend”, amelyet Dezső
atya is megerősített. Ezek után közös
elhatározással nyugovóra tértünk.
Másnap a szép tájban gyönyörködve,
kisebb pihenőkkel megszakítva érkeztünk aznapi úti célunkhoz, Assisibe. Már
a város megpillantása is nagy élményt
jelentett, látva a komor fellegvárat és a
San Francesco monumentális épületegyüttesét.

Sikeres parkolás után felkerestük a
San Francesco bazilikát, ahol némi várakozás után az egyik kápolnában Dezső
atya szentmisét celebrált.
A szentmise után az alsó templomot
akartuk megtekinteni, de ott szentmise
zajlott, utunk egyenesen Szt. Ferenc sírjához vezetett. Szentföldi maradványai
egy egyszerű kőszarkofágban nyugszanak.
Megfogott az a szegényes egyszerű-

ség, a belőle sugárzó nyugalom. Elgondolkodtam Szt. Ferenc életéről, koráról
az általa és társaiból kiáramló önzetlen
szeretetről, amely szinte kitapintható.
Az embernek szinte ösztönösen imára kulcsolódik a keze, s úgy érzi, hogy
szavak nélkül tud imádkozni, meditálni. A zarándokok arcán megjelenik egy
olyan mosoly, amely a másik ember felé
a tiszta szeretetet sugározza.
Még zárás előtt be tudtunk menni a
felső templomba, ahol megcsodálhattuk
Giotto festményeit, amelyek Szt. Ferenc
életét mutatják be. Megcsodálhattuk a
templom monumentalitását, szépségét,
az oltár cosmonata mozaikjait.
Lent Szt. Ferenc sírjánál az egyszerűség, a szerénység és a szolgáló szeretet,
míg fenn a gazdagság, a pompa, monumentalitás, a hatalom érzékelhető,
mint a szolgáló Egyház és az uralkodó
Egyház megnyilvánulása.
Este a szálláshelyről felmentünk a
városba, ahol megtekintettük a város
főterén álló Tempio di Minerva szentély
korintusi oszlopait, amely ma a Santa
Maria sopra Minerva keresztény templomnak ad helyet.
A következő négy nap Rómáé volt. A
városba érve körutat tettünk, felkeresve
azokat a helyeket, amelyeket a következő napokban meg akartunk tekinteni.
Ezen a körúton az idegenvezetőnk Dr.
Palágyi Sylvia útitársunk volt, aki Rómát nagyon jól ismerve, előkészített
bennünket a leendő látnivalókra. Ezek
után felkerestük a szálláshelyünket a
Szent István Házat, amely négy napra
a szálláshelyünk volt. A Ház gyönyörű
környezetben fekszik, hatalmas kert
veszi körül, amelyben mediterrán borok és fák vannak, illetve itt találhatók
Prokop Péter képzőművész atya által
készített mozaikok is. A Ház kápolnájában volt az aznap esti szentmisénk,
és a következő napok reggeli miséi. A
magyar szenteket ábrázoló oltárkép
Prokop atya alkotása, de a szobákat és
a folyosókat díszítő képek is..
Másnap megtekintettük az antik Ró-

