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Szent István ünnepére
A régiek hite szerint Sarlós
Boldogasszony ünnepétől
Szent Istvánig a kegyelmek
beérése és aratása is elkövetkezik. El nem fogyó remén�nyel erre várunk, a jeleknek
meg hálával és „erőst” örvendünk.
Szent István kultusza a keresztény magyarság számára
a nemzeti létezés gyémánttengelye. Árpád hazát szerzett, Géza fejedelem Bizánc
és Róma közül a Nyugatot
választotta. Végérvényesen
eldöntötte: nem Kelet-Európához, hanem Nyugat- Európához
tartozunk. Szent István megszervezte
és megvédte a keresztény országgá tett
hazát. Alkotmányt és törvényt adott,
rendet tartott, megőrizte függetlenségünket: nem lett senkinek sem vazallusa. Városokat, püspökségeket, iskolákat
hozott létre. Minden tíz falunak templomot építtetett. A keresztény papok és
szerzetesek imádkozni, írni-olvasni, sőt,
földet művelni is tanították a lakosságot. A keresztény istenfélelem támaszt
és normát jelentett azoknak, kik a hit
segítsége és a vallás parancsai nélkül
nem tudtak volna tisztességesek lenni,
emberhez méltón élni.
A Szent Király kultusza kíséri a magyarság sorsát, hitéletét, kultúráját, művészetének, irodalmának alakulását. Az
igazság, jóság, irgalmasság erényeit gyakorolta és hagyta örökül utódainak. Valószínűleg az ellene lázadók inkább a
hatalomra vágytak, mintsem régi hitük
megőrzésére. A magyar ember, akár hívő,
akár nem, tisztelettel néz fel Szent István alakjára és művére, mert ha hitbeli
meggyőződésével nem is értene egyet,
történeti jelentőségét nem vonhatja kétségbe. Monumentális egyénisége már a

népünk boldog lehessen a
közös ünneplés kegyelmében: „Támadj fel újra bennünk Krisztusunk, / Kinek
országát százszor megtagadták. / És lesz még ünnep,
százezer szebb ünnep, / És
boldog nép, mely ünnepelni
tud, / Ha veled küzdünk és
veled maradunk.”
Cs. Varga István
Az írás a Hitvallás 2010. évi
8. számban jelent meg.

kortársait hódolattal töltötte el. Halála
után az egyház a szentség koszorújával
övezte.
Legendák és krónikák, gyönyörű népénekek után a magyar történetírás mellett a magyar irodalom is kivette részét
Szent István jelentőségének tudatosításából. Nemzeti irodalmunk is bizonyítja: a
magyarság a nagy országépítőt, a „nem
porladó kezű királyt” apostoli szent királyként tisztelte. Az apostol-lelkületű,
méltán tisztelt kormányzó a vallás és a
rend érdekében keménykezű uralkodó,
minden csatájában győztes hadvezér
volt, hiánytalanul betöltötte történelmi
küldetését.
Szent István megértette: „a vén idő
új vágyakat teremt... az idő szavát, Ha
meg nem érti, önmagának ás sírt...” Szent
Gellért az Éghez fohászkodik: „Népek
nagy Istene! Tekints le ránk! / Tedd boldoggá e népet és honát: / Körítse fény,
melyet királya hord / Dicső fején, az
égi koronát.” Az „égi korona”, a magyar
Szent Korona azt is jelenti, hogy minden
földi hatalom az Istentől ered.
Csanád Béla Hol vagy, István király
című versével fohászkodunk, hogy Szent
István ünnepe a lélek bőségét adja, hogy

R. Dániel Irén:
Darázs-helyzet
Uram!
Köszönöm,
hogy kinyitod
nekem az ablakot,
amin át – mint
lakásba szorult
darázs – szabadba
juthatok.
Menekülni csak
fény felé lehet.
Nyisd ki hát
újra meg újra
az ablaküveget,
mert fejem zúg már
attól, hogy mindig
nekikoppan.
Röpülnék Feléd,
de bűnös valóm,
földre sújtva,
elém robban.
Nyisd ki előttem
ma is
az ablaküveget,
hadd fogja be lényem
sugárzó fényedet!
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Elbúcsúztunk Dr. Borián Árpádtól

K

edves Árpád, képviselőtársunk,
korábbi világi elnökünk!

