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Loretói litánia története

M

ájus a Szűzanya hónapja, akit estéről estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus templomokban.
A „litánia” kifejezés a görög „litaneuó” –
könyörgök szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel különféle szándékokért
imádkoztak. A VII. században kialakult
már a ma is ismert formája: az előimádkozó szándékaira a hívek válaszolnak.
A hagyomány szerint csodával határos
módon hét évszázaddal ezelőtt, 1294.
december 10-én került Mária názáreti
házacskája az Adria-parti olasz városba,
Loretoba. II. János Pál pápa a kegyhely
7. centenáriumának ünnepségére üzenetet küldött.
„A loretoi szent ház, az első Szűz Máriának szentelt, nemzetközi jelentőségű
szentély a kereszténység igazi, máriás lelkületű központja volt évszázadok
hosszú során át. Sok pápa zarándokolt
el erre a kegyhelyre, én magam két alkalommal imádkozhattam áldott falai között” – ezekkel a szavakkal kezdte a pápa
a loretoi kegyhely pápai delegátusához,
Pascquale Macchi püspökhöz intézett
levelét. Rámutatott arra, hogy a loretoi
szentély centenáris ünnepségeire akkor
kerül sor, amikor az egész kereszténység
az Üdvözítő születésének harmadik évezredére készül. Mindebben nagy szerepe lesz a loretoi megemlékezéseknek,
mivel az itt őrzött szent ház nem elvont
igazságok őrzője, hanem a megtestesült
Ige titkáé. Akárhányszor átlépjük e ház
küszöbét, nem kis megrendültséggel
olvassuk e szavakat: „Hic verbum caro
facto est” (Az Ige itt lett testté).
A pápa ezután kiemelte a loretói szentély három nagy üzenetét.
Az első a kegyelem üzenete, Isten ingyenes ajándékáé. Erről az ajándékról
szüntelenül elmélkednünk kell, törekednünk arra, hogy újból rátaláljunk, ha már

elveszítettük volna, főként a bűnbánat
szentségében, a gyónásban.
A második üzenet a hité, amely nemcsak ésszerű belátása a kinyilatkoztatott
igazságnak, hanem engedelmesség is, Isten elfogadása életünkben, nagylelkű és
tökéletes „igen” terveire, amint Máriáé
volt az Angyali Üdvözlet pillanatában.
És végül a harmadik üzenet az üdvösség
üzenete, amelyet Isten szegénységben és
elfelejtettségben emberré lett Fia hozott
el valamennyiünknek.
A loretói litánia a mai formájában
a XVI. században tűnik fel először, de

1558-ban Loretoban járt és meghallotta
ennek éneklését, átvette imakönyvébe,
és terjesztette. VIII. Orbán pápa 1691ben kiadott dekrétumában megtiltotta a
különböző templomokban készült Mária-litániákat, és egyetemes használatra
a loretói litániát rendelte el. XIII. Leó
pápa ezt 1886-ban megújította. A pápák
azóta is mindig hangsúlyozták a litánia
közös és egyéni imádkozásának jelentőségét, így XII. Piusz, VI. Pál, II. János
Pál pápák. Az Istentiszteleti és Szentségi
Kongregáció Népi ájtatosságokról szóló
dokumentuma jelentős ájtatosságnak
tünteti fel a Szűzanya köszöntésének
ezen tiszteletre méltó módját.
A loretói litánia részei

Máriabesnyő Mária-ereklye

már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert loretói litánia
a Loreto városának bazilikájában lévő
Szent Házból származik, ahol – adataink szerint – 1575-től, mások szerint már 1400-tól minden szombaton
elénekelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter

A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei
Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus
volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.
Először a Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szűz,
Istennek Anyja, Szüzek szent Szüze.
A következő csokorban azok a motívumok szerepelnek, melyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja,
Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül
való, Szűz virág, Szeretetre méltó, Csodálatos, Jótanács, Teremtőnk és Üdvözítőnk anyja.
Az ötödik részben Máriát, mint szüzet
különböző ékes jelzőkkel magasztalja.
A hatodik részben a Szentírásból vett
jelzőkkel ruházza fel, amely az Igazság
tükre megszólítással kezdődik, és a Hajnali csillag köszöntő szóval fejeződik be.
A Szűzanya a Betegek gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi
küzdelmes életünk résztvevője, akihez
mindig bizalommal fordulhatunk.

