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Szentháromság vasárnapja
A pünkösd utáni vasárnap a Szentháromság ünnepe. kultusza a barokk korból
ered, a pestisjárványok idején szerte Európában emeltek ún. pestis oszlopokat,
melyeket a Szentháromság szimbolikus
képi megjelenítésével díszítették. bizonyos vélekedések szerint a parasztházak
napsugaras homlokzatain is a Szentháromság ábrázolása köszön vissza.
Szentháromság vasárnapja - állítólagos székelyföldi nevén - kicsipünkösd, a
pünkösd ünnepét követő első vasárnap.
A pápák sokáig vonakodtak, hogy külön
ünneppel is megszenteljék, hiszen a hittitok magasztalása mindennap, minden
istentiszteleten, minden imádságban
előfordul. Hazánkban már Kálmán király elrendelte éppen a mai időpontban
a Szentháromság ünnepének megülését.
Nyugaton később terjed el, és csak 1334ben válik egyetemesen kötelezővé.
A Szentháromság kultusza a
Tridentinum nyomán bontakozó barokk vallásosságban új hangsúlyozáshoz
jut. Ez az egyházművészetben és az egykorú városképen is visszatükröződik: a
Szentháromság misztériuma, az istenség
misztikus szintézise, teljessége megfelelt a barokk hierarchikus szellemének,
summázó készségének.
A Szentháromság tiszteletére szentelt
templomaink már a középkorban föltűnnek, de a XVIII. században, a pestisjárványok szorongásai között a patrocinium
egyenesen korjellemzővé válik.
A Szentháromságról
Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke,
aki az Atyától származik, az tesz majd
bizonyságot énrólam […] (Jn 15,26).
Jézus az Atyától küldte a Pártfogót – itt
mindhárom isteni személy meg van említve. A Jn 14,26-ban az Atyáról mond-

ta azt, hogy elküldi a Szellemet. Ezáltal
láthatjuk, hogy Jézusnak ugyanolyan
hatalma van, mint az Atyának. Ez erős
bizonyíték a Fiú isteni természete mellett,
és a három isteni személy mély egysége
mellett.
De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem
önmagától szól, hanem azokat mondja,
amiket hall, és az eljövendő dolgokat is
kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni,
mert az enyémből merít, és azt jelenti
ki nektek. Amije van az Atyának, az
mind az enyém; ezért mondtam, hogy
az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. (Jn 16,13–15)
Ez egy másik erős kifejezés az Istenben levő egységre éppúgy, mint a három
isteni személy cselekvésére és a köztük
levő kapcsolatra. Ezek a versek mutatják a három isteni személy közötti különbséget az egy Isten kinyilatkoztatása
alapján.
A személyek származása
a Szentháromságon belül
Mikor beszélünk a Fiú örök nemzéséről és a Szellem származásáról? Ezek
a szavak kifejezésmódok csupán, vagy

valóban leírják Isten belső lényét? El
kell fogadnunk, hogy emberi nyelvünk
nem tökéletes. Az, ahogyan a szavakat
megértjük, tapasztalataink eredménye.
Ezért egy emberi nyelv sem alkalmas
arra, hogy az örökkévaló Istent leírja.
Mégsincs más eszközünk. Isten az emberi nyelvet használta arra, hogy kijelentse
magát nekünk, tudva, hogy szavai félreérthetőek, sőt kiforgathatóak lesznek.
Nem lehet különbség a három isteni
személy között isteni tulajdonságaikat
illetően. Nem lehet különbség a mindenhatóság, mindentudás és mindenütt
jelenvalóság tekintetében. Nem lehet nagyobb vagy kisebb személy Istenben. Ha
eltekintünk attól a különbségtől, amely
a kapcsolataikban van, akkor egyáltalán
nem marad különbség. Következésképpen nincs értelme három isteni személyről beszélni. A három isteni személy nem
lenne örök valóság Istenen belül, hanem
csak Isten különböző megnyilvánulási
módjai a világban.
Nem csupán Isten szentségéről beszél,
hanem kikutathatatlanságáról is. Az,
hogy mi, Isten teremtményei nem tudjuk
értelmünkkel felfogni Isten örök természetét, nem lehet érv a Szentháromság
ellen. Isten más dimenzióban él, mint
amit mi ismerünk. Egy titokban nyilatkoztatta ki magát, amely többet nyújt
számunkra, mint amit képesek vagyunk
kérni és várni. Ezért hálásak vagyunk,
hogy olyan sokat mutatott meg Magából.
Még ha nem is tudjuk Őt teljesen megérteni, a szeretet és az egység, amelyek az
Ő természetéből adattak nekünk, világos
útmutatók életünkben és tetteinkben itt
és most. Isten azt akarja, hogy ismerjük
Őt, hogy valódi és élő kapcsolatba kerülhessünk Vele. Az út ennek elérésére
mindenki előtt szabad.
(Részletek Bálint Sándor
Ünnepi kalendáriumából)
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Tegyük Krisztust méltó helyre az életünkben!
Nagyböjti lelkigyakorlat március 28 -30.