8.
mát, a Forum Romanumot, Trajianus vásárcsarnokát, a Capitoliumot, Septimus
Severus diadalívét a Colosseum-ot.
A templomok látogatása során felkerestük a Falakon kívüli Szent PálBazilikát, amelyet az apostol sírja fölé építettek. Az első bazilikát még
Constatinus császár építtette hagyományos bazilika formában.
A templom belseje lenyűgöző. Megcsodálhattuk a reneszánsz stílusú men�nyezetet, Gyönyörködhettünk a mozaikszerű, több színű márványpadozatban,
az oltár feletti, kecses ívű baldachim
gótikájában. Az ablakok és az oszlopok
között Szt. Pétertől Boldog II. János Pálig a mindenkori pápák kerek mozaik
képe találhatók.
Külön szeretném megemlíteni, hogy
a közelmúltban régészeti feltárások folytak, s valószínűséggel Szt. Pál sírját is
beazonosították.
Megragadott a Vassalletto által készített kerengő harmonikus szépsége,
az oszlopokat díszítő cosmata stílusú
mozaik színes látványa. A quadrum
közepén Szent Pál méltóságteljes szobra
áll. A S. Pietro in Vincoli-Bazilika őrzi
azt a láncos bilincset, amellyel Heródes
verte bilincsbe Szt. Pétert.
A templom másik nevezetessége a
híres Mózes szobor-együttes, amelyet II.
Gyula pápa rendelt meg Michelangelotól.
A szobor egy látszólag nyugodt, ülő
helyzetű férfit ábrázol, akinek a fején
levő szarv jelzi, hogy ő Isten embe-
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re. Tekintete távolbanéző, határozott,
egy olyan ember tekintete, aki tudja,
hogy ő kicsoda, hogy kinek a küldötte.
Ezt támasztja alá., hogy jobb karjával a
Tizparancsolat két kőtábláján nyugszik.
A nyugalom azonban látszólagos,
hiszen lábtartása, bal kezének helyzete
egy bármely pillanatban bármely pillanatban felpattanni kész, éber ember
benyomását kelti. Igen. Ő Mózes.
Külön üzenetet hordoz a két női alak
Ráchel és Lea, Jákob két felesége. Mózes
baloldalán a szép Ráchel, aki meddőségére a „földön” keresi a megoldást, lefelé
néz, míg Lea a csúnyácska mennybe tekint, megköszönve a bőséges gyermekáldást.
Megtekintettük a Santa Maria
Maggiore-Bazilikát, ahol Dezső atya
szentmisét mutatott be a templom Cesi
kápolnájában.
Felkerestük a S. Giovanni in Laterano
templomot, amely Róma katedrálisa és
egyúttal Róma és a világ minden templomának anyja. Constantinus alapította
Szt. Szilveszter pápasága alatt (314-335).
Többször lerombolták, s több ízben újjáépítették- Jelenlegi formáját a XVII.
században nyerte el.
A főhajóban a Tizenkettő szobrai állnak, amelyek Bernini iskolájából kerültek ki. A padlózatot gyönyörű cosmata
stílusú mozaik borítja.
Az apsist az az ősi és tisztelt „Megváltó
mozaik” díszíti, amely Nagy Constatinus
alatt felépült Megváltó Bazilika felavatását és azt a jelenetet ábrázolja, amikor
bejelentik, hogy a kereszténység három
évszázad kegyetlen üldözése után a császárság hivatalos vallása lett.
Számunkra fontos látnivaló volt II.
Szilveszter pápa síremléke, amelynek
oldalán felirat emlékezik meg arról,
hogy a pápa a koronát és kettős keresztet
küld Szent Istvánnak. A domborműveken láthatók a magyar állam és a király
címerei, valamint a Magyarok Nagyas�szonya Szt. Istvánnal és Szt. Lászlóval.
Május 25. emlékezetes nap marad
számunkra. Részt vehettünk a pápai
audiencián. A Szt. Péter téren hatalmas
tömeg és rekkentő hőség fogadott bennünket. Őszentsége, XVI. Benedek pápa, egymás után üdvözölte a különböző
országokból érkező zarándokokat, s az
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utolsók között – mikor már nem is reméltük, a pápa magyarul szólt hozzánk.
Mint számára kedves népként üdvözölt
bennünket, Boldog II. János Pál áldását
kérte a magyar népre és a Regina Mundi
Plébánia híveire.
Ezt az áldást hoztuk haza, s ha szerényen is, e sorok segítségével plébániánk
miden hívének szeretettel átadjuk.
Természetesen azt az érzést átadni
nem tudjuk Adja az Isten hogy minél
többen a helyszínen átélhessék.
Az audiencia után megtekintettük
a Castel S. Angelo épületet, amelyet
Hadriánus császár építette mauzóleuma számára, amelyet a középkorban
a Vatikán védelme érdekében erődítménnyé építettek át. Az előtte levő hidat is Hadriánusz építette, a rajta levő
angyal-szobrokat Bellini tanítványai
készítették.
A következő látnivaló a Piazza
Navona, Róma legnagyobb tere volt.
Közepén Bernini szökőkútja áll, ahol a
négy allegorikus szobor négy nagy folyót szimbolizál, a Dunát, a Gangeszt,
a Nílust és a Rio de la Plata-t.
Tovább haladva, elértük a Panteon csodálatos épületét, amely az első
században épült. 6O9-ben IV. Bonifác
pápa – eltávolítva a pogány szobrokat.keresztény templommá alakította.
Évszázadokon át nem tudták megfejteni az építés titkát, az egész épület
statikáját, főleg a kupola titkát.