2.
Amíg eddig a küszködők közbenjárójaként szólítottuk meg, most a megdicsőült világ királynőjeként köszöntjük.
A befejező megszólítások az időközben
kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos motívu-
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mokat említik bizalmunk kifejezéseként.
A litánia az Isten Bárányához fordul,
és könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését.
Természetes, hogy Máriát köszöntő
imádságaink megszámlálhatatlan szám-
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ban léteznek. Ezért a litániák után még
különböző imádságokat szoktak hozzákapcsolni, amelyeket az egyházmegyei
és a helyi gyakorlattal alakítottak ki.
Verbényi István

Jézus nyomában
Szentföldi zarándokút

M

árcius ötödike: Ragyogó kék ég,
napsütésre ébredünk, JERUZSÁLEM! Meredek, de mégis emberi léptékű dombok, kanyargó, mély völgyek, a
domboldalakon, a dombtetőkön a város:
zsúfolt lakónegyedek, cédrus-ligetek,
kertek, temetők – ameddig a szem ellát, egyforma mészkőszarkofágok, – és
várfalak, templomok, a távolban mai,
magas épületek. Isten városa! Nincs az a
fotó, amely ezt a gazdagságot visszaadná!
Reggel az Olajfák hegyén, a Getsze
máni kertben! Mint eddig mindenütt a
bibliai helyszíneken, itt is megilletődve
hallgatjuk az ide vonatkozó újszövetségi
verset. Ez az imádság és az elárulás helye!
(Lk 22,39–53) Az olajfák igen hosszú
életűek… Vastag, göcsörtös törzsük újra
és újra hoz termő ágat. Vajon hány százezer évesek a Getszemáni kert olajfái?
A Mi Atyánk templom falain kívülbelül az Úr imádsága a föld valamennyi
élő nyelvén. Magyarul is. Ereszkedünk
lefelé a hegyen. Előttünk a világ talán
legrégebbi (négyezer éves sírok is vannak itt) folyamatosan használt temetője,
a világos homokszínű, mészkő szarkofágok erdeje. Ez az élő, épített Jeruzsálem
színe is. Ugyanez a kő Dávid városának,
és az azt követő koroknak az építőanyaga mind a mai napig! Ez a homogenitás
megkönnyíti az évezredek közötti időutazást.
Miközben a temető melletti Dominus
Flevit templomhoz igyekszünk, megszólal a müezzin.
Jeruzsálem a zsidók és a keresztények
szent városa, de a mohamedánoké is,
hiszen Jeruzsálem Mekka és Medina
után a harmadik legfontosabb zarándokhelyük.
Délután Betlehem, a Pásztorok völgye. Betlehem néhány kilométerre Jeru-

zsálemtől magas fallal elzárt, Palesztin
terület. Útlevél kell a belépéshez. Jézus
születésének helyén a születés után 329ben emeltek templomot. A hely a templom kicsi, elzárt kápolnájában ezüst csillaggal van megjelölve. Hosszan állunk
sorban, hogy egy pillantást vethessünk
rá. Az emberi buzgóság emelte agyondíszített épületek, és már a templomokban
is jelen lévő üzletek sokat szegényítenek
az isteni történések misztériumán.
A város szélén, a Pásztorok völgyében egy barlanghoz megyünk, amely
minden bizonnyal olyan, mint azoké
a pásztoroké volt, akik a megszületett
Jézus üdvözlésére siettek.
Betlehemben, a Szent Jeromos templomban, szentmisén adunk hálát azért,
hogy itt lehetünk!
Március hatodika: Ismét a sivatag, a