A

z Olaszországból hozzánk érkezett
Ciprián atyát, kapucinus szerzetest,
Dezső atya köszöntötte régi jó barátként.
Elmondta, hogy 1996 óta ismerik egymást, egyszerre jelentkeztek a kapucinus rendbe, de Ciprián atya akkor már
felszentelt pap volt.
Ciprián atya székesfehérvári egyházmegyés papként kezdte. Már abban az
időben is hallott a Regina Mundi Plébániáról, mint a Veszprémi Egyházmegye
gyémántjáról. Őt magát Tóth László
püspök atya szentelte pappá 1988-ban,
aki szintén plébánosként szolgált nálunk
püspökké szentelése előtt.
Ciprián atya számos történettel fűszerezett lelkigyakorlatát a ferences rend
alapítójának, Assisi Szent Ferencnek lelkisége köré építette fel. Az első részben
a hit fontosságát emelte ki.
Higgyünk Isten mindenhatóságában!
Higgyünk abban, hogy nem véletlenül
vagyunk itt ezen az estén! Isten akar
minket megszólítani. Azért vagyunk
itt, mert szükségünk van Isten szeretetére. Minden lelkigyakorlatban Isten
szól hozzánk.
A mai ember sajnos elfelejtette, hogy
kicsoda, elfelejtette a méltóságát. Amikor a szentáldozásban magunkhoz ves�szük Jézus szent testét, az ő lelkének
hordozóivá, templomaivá válunk. Ez a
mi keresztény méltóságunk.
Hány Isten-hiányos ember van a környezetünkben?
Az emberek többsége érzi, hogy valami
nagyon fontos hiányzik az életéből, ezért
keresik Istent, de gyakran nem őt, hanem
az igazi Istent helyettesítő pótlékokat
keresik, hatalmas zűrzavar van a lelkükben. Minden bűnnek az az alapja, hogy
az akarok lenni, ami eltávolít Istentől
nem az, aminek Isten engem lát. Tegyük
Krisztust méltó helyre a szívünkben, a
lelkünkben és az életünkben! Kövessük
Szent Ferenc példáját, aki mindennél és
mindenkinél jobban szerette Jézust.
Ebben a három napban engedjük,
hogy kiengesztelődjünk egymással és
Istennel.

Ki az Isten? Isten az, aki az életét adta
értünk és a mi bűneinkért.
A lelkigyakorlat akkor éri el a célját,
ha úgy érezzük magunkat, mint akit
szíven lőttek, ha nem tudjuk az életünket úgy tovább folytatni, ahogy eddig
éltünk. Mint ahogy a keresztényüldöző
Saulból Pál apostol lett, aki Isten igéjét
hirdette.
A katolikus vallás nem egy a sok közül. Nem mindegy, miben hiszünk. Ha
az imádságban kérünk valamit Istentől,
egy élő arc néz le ránk, és sokkal többet kapunk tőle a szeretete révén, mint
amennyit kérünk. A vallásunkat az utolsó vérünkig meg kell védenünk, akár a
vértanúságot is vállalnunk kell érte!
A kereszténység nem választható,
nincs más út. Keresztény gyökerek nélkül Európa sem létezik és az egyén sem.
Robert Schumann, az Európai Unió alapítója, mondta: Európa vagy keresztény
lesz, vagy nem lesz. Antall József szerint
is Magyarországnak kereszténynek kell
lennie, más lehetősége nincs. Honnan
tudják ezt a vezető államférfiak ilyen
pontosan? Jézus mondta: „és vagyok
az út, az igazság és az élet” Őt kell követnünk, akkor járjuk az igazság útját.
A keresztény vallásosság nem érzelem, hanem akarat kérdése. Imádkozni,
gyónni, minden vasárnap misére menni
akarni kell! – mondta Benedek pápa.
Szomorú, ha valaki azt állítja, hogy nincs
ideje imádkozni. Valójában ez is akarat
kérdése, mert annyi más, felesleges tevékenységgel töltjük el az időnket. Akit
szeretünk, attól nem sajnáljuk az időnket, azzal szívesen beszélgetünk.
Mindenkinek szüksége van arra, hogy
havonta egyszer elmenjen gyónni. Boldog II. János Pál pápa minden csütörtökön ment gyónni. Pió atya nyolc napon
túl nem bírt meglenni gyónás nélkül.
Vasárnap nem menni el a szentmisére,
borzalmas és rettenetes bűn!
Azok, akik nem veszik magukhoz
rendszeresen Urunk szent testét és vérét, akik nem imádkoznak és gyónnak
rendszeresen, utat engednek lelkükben