Fotó: Demény Anna

Nehéz szívvel veszek búcsút Tőled
a Regina Mundi egyházközség nevében. Ha olykor arrafelé pillantok, ahol
rendszerint a szentmiséken ülni szoktál,
az azért lehet, mert még mindig várok
Tőled egy biztató mosolyt, egy megerősítést.
Sokat jelentett nekünk a Te jelenléted
a gyűléseken még azután is, hogy elnöki
tisztségedet átadtad a Téged követőnek.
Tiszteletbeli testületi tagként is mindig
kötelességednek érezted, hogy részt
vegyél a gyűléseken, továbbra is szívügyednek tekintetted a hívek érdekeinek
képviseletét, továbbra is felelősnek érezted magad az egyházközség tagjainak
lelki életéért. Aktív világi elnökként, a
teljes embert kívánó orvosi hivatásod
mellett, arra is jutott időd és energiád,
hogy felkeresd azokat, akik valaha itt
keresztelkedtek és még a plébánia területén laktak, hogy emlékeztesd őket,
egy olyan közösséghez taroznak, amely
szeretettel visszavárja őket. Illik rád ez
a Sirák fia könyvéből vett idézet: „ha
Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel
igen sok megpróbáltatásra. Keményítsd

meg szíved és légy állhatatos [...] Mindent, ami rád szakad, tűrj el békességgel, maradj hűséges a megaláztatásban.”
Te valóban szolgálatnak tekintetted a
tisztségedet, vállaltad a visszautasítást,
az ellenállást, olykor a megaláztatást is
annak reményében, hogy ha csak három
igazat találsz, akkor is megbocsát talán
az Úr.
Példát mutattál nekünk, testületi tagoknak, megértésből és együttérzésből
is, nem csak felelősségtudatból. Mindig
volt mindenkihez kedves, elismerő, bátorító szavad, számon tartottad, kinek
milyen gondja, bánata van. Viszont törekedtél arra, hogy minket, többieket
is minőségi munkára serkents. A Te
javaslatod volt, hogy minden testületi
tag számoljon be a gyűléseken az általa
vállalt területen végzett munkájáról.
„Megigazul mind, aki az Urat féli,
akárcsak a fény, ragyognak jótettei.” (Sir
32, 16)
Tudom, hogy a Te szavaid és tetteid mély hitedből fakadtak, jótetteid
ragyogó fénye a mi további utunkat is
megvilágítja.
Alapvető fontosságú volt számodra
a család. Példamutató voltál a családi
életben is: négy gyermeket, három fiút

A gyászmisét Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát mutatta be

és egy lányt neveltél fel szeretetben és
összetartásban. Egyik fiad a szerzetespapi hivatást választotta, a családban
kapott vallásos nevelés is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a hivatását nemcsak
felismerte, de ki is tartott mellette. Úgy
gondolom, a Te szerető támogatásod és
példamutatásod is pozitívan befolyásolhatta a döntését.
A család összetartását jelzi számunkra az a tény is, hogy minden évben egy
közös szentmisén vesz részt a család
minden tagja templomunkban, ahol
az élő és már elhunyt családtagokról is
megemlékeznek.
„Ne félj a rád váró szenvedésektől! […]
Légy hű mindhalálig, és neked adom az
élet koszorúját.” (Jel 2,10)
A hűség jellemző volt Rád egész életedben: a házastársi és a családtagokhoz
való hűségen kívül fontos volt az orvosi
hivatáshoz, a munkahelyhez és a közösségekhez való hűséged is. Ugyanígy a
Regina Mundi-templomhoz és az egyházközséghez való hűséged. Hűségesen
kitartottál egykori iskolád, a piarista
gimnázium mellett, tagja voltál a piarista öregdiákok közösségének is.
A város képviselő testületének is aktív
tagja voltál, a városért végzett munkádért „Pro Urbe” díjjal jutalmaztak két
évvel ezelőtt.
Kedves Árpád, képviselőtársunk, szeretett és tisztelt doktor úr! Mindenki
számára, aki ismer, nyilvánvaló, hogy
az Úr bőségesen elárasztott Téged kegyelmével. A sok-sok talentumot, amit
kaptál, nem ástad el, hanem alaposan
megsokszoroztad életed során. Mi, akik
ismerünk, tisztelünk és szeretünk, biztosak vagyunk benne, hogy Szent Pál
nyomán Te is elmondhatod: „A jó harcot
megharcoltam, a pályát végigfutottam,
hitemet megtartottam. Készen vár az
igazság győzelmi koszorúja, amelyet
azon a napon megad nekem az Úr.”
(2Tim 4, 7–8)
Nyugodj békében!
Demény Anna
a képviselő-testület világi elnöke
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Az idő leckéje