A templom a modern Olaszország
nemzeti nagyjainak temetkezési helye.
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Az épület szépségét, harmonikus arányait leírni képtelenség, látni kell!
Keskeny utcákon áthaladva megpillantottuk a S. Maria Sopra Minerva
templomot, ahol főoltár alatt található Siennai Szt. Katalin szarkofágja. Ő
volt az aki Avignon-ból „visszahozta”
XI. Gergely pápát. Utunk során még
megtekintettük a Trevi kutat a Szt. Ignác jezsuita templomát, amely Róma
legszebb barokk temploma.
Az utolsó római napunkat a Vatikánnak szenteltük. A Szt. Péter-Bazilikával
kezdtük. Idegenvezetőnk kiválóan ismerte a bazilika minden részét, így olyanokra is felhívta a figyelmünket, amiket
az egyszerű szemlélő nem is talál meg.
Tisztelettel hajtottunk fejet Boldog
XXIII. János pápa bebalzsamozott korpusza előtt.
Visszaemlékeztem arra, amikor bejelentette a II. vatikáni zsinat összehívásának szükségességét, amikor meghirdette
az aggiornamento-t, s mindezt annak
tudatában, hogy nem ő fogja befejezni
a zsinatot. Akkor sokan nagy merészségnek tartották tettét, pedig nem tett
mást, mint amit meg kellett tennie Jézus földi helytartójának: kinyilvánította
Isten akaratát.
A sokak által ismert templombelső
megtekintése után le tudtunk menni
az altemplomba, ahol a múlt időszak
pápái díszes márvány, vagy bronz szarkofágokban nyugszanak. Megnéztük
azt a helyet is, ahol II. János Pál egyszerű fakoporsója állt. Innen vétetett
föl boldoggá, földi maradványai pedig
a főhajóba a jobb oldali oltár alá.
Ritka engedményt kaptunk, hogy be
tudtunk menni a magyar kápolnába,
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ahol imádkozhattunk hazánkért, népünkért, végezetül elénekeltük az ősi
magyar himnuszunkat, a Boldogasszony
anyánkat.
Visszatérve a főhajóba a csoport nagy
része Boldog II. János Pál oltárra emelt
korpusza előtt imádkozott. Jómagam
hosszan meditáltam azon, hogy hosszú
pályafutása során, sok utazásával nem
tett mást, csak eleget tett Jézus parancsának: „Menjetek el az egész világra,
és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek!” (Mk 16,15)
Így, lelkiekben megerősítve, kerestük
fel a Vatikáni Múzeumot, ahol sok antik
és későbbi korokból származó remekművet szemlélhettünk meg. Megcsodálhattuk Rafaello és a többi reneszánsz
kori festő és szobrász freskóit, festményeit, szobrait. Végezetül megtekintettük
a Sixtusi kápolnát, nem lehet úgy újra
megtekinteni, hogy ne találna az ember egy újabb képi üzenetet, egy újabb
mondanivalót.
Nem lehet megunni az utolsó ítélet Michelangelo általi vizionálását, a
Pantokrátor isteni nyugalmát sugárzó
és igazságosan ítélő felemelt kezét, a
teremtéstörténeteket, különösen Ádám
teremtését. Ismetelten is csak azt tudom
mondani: ezt meg kell nézni!
Másnap búcsút vettünk Rómától és
megérkezve Cavallino-ba ahol a bátrabbak, természetesen Dezső atya vezetése
mellett, hamarosan meglovagolták az
embermagasságú hullámokat.
Utolsó napunk hazafelé még egy meglepetéssel szolgált. Ezzel Ausztriában,
Mariasaalban találkoztunk. Megismertünk egy olyan templomot, amely római
maradványokat rejteget, míg a templom
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gótikus, a berendezés pedig barokk, s
mindez harmonikus egységet képez.
Dezső atya a zarándokutat lezáró
szentmisét celebrálta itt a templomban,
ahol az átváltoztatásra szánt ostya igen
nagyméretű volt. Ezt változtatta át az
atya Krisztus testévé, ebből részesedett
minden áldozó.
Végezetül néhány szóban elmondanám, hogy milyen hatással volt ez
a zarándokút rám: Assisi Szt. Ferenc
szarkofágja előtt megértettem az ő korának igaztalanságát, amikor a vallásunk a gazdagság, a pompa fojtogató
bilincseibe szorult, ahonnan ki vannak
zárva a nincstelenek, a szegény páriák.
Így volt Ő krisztus küldöttje, fizikai szegénységben, de a szeretetben pazarlóan
gazdagként a betegek, elesettek, a szegények pártfogója.
Kellett lenni egy XXIII. Jánosnak, aki
kimozdította az Egyházat a megmerevedett középkori világából, s kellett jönnie
egy II. János Pálnak is, aki a korunkra
jellemző szekularizálódás ellen nem a
parancs szigorával, hanem a szeretet
szelíd hívó szavával szólt a világhoz.
Ugyanakkor kemény következetességgel
bírálta a természetet és az emberiséget
kizsákmányoló neoliberális finánc- és
gazdasági nagytőkét.
A megtört kenyér pedig azt sugallta nekem, hogy csak közösségben tudunk eredményesen tenni társadalmunk
jövőjéért, segíteni az elesetteket, csak
szeretettel lehet Istenhez hívni Istenben megtartani embertársainkat. Ez
azonban nem csak a „hivatalos” egyházi személyek feladata, hanem a hívő
világi személyeké is.
Tölgyes József