a gonosznak, és hagyják elveszni lelküket. Vakok ők, mert nem látják az igazi
világosságot: Jézus Krisztust. Az ilyenekben nem lakozik az örök bölcsesség,
mert nincs meg bennük az Atya igazi
bölcsessége.
Ne tántorítson el minket az, hogy
bűnösök vagyunk! Ne ítélkezzünk embertársaink bűnei felett sem!
Mi a különbség a bűnös és a szent
között?
Egy csepp könny a különbség! A szentek is bűnös emberek voltak, mint mi,
de megbánták bűneiket, és igyekeztek
jóvá tenni mulasztásaikat.
A legnagyobb bűn a világon az önzés, a szeretetlenség. Ebből következik
minden egyéb bűn.
A szenvedésnek egyedül a mi vallásunkban van értelme. Jézus adott értelmet a szenvedésnek, mivel ő maga
magára vette a bűneinket jelképező keresztet, és szenvedett értünk, azért, hogy
ne vesszünk el az üdvösség számára.
Végül gondolkozzunk el azon, hogy
mi milyen keresztet hordozunk, kit hordozunk az életünkben.
A szentmise végén Ciprián atya a
Szentföldről magával hozott szentelt
olajjal kente meg minden lelkigyakorlatozó hívő kezét.
szöveg és fotó: Demény Anna
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Mottó: Mi más lehetne egyszerűbb?
Bűnt megbocsát az irgalom,
félelmet űz a szeretet,
s új életet hoz a halál.
Sokszor és sokat beszélnek a szeretetről különböző megközelítésben. Kezdve
a szeretem a csokoládét, szeretem a mosolyodat, szeretem az életet, szeretem a
függetlenségemet, szeretem a korlátlan
szabadságot, stb.
Ennyire erodálódott a szeretet szó?
Vagy csak kötőszóvá süllyedt.
Keressük meg az eredeti, a Szentháromságos Egyistenhez fűződő igazi
jelentését:
Az Atya a Szentlélekben szereti a Fiút,
a Fiú a Szentlélekben szereti az Atyát,
s e Háromság az Egy és Örök Isten. A
szeretet nem más, mint egy kapocs,
amely nem marad meg az egymás közötti állapotban, hanem kiáramlik az
egész emberiség felé, mert be akarják
vonni az embert is a szeretetközösségükbe.
Akkor mégis hogyan lehet jelen a
hitetlenség, a gyűlölet, a széthúzás, a
hatalommal való visszaélés, a kicsinyesség a gyilkosság, a mások megalázása?

Zarándoklat
San Giovanni Rotondoba
2012. szeptember 16-tól 23-ig
(8 nap, 7éj)
Tervezett útvonal: Veszprém Cavallino - Ravenna - Loreto - Offida
- Lanciano - San Giovanni Rotondo
- Monte San Angelo - Pietrelcina
- Loreto - San Marino - Cavallino Aquileia - Veszprém
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, félpanziós ellátással (reggeli, vacsora)
Ár: 41 700 Ft + 360 euró, előleg: 200
euró. Az ár nem tartalmazza
a belépőket és a biztosítást.
Érdeklődni és fizetni Babóczkyné dr.
Szőke Editnél lehet a 30/937-31-18
számon.

Isten a teremtésben szabad akaratot
adományozott az embernek. Megadta
a döntés jogát.
Dönthetek Isten mellett, de lázadhatok ellene.
Ebben mutatkozik meg Isten végtelen szeretete. Nem kényszerít, nem
követel, hanem halkan hív, felajánlja
az igazi közösség lehetőségét. De Isten
szeretete megbocsátó szeretet is.
Isten tudja gyengeségünket, gyarlóságunkat. Őszinte megbánásunkra életünk utolsó pillanatában is megbocsát,
és befogad országába.
Tölgyes József

Fotó: Szelindi Annamária

Gondolatok a szeretetről

Május 16-án ünnepeltük a templom
hittantermében szeretett Apolka nővér
születésnapját. Áldja meg őt az Úr,
és tartsa meg nekünk még hosszú ideig!

Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület által szervezett táborok
Jesus Loves Me - Tábor, 2012. július 9–13.
helyszín: Regina Mundi Plébánia, Veszprém, Dózsa Gy. u. 9.
Témák: A Teremtés története, Noé Bárkája, Jézus és a gyermekek témák
feldolgozása angol nyelvű dalok és rövid történetek alapján
Tevékenységek: kézműves foglalkozások a témákhoz kapcsolódóan, túrázás,
dramatizálás, gyermekjátékok, állatkerti látogatás, játszótéri játékok
A program vezetője: Sárossyné Kovács Éva Katalin, angoltanár
Ár: a tábor díja hozzávetőlegesen: 10 000 Ft az egyesületi tagok gyermekei
számára, 12 000 Ft a külsősök részére. Jelentkezés elfogadásakor 2000 Ft előleget
kell befizetni.
Figyelj! tábor, 2012. július 16–19. valamint
Alsós korosztály tábora augusztus 6–11.
helyszín: Regina Mundi Plébánia 8200 Veszprém, Dózsa György út 9.
Óvodás korosztály számára vezeti: dr. Léner-Pintér Sára
felsőtagozatosok számára vezeti: Burucs Tamás tanár
Témák: öntudat , barátság, társas kapcsolatok, konfliktusok kezelése, agresszió
Cél: a helyes öntudat felismerése, társas kompetenciák erősítése
Ár: A tábor díja korosztálytól függően alakul 6000–10 000 Ft között az ovis
korosztálynak, felsős korosztálynak 8000Ft és 10 000 Ft között. Jelentkezés
elfogadásakor 2000 Ft előleget kell befizetni.
Tájékozódni a www.csaladokhaza.hu honlapon vagy
iroda@csaladokhaza.hu email címen lehet.

Készüljünk a szentmisére
jún. 10.
jún. 17.
jún. 24.
júl. 1.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Kiv 24,3-8

Zsid 9,11-15

Mk 14,12-16.22-26

Ez 17,22-24

2Kor 5,6-10

Mk 4,26-34

Iz 49,1-6

ApCsel 13,22-26

Lk 1,57-66.80

Bölcs 1,13-15

Zs 29; 2Kor 8,7.9.13-15

Mk 5,21-43
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Zarándokút Passauba

E

lőször írok olyan zarándokútról,
amit én szerveztem, és ezért talán
még közelebb áll hozzám, mint az eddigiek.
Április 30-án indultunk, egy lelkes
20 fős kis csapat. Ragyogó, nyárias idő
ígérkezett, és tartotta is magát az egész
utunkon.
Az első fontosabb állomásunk Sankt
Pölten volt Ausztriában, ahol egy órácskát sétáltunk a belvárosban.

Délután a Szent Flórián Ágostonrendi monostorba értünk, ahol az első
szentmisénk volt, majd megnéztük a 819
óta fennálló csodálatos barokk épületet
a márványtermével és a 150 000 kötetet számláló műemlékkönyvtárával.
Templomának orgonáját egykor a híres
zeneszerző, Anton Bruckner szólaltatta
meg.
Annyira belefeledkeztünk a monostor
szépségeibe, hogy az induláskor jöttünk
csak rá, hogy a vacsoráról bizony alaposan elkésünk. Passaui szállásadóink
azonban megbocsátottak, és finom, bőséges vacsorát tálaltak fel.
A megérdemelt pihenés után másnap, május 1-jén, Passau környékére
indultunk. Altötting, a híres kegyhely,
amelyet a jelenlegi Szentatya Bajorország és Európa szívének nevezett, több
mint 500 éve Németország legjelentősebb Mária-kegyhelye. A 700-ban épített kegykápolnában őrzik azt a Fekete
Madonnát, amelynek tiszteletére a világ
minden részéből érkeznek zarándokok.

Ottjártunkkor is tömegek rótták le tiszteletüket a kegykép előtt, a nyolcszög
alakú kápolnát kereszteket cipelő zarándokok járták körbe bűnbánatuk jeléül.
A tágas Kápolna téren minden a zarándokokról, a hitről, a Mária-tiszteletről szól: a teret körülvevő templomok,
kegytárgyboltok, elfogyhatatlanul vonuló zarándokok éneke, a kitartó harangszó. Szinte Lengyelhonban éreztem
magam, nem az „elvilágiasodott” Németországban. Bár, ha meggondoljuk,
hogy XVI. Benedek pápa innen néhány
kilométerre született…
A téren álló kéttornyú, gótikus Szent
Fülöp és Szent Jakab plébániatemplomban szégyenkeztünk egy kicsit kalandozó őseink miatt, mivel kiderült,
hogy ők rombolták le 907-ben az eredeti
bazilikát itt vívott csatáik során. A mai
formájában 1500 körül építették újjá.
A ferences templomban, amelyhez
kolostor is tartozik, a szentté avatott
Konrád testvér ereklyéje előtt mondtunk
el egy imát. Az aznapi szentmisénket
Dezső atya a kapucinus templomban
mutatta be.
Felejthetetlen élményt jelentett a Jeruzsálem-panoráma, amely varázslatosan
egyesíti magában az építészeti, festészeti
és színpadtechnikai elemeket. Gebhart
Fugel alkotta 1902-03-ban. Amint kör-