A

z időben, az idővel minden változik.
Változunk belül, változunk kívül,
változik a külsőnk, sőt a belső énünk
is. Életünk folyamatosan változik, bár
általában nem szeretjük a változást. Még
ha felkészülünk is rá, akkor is gyakran
ellenállunk neki. Időközben pedig a
világ változik körülöttünk. Nem tartja
magát a mi időnkhöz - a változások,
úgy látszik, mindig vagy túl gyorsan
vagy túl lassan jönnek.
A változás állandó társunk lehet, de
általában nem szívesen gondolunk rá
barátunkként. A változás megrémiszt
bennünket, mert előfordulhat, hogy
nem tudjuk irányítani. Jobban kedveljük azokat a változásokat, amelyekről
mi döntünk - ezeknek van számunkra
értelme. A kívülről jött változások kellemetlen érzést okoznak: úgy érezzük,
hogy az életünk rossz irányba halad.
Tetszik vagy nem tetszik, a változás lezajlik, és mint az élet legtöbb eseménye,
nem igazán velünk történik meg - egyszerűen csak végbemegy.
A változás nem más, mint elbúcsúzás egy régi, megszokott helyzettől, és
szembesülés egy új, ismeretlen helyzettel. Olykor nem a régi vagy az új
az, ami felbolygat bennünket, hanem
a kettő közti idő. Ronnie Kaye, aki a
Spinning Straw into Gold (Szalmából
aranyat fonni) című könyv szerzője, és
aki kétszeres túlélője a mellráknak, azt
írja: „Az életben, amikor egy ajtó becsukódik, mindig kinyílik egy másik ...
a folyosók azonban kibírhatatlanok.” A
változás így zajlik: általában egy bezáródó ajtóval, egy véggel, egy befejezéssel,
egy veszteséggel, egy halállal kezdődik.
Aztán egy nehéz időszakba érkezünk,
ezt a befejezést siratva, és annak bizonytalanságában élve, hogy mi jön ezután.
A bizonytalanságnak ez az ideje nagyon
nehéz. De amikor már éppen úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, valami új
jelenik meg: egy újbóli beilleszkedés, egy
új kezdet. Kinyílik egy ajtó. Ha harcolsz
a változással, egész életedben harcolni
fogsz. Ezért szükséges, hogy megtaláljuk
a változás üdvözlésének, de legalábbis