Felhívás
Kérjük szépen azokat a kedves Híveket,
akik szívesen vállalnának szolgálatot az
egyházközség érdekében, szeretnek és
tudnak is sokat gyalogolni, jelentkezzenek egyházközségi hozzájárulás begyűjtésére a lakóhelyük környékén élőktől.
Előre is köszönjük.
Jelentkezés lehetséges a sekrestyében
vagy a plébánia telefonszámán:
88/327-609
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Imádkozzunk értük...!
...mert keresztségben újjászülettek: Gaschler Janka május 29-én, Joós Benett június 5-én, Kecső Karolina
Laura június 12-én, Kis Anna Csenge
június 19-én
...mert az örök hazába költöztek: Dr.
Fekete Imréné Fodor Magdolna (81
éves) május 26-án, Dr. Nyírő Károlyné
Hargitai Magdolna (75 éves) május 31én, Borok Ferenc (74 éves) június 7-én,
Cselényi Gyula József (73 éves) június
9-én, Stróne Pál (73 éves) június 15én, Perei János (72 éves) június 19-én

Felajánlás
A Karitász felajánl egy
hűtőszekrényt. Érdeklődni lehet
a plébánián hétköznap
a reggeli órákban.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai júliusra:				
Általános: Hogy a keresztények
működjenek közre, főleg a szegényebb országokban, az AIDS-betegek
anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében.			
Missziós: Hogy a szerzetesnők, akik
missziós területeken dolgoznak, legyenek az evangélium örömének tanúságtevői és Krisztus szeretetének élő jelei.
Az imaapostolság szándékai augusztus
ra:
Általános: Hogy az ifjúsági világnap, amelyet Madridban tartanak, a világ minden
fiatalját arra serkentse, hogy életét Krisztusba gyökereztesse és alapozza.
Missziós: Hogy Nyugat keresztényei,
a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal, újra találjanak rá hitük
frissességére és lelkesedésére.
Július 11. Szent Benedek apátnak,
Európa fővédőszentjének az ünnepe.