lágyan hullámzó kőtenger! A ragyogó
napsütéses reggelen első utunk a mai
szentmise színhelyére vezet. Itt nincs
más, csak a pusztaság! Jézus életének
ebben a valóságos díszletében döbbenetes erővel fénylik fel a lényeg!
Azután ki tudja honnan, előkerül egy
szamár, egy felszerszámozott teve, néhány beduin árus – a sivatag turisztikai
kellékei.
És újabb bibliai helyszín: A Jerikót
Jeruzsálemmel összekötő úton idegenvezetőnk az irgalmas szamaritánus történetét idézi.
Massada: A sivatagból meredeken
kimagasló sziklaorom Nagy Heródes
palotájának romjaival. Drótkötélpályán,
zárt üvegkabin repít bennünket az egykor fényűző palota maradványaihoz,
egy megdöbbentő tragédia színhelyére.
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Kétezer éves kőfalak, helyiségek fürdők
maradványai a sivatag közepén, gyönyörű színes mozaikpadlók, a falakon néhol
még az eredeti vakolat (tartósságának
titka a mai napig titok), és a tragédia:
„A rómaiak ellen fellázadt zelóták által
elfoglalt Massada 960 zsidó védő harcos
tömeges öngyilkosságának színhelye
volt, akik inkább a halált választották,
mintsem hogy a rómaiak rabszolgáivá
váljanak, i.sz. 73-ban” (Dr. Randall D.
Smith: Izrael utazás a Szentföldön 2010).
Massada fennsíkjáról jól látható a
Holt tenger halványkék, sima víztükre.
A partok kontúrjai észrevétlenül tűnnek
át az ég kékjébe, a környező hegyek lilás tükörképei alig érzékelhetően folytatódnak a valóság látványában. Kell,
hogy ennek a különleges, finom pasztell
színpompának köze legyen ahhoz is,
hogy a Holt tenger valóságosan is holt!
Hogy sótartalma a Földközi tenger sótartalmának tízszerese, ezért semmilyen
élet nincs benne! Itt már langyos nyári
idő van, megfürdünk. A vízen, mintha
egy asztalon feküdnénk, nem kell félni
az elmerüléstől, még felállni is nehéz, a
tömény, sós víz minduntalan újra a víz
színére dobja a felállni igyekvőt.
A szállodában a vacsoránál egy társunk 17 féle salátát számol meg, ezen
kívül hús- és halételek, édességek, gyümölcs.
Március hetedike: Újra Jeruzsálemben!
A Templomtér iszlám terület, a belépés
– beléptetés ide aggályosan szőrszálhasogató – mint a repülőtéren! A hatalmas
tér meghatározó épületei a 688. és 691.
között épült aranykupolás Sziklamecset és a tér déli oldalán, a jeruzsálemi
templom romjai fölé épített (705-716.)
al-Aksza mecset. (Ez az a hely, ahol Jézus
kiűzte a kufárokat a templomból! Lk 19,
45–46) A teret újra és újra körbejárva
megpróbálom ideképzelni a jeruzsálemi
templomot.
A Templomtérről a Siratófalhoz, a
zsidók legszentebb jeruzsálemi imahelyéhez megyünk.
A hívő zsidók e falnál imádkozva gyá
szolják a templom lerombolását. (Az ősi
fal a Heródes által újjáépített második
templom udvarát határolta.)
Időutazás Dávid városában! Hosszú
lépcsősorokon, szűk folyosókon, föld-
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Veszprém egyházmegyei gyermek lelkigyakorlat, nyári tábor
Résztvevők: általános iskola 1-6. osztályos hittanosok
a Veszprémi Egyházmegyéből.
Elhelyezés: Veszprém, Eszterházy u. 15., Davidikum, 3, 4 és 6 ágyas szobákban.
A lelkigyakorlatos tábor vezetői: Imrefi Mór O. Cist atya és László Dezső atya.
Időpont: 2012. július 2–6. hétfő 9 órától péntek 18 óráig. Jelentkezni lehet, amíg be
nem telik! Legfeljebb 100 fő, 4 000 Ft előleg befizetésével Imrefi Mór atyánál Zirci
Ciszterci Apátság, email: mor@ocist.hu telefon: +36-30/449-98-90, vagy
László Dezső atyánál Veszprém, Regina Mundi Plébánia, telefon: +36-88/327-609,
+36-20/823-26-74, email: plebanos@reginamundi.hu. Anyagi hozzájárulás: 9 000 Ft.
Hozz magaddal: hálózsákot, tisztálkodási felszerelést, szabadidő ruhát!
Mire számíthatsz? Lesz foci bajnokság, kézműves foglalkozás, csocsó bajnokság,
csoportos beszélgetés, előadások, ismerkedés, gitáros dicsőítés, szentmise, játékos vetélkedők, kirándulás, ping-pong bajnokság Dr. Márfi Gyula érsek atyával,
foci bajnokság, kosárlabda bajnokság. Rendelkezésünkre áll a Padányi Bíró
Márton Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnoka is.

alatti labirintusokban ereszkedünk a
hegy gyomrába, járjuk végig a régészek
által már feltárt területeket. A mélyben
vízcsobogás! A Kidron völgyi Gihon
forráshoz érünk, amely az ősi Jeruzsálemet látta el vízzel, és amelyből a kovásztalan kenyér napján a „vizeskorsót
vivő ember” (Lk 22,10) hozta a vizet!
Autóbusz visz fel a zsidó negyedbe, a
Sion hegyére. Azon a helyen vagyunk,
ahová a vizeskorsót vivő ember a vizet
hozta, az utolsó vacsora termében! Érezzük a hely kisugárzását, pedig tudjuk,
hogy a ma látható gótikus terem - az
eredeti helyén – jóval Krisztus után épült.
A jeruzsálemi bencések Sion-hegyi kolostortemplomában, a Mária elszenderü-