bejártuk, szinte részesei lehettünk a Jézus korabeli Jeruzsálemnek és környékének, magunk előtt láthattuk a Golgotát
és keresztre feszített Krisztust.
A gazdag lelki program után változatosságot jelentett a nem messze fekvő Burghausen a maga természeti és
építészeti szépségeivel. A várrendszer
a leghosszabb Európában, több, mint
1000 méteren át ível a Salzach folyó és
a Wöhr tó között az óváros fölé tornyosulva. Hatalmas, középkorból származó
falaival, tornyaival, felvonóhídjaival és
vizesárkaival a bajor hercegek hatalmát
és fontosságát demonstrálja.
A várból leereszkedve, Marktl am
Inn-be mentünk, ahol XVI. Benedek
pápa, vagyis Joseph Ratzinger szülőházát néztük meg. A festői környezetben
elhelyezkedő kis faluban csupán kora
gyermekkorát töltötte el Szentatyánk. A
szépen berendezett szülőház közelében
van a templom, ahol megkeresztelték.
Szálláshelyünkön, a passaui zarándokházban, ismét finom vacsorát kaptunk. Ezután átsétáltunk a szomszédos
Mariahilf nevű zarándoktemplomhoz,
amelyben éppen koncertet tartottak. Véletlenül összefutottunk a templom előtt
Stumpfhauser József régi német barátaival, akik a Passau – Veszprém baráti
kör tagjai lévén, többször megfordultak
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nálunk, és nagy örömmel köszöntöttek
minket. Kiderült, hogy hat lengyel pálos
szerzetes a gazdája a zarándokhelynek.
Ők is nagy szeretettel fogadtak minket.
Másnap itt végeztük a reggeli imánkat, és
máris mentünk a gyönyörű városházára,
ahol Stumpfhauser Jóska egy régi barátja, az egyik képviselő fogadott minket,
és megismertetett Passau történetével.
Természetesen első, szent királyunk
feleségének, Boldog Gizellának a sírját is felkerestük Niedernburgban, az
Angolkisasszonyok által működtetett
kolostorban. A harmadik napi szentmisénket is itt tartotta meg Dezső atya,
és beszédében kiemelte Boldog Gizella
szerepét a magyar történelemben és a
magyar szentek és boldogok között. A
mise után tiszteletünk jeléül elhelyeztük az otthonról hozott nemzeti színű
koszorúnkat a síron.
Niedernburg után a hatalmas, 1500
éves Szent István Székesegyházban
hallgattunk orgonakoncertet a világ
legnagyobb templomi orgonáján. Maga a templom az Alpoktól északra a
legnagyobb székesegyházak egyike, a
legnagyobb barokk templombelsővel.
Püspöki székhely és a passaui egyházmegye főtemploma.
A csodás zene után a hűvös templomban, jólesett a sétahajózás a ragyogó napsütéses nyárias időben a három
folyó: a Duna, az Inn és az Ilz összefolyásánál. Más, új perspektívából is
megcsodálhattuk a várost. A kellemes
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Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték és tisztelték, hogy

† Dr. Borián Árpád
nyugalmazott megyei tisztifőorvos, a veszprémi Regina Mundi Plébánia
egyházközség képviselő-testületének tiszteletbeli tagja és volt elnöke,
életének 80. évében, csendesen, türelemmel viselt hosszan tartó betegségben,
befejezte földi életútját.
A megemlékező gyászmisét és a temetési szertartást,
szeretett családja kérésére 2012. június 9-én, szombaton délelőtt
10 órakor a Regina Mundi-templomban, Dr. Várszegi Asztrik,
pannonhalmi főapát-püspök, mutatja be. Megfáradt testét
11:30-kor, a Vámosi úti temetőben, helyezik örök nyugalomra.
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az
igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak
nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét”.

hajóút után kiállításokat néztünk meg a
Felsőház erődben (Oberhaus) a városnak és környékének történelméről és
művészettörténetéről. Az 1219-ben alapított vár Európa legnagyobb és legerősebb várlétesítménye. 1932-ben Passau
városa átvette, és múzeumot rendezett
be. Palágyi Szilvia útitársunk vezetett
végig minket a várban óriási tudásával
és szakértelmével.
A művelődés után a csoport nagy
része egy sörkertben pihente ki a fáradalmakat, és kóstolta meg a helyi sörkülönlegességet.
Másnap sajnos elérkezett a hazautazás