2011. július 3.

Felhívás támogatásra
Kedves Testvérek!
Minden hívő számára öröm egy felújított, eredeti szépségében látható templom. Most a mi kedves Regina Mundi
templomunk is közel áll ehhez az állapothoz. Első ütemben (2009) felújítottuk az utcai homlokzatot és a tornyot
mintegy 35 millió Forint költséggel. A
második ütem befejező munkái e sorok írásakor zajlanak, már csak kevés
bádogos munka van vissza, és a terep
rendezése. Ennek a szakasznak a költségei 18 705 209 Ft-ot tesznek ki, aminek
a megoszlása a következő:
kőműves munkák: 13 412 709 Ft,
asztalos munkák: 2 080 000 Ft,
restaurátori munkák: 2 750 000 Ft,
továbbá a tervező és a műszaki ellenőr
tiszteletdíja együtt 462 500 Ft.
Az eddig a teljesítésekért 9 537 602
Ft-ot fizettünk ki, az összes költség 51%át. A fennmaradó összeg kifizetéséhez

Július 23. Szent Brigitta szerzetesnőnek,
Európa társvédőszentjének az ünnepe.
Július 25. Szent Jakab apostol ünnepe.
Július 26. főegyházmegyénkben Szent
Annát, főegyházmegyénk védőszentjét
ünnepeljük.
Augusztus 6. Urunk színeváltozásának
az ünnepe.
Augusztus 10. Szent Lőrinc diakónus
és vértanú ünnepe.
Augusztus 15. Szűz Mária mennybevételének az ünnepe (Nagyboldogasszony).
Kötelező ünnep!
Augusztus 20. Szent István királynak,
Magyarország fővédőszentjének az ünnepe.
Augusztus 24. Szent Bertalan apostol
ünnepe.
Augusztus 28-án tartják a termény-betakarítási hálaadást.

kell a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert
5 800 000 Ft, amelyet csak a készre jelentés után tudunk lehívni. Látható,
hogy ~3 370 000 Ft-ot kell még ezen
felül előteremtenünk.
Kéréssel fordulunk a kedves Testvérekhez, különösen azokhoz, akik még
nem fizették ki az egyházi adójukat, szíveskedjenek azt lehetőleg minél előbb
megtenni. Kérjük továbbá, hogy lehetőségeik szerint adománnyal is járuljanak
hozzá a templom és plébánia fenntartásához, biztonságos üzemeltetéséhez.
Nem kérünk sokat. Ha minden rendszeresen templomba járó Testvérünk
kettőezer (2000) Ft-tal hozzá tud járulni
a költségekhez, akkor az év második felében a működés biztosított, és minden
kötelezettségünknek is eleget teszünk.
Előre is köszönjük a Testvérek megértését és nagyvonalú támogatását.
Stumpfhauser József
Veszprém, 2011. 06. 24.

Zarándoklat Medjugorjebe
Időpont:
2011. augusztus 22–26. (5 nap - 4 éj)
Utazás:
autóbusszal, idegenvezetővel
Elhelyezés:
3 csillagos panzióban vagy szállodában,
kétágyas, zuhanyzós szobákban
Ellátás:
félpanzió
Részvételi díj:
67 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza
az autóbuszos utazást, a 4 éjszakai
szállást félpanzióval, a programokat
idegenvezetéssel.
NEM tartalmazza a belépődíjakat
(kb. 300 kuna) és a biztosítást.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében
igényelhető.
Előleg:
30 000 Ft/fő amely összeget
jelentkezéskor kérünk befizetni.
Jelentkezés és részletes program Dezső
atyánál misék után és Babóczkyné
Szőke Editnél (30/93-73-118)