lésének helyén épült Dormitio-templom
szentélyében, az oltárt körülállva, szentmisén adunk hálát a mai nap kegyelmeiért. Az altemplomban a magyar szenteket
ábrázoló mozaikokkal borított magyar
kápolnában meghatottan énekeljük a
Himnuszt, a Boldogasszony anyánk-at…
Vacsora után újra útra kelünk.
Pompás esti kivilágításban búcsúzik
tőlünk Isten városa.
Március nyolcadika: Ma búcsút veszünk a Szentföldtől! De csak délután!
Először Ein Karembe megyünk, Keresztelő Szent János városába, Mária és Erzsébet találkozásának színhelyére. Festői
völgyekbe, dombokra települt kisváros,
sok kilométerre (70–80?) Názárettől!
Hegyen, völgyön, sivatagon keresztül
vajon milyen lehetett Mária útja? Utolsó
szentmisénk gyönyörű tavaszi időben,
a Látogatás Templomának kertjében –
hálaadás a soha nem felejthető kilenc
napért!
Utolsó izraeli állomásunk a holokauszt áldozatainak emlékhelye. Méltó,
megrendítő emlékpontok sora! Magyar
nevek a Világ Igazai emlékfalán!
Még érintjük Emmauszt, azután indulunk haza!
Régi barátokként hosszú öleléssel
búcsúzunk egymástól Budapesten.
Júliusban Richárd atya meghívására
Tihanyban újra találkozunk!
Istennek hála, köszönet Richárd atyának!
szöveg és fotó: Martonné Szilas Katalin
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Nem csak gyerekeknek
Kedves Gyerekek!

A

nyagot gyűjtöttem egy órámhoz a
minap, s az egyik internetes oldalon a májusi jeles napok sorában döbbenten akadt meg a szemem Az anya
nélkül nevelkedő gyermekek napján.
Bevallom, még soha nem hallottam
erről a napról, melyet anyák napját követő hétfőre tűzött ki a Nevelőotthonok
Magyarországi Egyesülete már jó két
évtizede. Azokról szól ez a nap, – írja a
rövid ismertető – akiknek mivel anya
nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az
egyik legfontosabb kötelék és szeretetforrás, amely csak részben pótolható, de
sohasem helyettesíthető. A szöveg mellé
beszédes című fotó is jár: Árvácskák
kövek között. Nem tudom, ki és mivel
emlékezik meg erről a napról, milyen
rendezvények, események próbálják
esetleg enyhíteni, feledtetni a fájdalmat,
a bánatot, a hiányt. Azt sem tudom, milyen anya nélkül felnőni. Mi – akik azon
szerencsések közé tartozunk, akik féltő,
óvó, gondos szülői tekintetek tüzében
melegedve növekedhettünk fel – el sem
tudjuk képzelni, mit jelenthetnek ezek
a szigorú pontossággal megfogalmazott
szavak: „csak részben pótolható, de sohasem helyettesíthető”.
Eszembe jutott egy esős, borús, álmosító vasárnap délután. Ebéd után
mindenki visszavonult a szobájába. A
mi házunkban ritka vendég a csönd,
de most még a légy zümmögését is
hallani lehetett. Én is fáradt voltam,
siettem hát a konyha rendberakásával, s utána lábujjhegyen óvakodtam
fel a lépcsőn, hogy kivételesen csatlakozzam a sziesztázók csapatához. Ám
legnagyobb meglepetésemre négyéves
kislányom szedte velem szemben kettesével a lépcsőfokokat lefelé, s közben
fennhangon, mint valami varázsigét,
ezt mormolgatta: „Az attól teljesen független…az attól teljesen független…”
Amikor észrevett, rám emelte a tekintetét és nekem szegezte a kérdést: Az
attól teljesen független, anya? Annyira
meglepett a dolog, hogy hirtelen még

mérgelődni is elfelejtettem, pedig elég
nyilvánvaló volt, hogy ha ő máris lefelé
gyalogol a hálószobából, akkor ezúttal
is lőttek az én délutáni pihenőmnek. S
hogy mi volt a bűvös mondat előzménye? Hamarosan az is kiderült. Hiába
próbálta az édesapja hosszú perceken
keresztül a négyéveseknek nálunk még
kötelezően ajánlott elalvásra bírni szép
szóval, mesével, szigorral, semmi nem
használt. Végül a kisasszony kiszökött
a szobából, de biztos, ami biztos, az
ajtóból visszaszólt: – De azért szeretsz,
apa? Hát, erre a kérdésre érkezett az a
bizonyos „az attól teljesen független”
válasz. S bár látszott, hogy a mondat jelentését, összefüggéseit pontosan nem is
érti a mi kislányunk, de valami mélyebb
bizonyosságot, amit ez a pár szó hordozott mégis megérezhetett, ezért volt
bátorsága olyan magabiztosan, derűsen
lefelé gyalogolni. Persze, nem telt bele
tíz perc, már felverte az egész házat új
szerzeményét, az „attól független” szókapcsolatot kiabálva, de végül senki sem
tudott rá igazán haragudni. Hiszen egy
kicsit megható volt, hogy nem lehetett
eldönteni, vajon annak örül-e ennyire,
hogy megúszta az alvást, esetleg annak,
hogy megtanult egy komoly, felnőttes
kifejezést… vagy talán annak, hogy az
édesapja, a szülei szeretete attól, hogy ő
épp nem fogad szót, teljesen független.
Attól is és mindentől.
Hamarosan itt az anyák napja szép
ünnepe. A könyvesboltokban szebbnél
szebb alkalmi kiadványok, a hipermarketekben akciós parfüm- és édesség
ajánlatok, óriási választékban képeslapok, üdvözlőkártyák, a virágárusoknál
égbeszökő árak jelzik ezt. Tudják jól az
üzletemberek, hogy bármire képesek
lennénk, bármekkora összeget áldoznánk azért, hogy újra és újra, mindig
érezhessük, hogy valakinek mindennél fontosabbak vagyunk, hogy valaki
minden tévedésünk, hibánk, testi-lelki
rútságunk, ostobaságunk ellenére, „attól teljesen függetlenül”, feltétel nélkül
elfogad, szeret. Valójában ezt fel se tudjuk fogni, csak reméljük, el se merjük