ideje, de várt még ránk három izgalmas
program Ausztria területén.
Az első állomás Linz volt, ahol szabad
program keretében mindenki kedve
szerint ismerkedett a várossal Palágyi
Szilvia bevezetője után.
Legközelebb a Melki apátságnál álltunk meg, ahol magyar nyelvű vezetést
kaptunk, és alaposan bejárhattuk ezt
a fantasztikus épületegyüttest, amely
a Benedek-rendi szerzetesek otthona
és iskolája a magyar Pannonhalmához
hasonlóan.
Az utolsó állomásunk Heiligenkreuz
volt, ahol rendkívüli módon otthon
éreztük magunkat, talán az ott élő magyar szerzetesnővér kedves köszöntője
miatt. A Szent Kereszt-kápolnában volt
az utolsó szentmisénk. Nagyon szépen
zárult a zarándokutunk, különösen azon
gesztus miatt, hogy egyenként megcsókolhattuk a Szent Kereszt ereklyét.
Úgy érzem, mindenkinek mély lelki
élményt jelentett a zarándokút, senki
sem bánta meg, hogy vállalkozott rá.
Köszönjük Dezső atyának a lelki vezetést, Palágyi Szilviának a sok hasznos tudnivaló átadását és a fordítást,
Stumpfhauser Józsefnek a városháza
látogatás megszervezését és a sok fordítást, valamint mindkettőjüknek és
Szelindi Annamáriának az út előkészítésében nyújtott segítséget.
szöveg és fotó: Demény Anna
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Nem csak gyerekeknek
Kedves Gyerekek!

R

ánk köszöntött első nyári hónapunk,
június. Persze erre biztos, hogy nem
kell figyelmeztetni benneteket, hiszen
nincs olyan nebuló, aki ilyenkor már ne
számolgatná lázasan vissza a napokat,
ne lesné türelmetlenül a naptárban a
várva várt vakáció kezdetét. Június számotokra eseménydús időszak általában:
kinek-kinek év végi vizsgákkal, a nyolcadik osztályt végzők számára ballagással,
a nagyobbaknak érettségikkel. Május
végén, júniusban szokott sor kerülni a
bérmálkozásra is a katolikus plébániákon. Ezek az alkalmak mind-mind sok
készülődéssel, izgalommal járnak, egy
hosszabb időszak lezárását, egy új életszakaszba lépés kezdetét jelentik.
Június hónapban van egy jeles nap,
június 29-e, Szent Péter és Szent Pál apostolok emléknapja, amely a magyarlakta
vidékeken hagyományosan az aratás
kezdetének ünnepe. Úgy tartották, hogy
ezen a napon megszakad a búza töve,
megérett már az aratásra. Meglepő módon ez a nap meglehetősen szegény népszokásokban országszerte. A változatos
és gazdag szokáskincs inkább az aratás
végéhez, a termés betakarításának ünnepéhez kapcsolódik majd jó néhány hét
múltán, akkor tartanak felvonulásokat,
bálokat, mulatságokat. A búza tövének
megszakadását, azt, hogy megérett az
aratásra, azt többnyire csak imádsággal,
áldáskéréssel, s az arató munka ünnepélyes megkezdésével ünneplik. Lehet,
hogy nem is olyan meglepő ez?
Az iskolai ballagások vagy akár a
bérmálkozás nagy eseményt jelentenek szinte minden családban. Ezekre
az alkalmakra gyakran új ruhával, cipővel készül az ünnepelt és a családtagok,
komoly ajándékokra lehet számítani,
nagy összejöveteleket, vendégfogadást
tartanak. Így van ez nálunk is, nincs is
ezzel semmi baj, hiszen meg kell adni a
módját mindennek, az emberi élet jeles
fordulópontjain meg kell állni egy pillanatra és szétnézni, megpihenni. Ahogy az
Ószövetségben olvashatjuk: „Mindennek

rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt
minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az
ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának,
a mi ültettetett. (…) Ideje van a sírásnak
és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak
és ideje a szökdelésnek.” (Préd 3,4)
A világi életben az iskolai ballagások,
az érettségi, a keresztény életünkben a
bérmálkozás ilyen „aratáskezdő-ünnepek”: a számadás, a megmérettetés alkalmai. Ekkorra meg kell szakadnia a
búza tövének: el kell tudnotok válni a
régi, megszokott környezettől, családtól,
barátoktól, lelki vezetőktől, egyre több
dologban önállóan kell majd döntenetek, egyedül is helyt kell majd állnotok.
Ekkorra meg kell érnie a kalásznak: meg
kell formálódnia fiatal, zsenge lelketeknek a lelki vezetőitek, tanáraitok, szüleitek, hitoktatóitok segítő munkája által
annyira, hogy a következő életszakaszba
léphessetek, hogy el tudjátok viselni az
ott rátok váró megpróbáltatásokat, meg
tudjátok oldani a nektek szánt feladatokat.
Az ilyen eseményeken fontos lenne,
ha nem csak a külsőségekre kerülne a
hangsúly, ha nem csak az lenne a lényeges számotokra, hogy nektek van-e
a legcsinosabb ruhátok, frizurátok, a
legnagyobb csokrotok, a legdivatosabb
cipőtök, és hogy vajon mit is kaptok
ajándékba. Nekünk felnőtteknek sem
azon kellene izgulnunk talán, hogy sikerülnek-e majd a fényképek, hogy nem
kellett volna-e mégis drágább, értékesebb
ajándékot venni, hogy elég fehérre lett-e
mosva az ünnepi terítő, és elég keményre
sikerült-e a krémes habja. Ennél sokkal
több izgalomra ad okot, hogy valóban
megérett-e az a kalász az aratásra. Kapott-e elég napfényt, éltető nedvességet?
Mi felnőttek vajon megadtunk-e mindent
nektek, amiből testileg, lelkileg, szellemileg épülni tudtatok, hogy egészséges,
érett fiatalként folytathassátok az utatokat? S a learatásra váró növény vajon
felszívta-e mindazt a gazdag tápanyagot, amit az anyaföld biztosított neki?
Ti vajon igyekeztetek-e valóban testben,