elfogadásának a módját.
Amikor megkérdezzük valakitől:
„Hány éves vagy?”, valójában azt kérdezzük: „Milyen idős vagy?” Egy értelmezési keretet próbálunk az illetőre
rántani a múlt felidézésével. Ha megtudom, milyen idős vagy, tudom, milyen
emlékeid lehetnek. Korodtól függően lehet, hogy tudsz a Marsall-tervről,
Jackie O-ról, az első holdra szállásról,
a tárcsás telefonról, a diszkóról vagy a
DOS-ról. Ezt az információt felhasználhatom barátságos módon, hogy régi
Beatles-dalokat énekelek veled. De ellenszenvesen is nézhetek rá, azt gondolva,
hogy ostoba fajankó vagy, akit minden
szél elfúj. Mindkét esetre áll, hogy nem
pontosan úgy tekintelek, amilyen most
vagy. Azáltal ítéllek meg, ami a múltbéli
tapasztalataid összességének látszik.
Felszabadító, ha ki tudunk lépni a felfogásunkból. Mindannyian hallottunk
már ilyen mondásokat: „Nem nézel ki
negyven évesnek”, mire a válasz: „Ilyen
egy negyvenéves”. Az első személy alapjában véve azt mondja: „Nem illesz bele
a felfogásomba”. A második pedig arra
mutat rá: bizony a negyvenévesek ilyenek - ne az elvárásaid szerint határozz
meg.
A nyugati kultúrákban nem becsüljük nagyra a kort. A ráncokat nem az
élet részeként értelmezzük; ezek megelőzendőek, elrejtendőek, eltávolítandók. Mégis, bármennyire hiányzik is
belőlünk a fiatalság energiája és lelkesedése, legtöbbünk nem szeretné újra
megtenni élete korai lépéseit, mert jól
emlékszünk azoknak az éveknek a zűrzavaraira is. Életünk közepét úgy érjük
el, hogy jobban megértjük az életet, és
nincs időnk a különc szélsőségekre. Tudjuk, kik vagyunk, és mi tesz bennünket
boldoggá. Ha egyszer már megtanultuk
ezt a leckét, nem cserélnénk el pusztán
a fiatalság visszanyeréséért. Van egyfajta vigasz ebben a bölcsességben és annak fel idézésében, hogy a fiatalság sok
mindenből áll, de nem mindig könnyű.
Lehet, hogy a fiatalság az ártatlanság
kora, de a tudatlanságé is. A szépség

kora ez, és legalább olyan gyakran az
ostobaságé is. Sokak számára a fiatalkori álmok az időskor megbánásának
tárgyaivá lesznek, nem azért, mert az
életnek vége, hanem mert nem éltek
igazán. Méltóságteljesen megöregedni
annyi, mint minden napot és évszakot
teljesen, egészen megtapasztalni. Ha valóban éltük az életünket, nem akarjuk
újra élni. A meg nem élt élet az, amelyet
bánunk.
(…)
Gondoljunk az időre úgy, mint a szivárványra. Ha beleegyezünk abba, hogy
életünket az óra szerint szervezzük,
azért, hogy így a munkát ugyanakkor
kezdjük el és fejezzük be, akkor ugyanazon színként válik láthatóvá számunkra
az „időszivárvány” egyik színe.
Az összes többi színt azonban mindenki a maga módján látja.
(Részlet Elisabeth Kübler-Ross - David
Kessler Az idő leckéje című írásából)

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.

Regina Krónika

4.

2012. július 1.

Futva jöttem elibéd...
Zarándokút Krakkóban úrnapi körmenettel

N

emcsak közös történelmünk okán,
de személyes tapasztalataink kapcsán is ezer szállal kötődünk lengyel
barátainkhoz: egyetemi évek alatt síelés
Zakopánéban, Krakkó felfedezése a 70es években vonattal, autóstoppal.
Nagyon megörültem a Dezső atya
által hirdetett krakkói zarándoklatnak!
Ideje a hitemen keresztül is szorosabb
kapcsolatba kerülni a várossal! – gondoltam
Június 6-án reggel gyülekező a Művelődési Központ parkolójában: ismerősök
és ismeretlenek a zarándokcsoportban.
A zarándokút jelszava számomra: bárkit
elfogadok útitársnak!
Az indulást követően elmondott
imádsághoz hozzáfűzte Dezső atya, hogy
mennyire fontos egymás elfogadása, az
egymás iránti alázat.
Az időjárás kitűnő, a Jóisten nagyon
a kegyeibe fogadott bennünket!
Budapesten, majd Szlovákián keresztül utazunk festői hegyek között. A Felvidék is megérdemelne egy zarándokutat!
Az utazás szervezője Rostetter Szilveszter, lelki vezetője plébánosunk László
Dezső atya.
Első állomásunk Lengyelországban