hinni, csak mindennél jobban vágyjuk.
Már ha olyan szerencsések vagyunk,
hogy május első vasárnapján van kit
köszöntenünk, van kire, mire emlékeznünk, és nem az azt követő hétfő jutott
nekünk…
Vajon akikre mégis ezt a hétfői megemlékezést mérte a sors, vagy akiknek
sosem mondták szüleik a bűvös szót:
„ez attól teljesen független”, azok soha
nem ismerhetik meg ezt a mindenekfelett álló, elfogadó szeretetet? De igen.
Emlékezzünk csak a Szentírás szavaira:
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy
az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” (Jn 3,16). Jézus Krisztus
úgy szeretett bennünket, hogy emberré
lett értünk, s feláldozta önmagát a kereszten, hogy megváltson bennünket
bűneinktől, hogy megszerethetőkké,
elfogadhatókká válhassunk. Csakhogy
ezt emberi ésszel még annyira sem vagyunk képesek elhinni, felfogni, elfogadni, mint az anyai, a szülői szeretet
misztériumát. Ezért aztán kétségekkel
küzdünk, vívódunk, sötétben tapogatózunk. Nem hisszük, hogy bocsánatot
nyerhetünk, és nem bocsátunk meg
másoknak, nem szeretjük igazán sem
magunkat, sem embertársainkat. Nem
hisszük el, hogy mi az összes gyarlóságunkkal együtt, azoktól „teljesen függetlenül” szerethetőek vagyunk.
Legyünk hálásak, ha ez az „attól teljesen független” szeretet a mi földi életünkben megadatott! Próbáljunk képessé válni rá, hogy tovább is adhassuk
ezt! Ez keresztény létünk parancsa is.
És nem csak ilyenkor májusban…
Péti Mária

Petőfi Sándor: Szüleim halálára
(részlet)
Sem atyám, sem anyám
Nincs többé, nem is lesz,
Kiket szoríthatnék
Dobogó keblemhez,

Regina Krónika

2012. május 6.

Plébániakert rendezés

M

árcius hónapban a Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület szervezésében családok lepték el a plébánia kertet, hogy megkezdjék a tavaszi
nagytakarítást. Kicsinyek és nagyok
szorgos hangyamód gyűjtötték össze a

bokrokról a nyesedéket, hozták rendbe
a homokozót és vágták ki az elszáradt
fákat. Reméljük a rendezett térben öröm
lesz a plébániához tartozó közösségeknek programjaikat megvalósítani.
dr. Léner-Pintér Sára

5.

Anyáknapjára –
Nagymamának
Anyáknapja reggelén
Csokrot szedni mentem én!
Kéket, lilát, pirosat.
A legkedvesebb virágaidat.
Anyáknapja reggelén
Rád gondolok én!
Egyszer mennyit szenvedtél
Az én édesanyámért.
Anyáknapja reggelén
Téged köszöntelek én!
Szeretlek kiáltom a csillagos égig!
Tartson meg nekünk az Isten még százhúsz évig!
Németh Szilvia, 12 éves
Veszprém, 2009. március 23.

Állásfoglalás
A katolikus, református és evangélikus egyházi vezetők állásfoglalása
a tiszaeszlári vérvád parlamenti emlegetése ellen
Az egyházi vezetők nyilatkozatát az
alábbiakban közöljük.
Egyházi vezetői szolgálatunk kötelez minket, hogy szót emeljünk a gyűlöletkeltés ellen. Így utasítjuk el, hogy
nemrégiben a Parlament falai között
egy képviselői felszólalásban felidéződött a szégyenletes tiszaeszlári vérvád,
amelynek felemlegetése egyedül az indulatkeltés eszköze lehet.
Ebben a helyzetben is emlékeztetnünk
kell Krisztus tanítására: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Hitünk,
emberségünk semmilyen körülmények
között nem fér össze az antiszemitizmussal, a vallási közösségek, népcsoportok
elleni gyűlöletkeltéssel.
Különösen is aggasztónak találjuk,
hogy a gyűlöletkeltő beszéd a Parlament
falai között hangzott, hangozhatott el.
A magyar törvényhozásnak, a politikai

közbeszédet meghatározó képviselőknek, politikusoknak fokozott felelősségük van a gyűlöletkeltéssel való szembeszállásban. A tiszaeszlári vérvádat és az
általa keltett gyűlöletet elutasítva együtt
hívunk mindenkit a szeretet és az elfogadás krisztusi parancsának követésére
és hirdetésére, az igazi emberi értékek
alapján álló alkotó együttműködésre.
Budapest, 2012. április 19.
Erdő Péter
bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke
Bölcskei Gusztáv
püspök, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának lelkészi elnöke
Gáncs Péter
a Magyarországi Evangélikus Egyház
elnök-püspöke