lélekben felkészülni, minden felkínált
lehetőséget megragadni az épülésre. A
búzafejek érett szemektől duzzadva hajolnak-e meg, vagy üresen lengedeznek
a kalászok a szélben, a sok gyom között
gyenge, silány növénykék fejlődtek éveken át?
Az iskolai ballagások egy-egy szimbolikus lépcsőfokot jelölnek a felnőtté válás
útján. Az érettséginek még a nevében is
benne van, hogy érett, nagykorú, gondolkodó, felelős tagjává válnak a vizsgák
letétele után a fiatal emberek. Keresztény
katolikus életünkben a bérmálás egy ilyen
komoly lépcsőfok. Az egyház társadalma teljes jogú tagjává fogad benneteket,
nagykorú keresztény emberekké váltok.
Születésetekkor keresztszüleitek tettek
fogadalmat értetek és helyettetek is, hogy
segítenek benneteket a keresztényi úton
maradni és haladni. Most nektek kell
ezt a fogadalmat megerősíteni, vállalni
a nagykorúsággal járó felelősséget, kötelezettségeket is. Mostantól nektek kell
majd mások számára is az utat és a példát
mutatni. Ehhez azonban a kalászoknak
be kell érni és a búza tövének meg kell
szakadni… A ballagás, az érettségi, a bérmálás még csak alkalmak, a naptárban
bekarikázott időpontok, fényképek hátuljára kerülő dátumok: ballagásom napja,
bérmálkozásom napja. Az elkövetkező
hosszú években, évtizedekben derül majd
ki, hogy mit is rejtettek a kalászok, hogy
becsülettel, jól végezték-e munkájukat
éveken át a munkások a búzaföldön, s
hogy volt-e áldás a termésen.
Azt hiszem, nektek is, nekünk is –
akikre rábízattatok – van még mit pótolnunk. Talán kell még egy kis eső, egy kis
napsütés, talán nem ártana néha kiirtani
magunk körül a gazokat. S hogy ez nehéz,
fáradságos munkával jár? Az meglehet.
De kérhetünk hozzá erőt, támogatást
imáinkban a Jóistentől. Sőt, esőért és
áldott fényt, meleget adó napsütésért is
fohászkodhatunk hozzá.
Ideje van tehát ilyenkor júniusban az ünneplésnek, a nevetésnek – de ne felejtsük
el, hogy ez még csak az aratás kezdete!
Péti Mária
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Elsőáldozás
ájus 6-án a reggeli szentmisén
a Botev és a Simonnyi általános
iskola hittanosai járultak első alkalom-

mal szentáldozáshoz hitoktatóik, Dobosné Burián Adrienn és Vasi István
vezetésével.

Dezső atya beszédében rámutatott,
hogy az Úr magához vonzza a fiatalokat, sőt a felnőttektől is azt várja, hogy
olyan nyitottak és tiszta lelkűek legyenek, mint a gyermekek.
Az aznapi Evangélium tanítására utalva, amely a szőlőtő és a szőlőműves példájából indul ki, az is kiderül, hogy ha
nem metsszük le a felesleges hajtásokat,
elvadulhat a termés. A szülők és a tanárok feladata, hogy ezt a nehéz munkát
elvégezzék, köszönet illeti őket érte.
Istennel együttműködve, az ő együttes
munkájuknak köszönhető, hogy ezek
a gyerekek a mai napon szentáldozáshoz járulhatnak, lelküket megtisztítva
kegyelmi állapotba kerülhettek.
Tóth Árpád szavait idézve:
„Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.”
(Isten oltókése)

volt, Isten szeretetparancsáról elmélkedett homiliájában.
Isten jót akar számunkra ezzel a paranccsal is: azt akarja, hogy bőséges és
maradandó termést hozzunk mi, az Ő
gyermekei. Isten megosztja velünk a
szeretetét, amely kegyelem formájában
megmarad bennünk. A mi feladatunk,
hogy a lelkünkben hordozzuk a gyer-

meki, tiszta szeretetet, hogy hitünket
és egymáshoz tartozásunkat nyíltan és
őszintén meg tudjuk vallani.
Köszönet illeti a gyermekek szüleit és
nevelőit, akik szeretettel egyengették a
fiatalok útját, és alaposan felkészítették
őket az elsőáldozásra.