Keresztmamának
Neved napja reggelén,
Mit is mondhatnék neked én?
A szó kevés, hogy megköszönjem
Azt, hogy fogod a kezem!
Az a sok szép kirándulás,
A sok általad szerzett tudás,
Az önzetlen támogatás, szeretet,
Átsegít majd mindenen!
Neved napja van ma,
Állok előtted, köszönetet mondva!
Élj boldogan szeretetben,
Itt leszel a kis szívemben!
Drága keresztanyukám!
Németh Szilvia, 12 éves
Veszprém, 2009. március 23.
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Nők imaórája
A plébánián szerda reggelente anyukák és kisgyermekesek jönnek össze
imádkozni. Egy hét alatt sok öröm és
nehézség éri a családokat. Ezekért jönnek hálát adni, Istent dicsőíteni, segítségéért fohászkodni és közösségben megélni a kegyelmeket. Fiatal és
idős nők, egyedülállók és házasok egy
szívvel és lélekkel imádkoznak társukért, gyermekeikért, családtagjaikért,
papokért és mindazokért, akik kérik
az imatámogatást. Mit keresnek ott a
gyermekek? Az ima légkörét, játékot
és játszótársat, szeretetteljes elfogadást.
A kicsinyek úgy és oly módon tudnak
hozzáadni az egy órás imához, amilyen
módon életkoruknak megfelelően jelen
vannak a közösségben, az anya ölében,
a játszószőnyegen. Mosolyt fakasztanak,
gyertyát gyújtanak vagy éppen elfújnak.
Az alkalmak során anyukák tanácsot
kérhetnek egymástól, az imaóra végén
Dezső atyától. Szeretettel várunk magunk közé minden érdeklődőt.
Szeretettel és imádsággal:
dr. Léner-Pintér Sára

Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás
Kész a világ,
feszült, ünnepi várás
tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
sóhajt az Isten lelke.
Kimérve minden pálya
megtöltve minden lélek-lámpa,
ahol csak úr a lét…
De jaj, sötét van,
mélységes iszonyú sötét!

Regina Krónika
A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: László Dezső atya
8200 Veszprém, Dózsa György út 9. • Tel.: 88/327-609
Szerkesztők: Demény Anna,
Kreschka Miklós, Szelindi Annamária
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

A zordon tömeg-árnyék
némán zokogva kering utjain,
s csak egyet tud és egyet érez…
…Most váratlanul vágyon megvonaglik
és felzug Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet

Legyen világosság!…
És ismétlik mindig erősebben
a felviharzott étheren keresztül
és felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
zsibongva, zsongva…
És nagy szavát az Ur – kimondja!

Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

Szentlecke

1Jn 4,7–10
máj. 13. ApCsel 10,25–26.34–35.44–48
ApCsel 1,1–11
Ef 1,17–23
máj. 20.
ApCsel 2,1–11
1Kor 12,3b–7.12–13
máj. 27.
MTörv 4,32–34.39–40
Róm 8,14–17
jún. 3.

Evangélium
Jn 15,9–17
Mk 16,15–20
Jn 20,19–23
Mt 28,16–20
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Keresem Istent, de hogyan találom meg? – Hat jó tanács
A felnőttként megtért, népszerű katolikus blogszerző, J. Fulwiler tapasztalatai
és jó tanácsai.
Sok e-mailt kapok olyanoktól, akik
őszinte istenkeresésük során zsákutcába jutottak, és kérdezik, mit tegyenek,
hogy megtalálják Istent. Nem vagyok
lelkivezető, sem teológus, de a lelki szárazsággal és a megtérés nehézségeivel
kapcsolatban sok tapasztalatra tettem
szert, és sokat beszélgettem bölcs emberekkel a leggyakoribb küzdelmekről.
Fontos tudni, hogy minden igazi istentapasztalat ajándék, és nincs varázsige, amivel elérhetjük, hogy áradjon
ránk a lelki vigasztalás. Ugyanakkor
van néhány dolog, amit megtehetünk,
hogy a szívünkben tágasabb helyet készítsünk Isten jelenléte számára – írja
Jennifer Fulwiler. Íme hat – egyáltalán
nem könnyű – lépés:
1. Először az alázatot keresd!
Ha úgy érzed, elakadtál a lelki keresésben, tedd félre magát az istenkeresést,
és keresd inkább az alázatot! Ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.
A gőggel tudjuk szinte legbiztosabban
kizárni Istent az életünkből. Minden
erőddel törekedj arra, hogy alázatosabb
ember légy! Az alázat nem önmagunk
alulértékelése, megvetése vagy jó tulajdonságaink tagadása. Alázatos az, aki
nem tulajdonít saját magának túl nagy
fontosságot, aki számára egyedül Isten
a fontos. Jó indítást adhat, ha olyan
személyekről olvasol, akiket alázatosságukról ismertek a történelem során.
2. Kerüld a gúnyolódást!
Határozd el, hogy egy időre a gúnyolódás minden forrásától távol tartod
magad: ne nézz olyan tévéműsort vagy
weboldalakat, ahol mások rovására tréfálkoznak (még ha híres emberekről
vagy politikusokról van is szó); ha beszélgetésben ilyesmi kerül elő, válts témát vagy mondj valami pozitívat, és te
se tégy gúnyos megjegyzéseket! Magad
is meglepődsz majd, mekkora változást
hoz ez a lelkedben.

3. Olvasd a nagy keresztény szerzőket!
Isten felé való megnyílásunk kulcsa a
szív átformálódása, a lélek odafordulása Istenhez. Arról sem feledkezhetünk
azonban meg, hogy az istenkeresés egyáltalán nem jelenti azt, hogy félretesszük
a logikát és az értelmet. Épp ellenkezőleg: ha merünk feltenni nehéz kérdéseket és meghallgatjuk a nagy keresztény
gondolkodók válaszait, az csak közelebb
visz Istenhez. Ajánlom Szent Ágoston,
Aqinói Szent Tamás, C.S. Lewis, G.K.
Chesterton műveit.
4. Próbáld ki!
Hiszem, hogy Isten létezése bizonyos
értelemben bizonyítható, amennyiben
megértjük, hogy Isten a Szeretet, és aminek a létét bizonyítani akarjuk, maga a
Szeretet. Ehhez nem elég adatokat elemezni vagy könyveket olvasni. Hogy
megszerezd a keresett „bizonyítékot”, a
valóságban is ki kell próbálnod: élj úgy
egy ideig, mintha Isten valóban létezne!
Imádkozz; tartsd meg a tízparancsolatot; légy jó az emberekhez, szeress mindenkit, még az ellenségeidet is; olvasd a
Bibliát; fejezd ki Isten felé azt a hálát és
tiszteletet, amit megadnál neki, ha létezne! Amint Pascal javasolta: próbáld
ki csak egy ideig, s figyeld, mi történik!
5. Gyakran imádkozz!
Ez a legeslegfontosabb lépés. Tudom,
olyan, mintha saját magadhoz beszélnél.
Nem látod értelmét. Én is nagyon sokáig

így voltam vele. De semmi sem pótolja
azt, ha az ember rendszeresen, alázattal,
nyitott szívvel-lélekkel Istenhez fordul.
Ha semmi sem jut eszedbe, elmondhatod például Szent Ferenc imáját, vagy
ilyen egyszerűen is fohászkodhatsz: „Istenem, szeretnélek megtalálni. Mutasd
meg, hogyan találhatok rád! Figyelek.”
6. Légy kész mindenről lemondani!
Az istenkeresés egyik legfőbb akadálya az, hogy az emberek nem hajlandóak
lemondani földi kívánságaikról azért,
hogy megtalálják Istent. Mindkét világból kiszemezgetnék a jót: istenkapcsolatra vágynak, de közben földi vágyaikhoz is ragaszkodnak. Egy matematikai
igazság személytelen; az életedet nem
befolyásolja az, hogy felismerted: a2+b2
= c2. Isten igazsága azonban személyes
és életformáló. Isten minden jó forrása,
ezért Isten ismerete egyben a Jó ismerete. S ha nem vagy nyitott rá, hogy újfajta
módon értelmezd, mi a Jó, akkor nem
vagy igazán nyitott Istenre.
A záró gondolat ez: keressetek, és
találtok! Ha megérted, mit jelent igazán, teljes lényeddel – értelmeddel és
szíveddel – keresni; ha megérted, hogy
a megtalálás hosszabb időbe is telhet,
hogy valójában egy életre szóló, élő, fejlődő kapcsolat felépítésére vállalkoztál
– akkor megtalálod Istent.
Magyar Kurír (mk)