Fotó: Demény Anna

M

ájus 13-án a Szilágyi Keresztény
Általános Iskola 34 hittanosa számára jött el az idő, hogy először vehessék
magukhoz az Úr szent testét.
Öröm volt nézni, amint egységes,
egyszerű, tiszta fehér ruhájukban bevonultak a templomba hitoktatóik vezetésével.
Dezső atya, aki maga is hitoktatójuk

Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna
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Imádkozzunk értük...!

Plébániai napközis tábor

...mert a keresztségben újjászülettek: Tóth Annamária április 29-én,
Szabó Fanni Kinga május 13-án, Rutay
Tamás Gábor, Kustos Judit, Szabó
Balázs május 16-án, Vojnity Eszter
május 20-án.

Kedves Szülők!

...mert az örök hazába költöztek:
Sady Józsefné Zuggó Erzsébet (91 éves)
április 24-én, Ódor István (58 éves)
április 26-án, Cseh József (85 éves)
április 26-án, Szabó Gyula (83 éves)
május 14-én, Szalay Ferencné Kálmán
Ilona (88 éves) május 20-án, Szalai
Sándor (81 éves) május 21-én.

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

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai júniusra:				
Általános: Hogy a hívők az Eucharisztiában képesek legyenek felismerni a
Feltámadott élő jelenlétét, aki velük
jár mindennapi életükben.
Missziós: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel
vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

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:
Június 18.: Veszprém, délelőtt ismerkedés, különböző játékok
a közösségi házban; délután állatkert.
Június 19.: kirándulás Kislődre a Sobri Jóska Kalandparkba.
Június 20.: Veszprém, délelőtt kézműves foglalkozások a közösségi házban,
délután programok a várban (Gizella Királyné Múzeum, Szaléziánum);
ebéd a Hungária étteremben.
Június. 21.: balatoni kirándulás, Veszprémből busszal Balatonfüredre,
onnan hajóval Tihanyba.
Jún. 22. Veszprém és környéke, délelőtt felfedezzük a megújult
Séd-völgyet, játszótereket; délután záró programok a közösségi házban.
Ebéd tarisznyából. (Mindenki az otthonról hozott szendvicsét fogyasztja,
kivéve az 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 15-ig
a hitoktatóknál, illetve a templom sekrestyéjében. Előreláthatólag a tanévzáró
szentmise, a „TE DEUM” után várjuk majd megbeszélésre az érdeklődő gyerekeket
és szülőket a részletesen kidolgozott napi programokkal, de erről az időpontról
később adunk még pontos tájékoztatást.
Tisztelettel és üdvözlettel: Dezső atya és a hitoktatók

kalmasak úrnapi körmenet tartására,
a délelőtt 11 órai szentmise után az
Oltáriszentség litániáját imádkozzuk el
Június 15-én Jézus szentséges szívének az ünnepe. Az esti szentmise
előtt, 6 órakor, a Jézus szíve litániát
énekeljük el.

Június 6–9-ig egyházközségi zarándokút Krakkóba.

Június 15. péntek diakónus- és papszentelés: Jézus Szíve Ünnepén, 10
órakor Dr. Márfi Gyula, a Főegyházmegye érseke, 10 órakor áldozópappá
szenteli Dióssy Iván és Papp Szabolcs
diakónusokat a veszprémi székesegyházban.

Június 10-én tartjuk Krisztus szent testének és vérének az ünnepét, Úrnapját.
Mivel nálunk a körülmények nem al-

Június 17-én délelőtt 9 órakor lesz a
tanév végi hálaadó szentmisénk és a
hittanos bizonyítványok kiosztása. A

Június 3. Szentháromság vasárnapja.

Botev és a Simonyi iskolába járó hittanosainkat erre a szentmisére várjuk.
Június 22-én Morus Szent Tamás vértanúnak, az államfők és politikusok
védőszentjének az ünnepe.
Június 24. Keresztelő Szent János
születésének az ünnepe (Szent Iván
napja).
Június 27. Szent László királyunk ünnepe.
Június 29. Szent Péter és Szent Pál
főapostolok főünnepe.
Július 1-jén, vasárnap, Péter-fillér
gyűjtés, amellyel a katolikus egyház
római központját terhelő kiadásoknak
a fedezéséhez járulunk hozzá.