Nemes célok támogatása
A Szent Margit Római Katolikus Óvodába járó 4 éves kislány
súlyos betegséggel küzd. Januárban agydaganattal műtötték.
Budapesten a gyermekonkológián sugárkezelést és kemoterápiát kap.
A gyermeket a szülők viszik a napi kezelésekre, ezért dolgozni nem tudnak.
A család megsegítésére kérjük az adakozó hívek segítségét,
melyet az alábbi számlaszámra lehet befizetni.
Budapest Bank 10104820-10469300-01003007
Aki nem a banki befizetést választja,
adományát a Szent Margit Óvoda vezetőjének juttassa el.
Támogatásukat köszönjük!
Schall Jánosné, a Szent Margit Óvoda vezetője
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Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászülettek:
Holczinger Pál április 14-én, Handl
Mia április 22-én, Ferenczi Flórián
Dominik április 22-én, Ferenczi Kristóf
Dávid április 22-én
...mert az örök hazába költöztek: Fülöp Sándor (86 éves) március 22-én,
Eckert Ambrusné Kanczler Mária (80
éves) április 1-jén, Donyán Ferencné
Horváth Magdolna (80 éves) április
5-én, Ugyan Erzsébet (80 éves) április 8-án, Heizer Teréz (88 éves) április
16-án, Mihály Piroska (79 éves) április
18-án, Stribl József (61 éves) április
21-én, Őze János (86 éves) április 23án, Nagy Lászlóné Szalai Erzsébet (79
éves) április 21-én, Retz Bálint Károly
(69 éves) április 9-én
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Napközis tábor
Kedves Szülők!
Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári szünet első hetében (június 18–22.)
napközis táborral szeretnénk az Önök segítségére lenni gyermekeik
elhelyezését, felügyeletét illetően, hogy hittanos gyermekeik
számára lehetővé tegyük a szabadidő hasznos eltöltését és
a közösségi élmény érzését.
A programot a következő módon tervezzük:
• Gyülekező minden reggel 8 óra előtt a plébánián.
• A napot játékkal, túrázással, rossz idő esetén kézműves
foglalkozásokkal, egyéb játékokkal, könyvtárlátogatással töltjük.
Terveink között szerepel: Játékok a plébánián; állatkert,
balatoni kirándulás, programok a várban, Séd-völgy, játszótér,
kirándulást tervezünk Kislődre a Sobri Jóska Kalandparkba
• Ebéd tarisznyából. (Mindenki az otthonról hozott szendvicsét
fogyasztja, kivéve 1 nap.)
• A gyerekeket délután 4–5 óra között lehet majd hazavinni programtól
és igénytől függően.
A napközis tábor költsége: 5 000 Ft.
Jelentkezés legkésőbb június 10-ig a hitoktatóknál,
illetve a sekrestyében.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai májusra:				
Általános: Hogy a társadalomban
előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik
a család szerepét.		
Missziós: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga
kísérje valamennyi misszionáriust
Fiának, Jézusnak hirdetésében.

Tisztelettel és üdvözlettel: Dezső atya és a hitoktatók

tart. Szeretettel várják és hívják a kedves testvéreket.

amely – immár hagyományosan – latin nyelvű, gregorián szentmise lesz.

Május 13-án, húsvét hatodik vasárnapján tartjuk a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola hittanosainak az elsőáldozását a 9 órai
szentmisén.

Pünkösdhétfőn délután 3 órakor lesz
a Szent László-templomban hittanosaink, a Szilágyi Iskola és a Szent
László Plébánia hittanosainak bérmálása. Dr. Márfi gyula érsek atya
bérmál. Pünkösdhétfőn 11 órai és
esti szentmise emiatt nem lesz.

Május hónapban minden este ½
7-kor elimádkozzuk a templomban
a loretói litániát. Amikor esti szentmise van, előtte 6 órakor kezdjük.

Május 19-én 10–13 óra között Egyházmegyei Ifjúsági Kórustalálkozó
lesz a veszprémi Szent Margit-templomban. Program: 10:00 Megnyitó,
10:15 Kórusok találkozója, 12:00
Szentmise

Május 6-án a 9 órai szentmisén a Botev és a Simonyi Általános Iskola
hittanosainak elsőáldozása lesz.

Május 20-án, húsvét hetedik vasárnapján Urunk mennybemenetelét
ünnepeljük.

Május 6-án, vasárnap lesz a csatári
kápolna tavaszi búcsúja. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor van
a csatári kápolnánál, amelyet Berkes
Péter, balatonfüredi kisegítő lelkész

Május 27. pünkösdvasárnap. Pünkösddel fejeződik be a húsvéti idő.
Május 28-án, pünkösdhétfőn csak
délelőtt 11 órakor tartunk szentmisét,

Május 31-én 17–18 óráig „A dualizmus kori Magyarország és Erzsébet királyné” címmel ifj.Bertényi
Iván (ELTE) tart előadást a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei
Gyűjtemény és a Veszprémi Érseki
és Főkáptalani Levéltár „Királynék és
koronázó püspökök” ismeretterjesztő
előadássorozatot keretein belül. A sorozat kapcsolódik a Gyűjtemény idei
kiállításához.
Június 3-án Szentháromság ünnepe.