– ahol Szilveszter fogadott bennünket
– a kisárvai templom (Orawka). XVIII.
században épült fatemplom, a falakat
magyar történelmi személyek, szentek
ábrázolásával a korabeli plébános festményei díszítik. Csak villanásszerűen:
Szent István király, Szent László király,
Szent Kinga királylány, Géza fejedelem.
Kisárva volt a monarchia idején a legészakabbra fekvő magyar határátkelő.
Ebben a kedves kis fatemplomban mutatta be Dezső atya zarándokutunk első szentmiséjét a tőle már megszokott
– kifejezetten nekünk szóló – kedves
mondataival. Fontos muníció volt a zarándoklat kezdetén.
A szentmisét követően irány: Krakkó.
Miután megérkeztünk a városba, elfoglaltuk a szálláshelyünket, elköltöttük az
ízletes vacsorát, és Rostetter Szilveszter
vezetésével a zsidó negyeddel ismerkedtünk. A kiadós sétát követően nem
okozott gondot az elalvás.
Június 9-én délelőtt a Wavelbe igyekeztünk az Úrnapi körmenetet megelőző
szentmisére.
Az időjárás gyönyörű volt, a hívek
ünneplőbe öltözve ballagtak a Szent
Vencel és Szent Szaniszló nevét viselő

székesegyház déli oldalán szabadtéren
bemutatandó Úrnapi szentmise színhelyére.
A székesegyház a lengyel királyok
koronázási szentélye és temetkezési
helye. (Itt helyezték örök nyugalomra
Lech Kaczynski elnököt is, aki sokakkal együtt, a 2010. április 10-én történt
katyni légi szerencsétlenség áldozata
lett.)
A szentmisén az egyszerű hívőkön kívül képviseltették magukat az egyházi és
közjogi méltóságok mellett az egyetem
elöljárói és a különböző lovagrendek is.
A körmenet innen a Wavelből indul,
és halad egészen a Mária templomig a
szabadban felállított oltárok érintésével. Egyik zarándoktársunk táskájából
nemzeti színű lobogó került elő, így
a magasra tartott zászlót követtük a
tömegben. A piros-fehér-zöld zászló
látványa elismerő mosolyt csalt a lengyel arcokra. A Fő tér – Rynek Glóvny
– zsúfolásig megtelt a körmenet résztvevőivel. A hallgatóság hangos tapssal
jutalmazta a szentbeszéd számára értékes mondatait.
Elgondolkodtató a lengyelek hite! Ez
persze nem újdonság, láttuk, tapasztaltuk a lengyelek életét figyelve. Fogalmazhatunk úgy is: jutalmuk – és az
egész világ jutalma – Karol Wojtyla,
aki 1978. október 16-án foglalhatta el
Szent Péter székét. Lengyelország nagy
becsben tartja boldoggá avatott pápáját:
minden templomban megemlékeznek
róla kép vagy emléktábla formájában.
Az úrnapi körmeneten szép számmal vettek részt a családok mellett fiatalok is. Különleges élményt jelentett a
különböző férfi és női szerzetesrendek
jelenléte is.
A délutáni szabad programot követően a kora-gótikus Ferences templomot néztük meg. Itt keresztelték meg a
későbbi lengyel királyt, Jagelló Ulászlót,
aki a Jagelló dinasztia alapítója volt.
A Domonkos templom a legnagyobb
krakkói gótikus bazilikák egyike.
A jezsuiták számára alapított Szent Pé-
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ter és Szent Pál templomot a római kora
barokk jellemzi.
Késő délutáni sétánk során ismét a
Wavelt vettük be. A Wavel székesegyház
eredetileg román stílusú volt. A jelenlegi
gótikus stílusú templomot a XIV. században emelték Ulászló és Nagy Kázmér királyok. Minden kor uralkodója
a korra jellemző stílusban maradandót
szeretett volna alkotni Isten dicsőségére. A Wavelben található királyi palota
legszebb része a háromszintes árkádos
belső udvar.
Miután elfogyasztottuk vacsoránkat
a Vakok és Gyengénlátók Intézetében
– ahol a szállásunk is volt – Krakkóban
tanuló honfitársunk csodálatos dal- és

Regina Krónika

áriaesttel ajándékozott meg bennünket.
Június 10-én, pénteken a középkori
Krakkó legfontosabb egyházi építményét, a Mária templomot kerestük fel.
A kezdetben román stílusú templomot
a XIV. században építették át gótikus
stílusban. A templom egyik tornyából
hangzik fel minden órában a hejnal,
mely a tatárok támadására emlékeztet. A
Mária templom faoltára a legkiemelkedőbb faszobor Európában, Witt Stwosz
munkája. A középső rész Mária halálát
ábrázolja, a négy szárny domborművein
pedig jelenetek láthatók Mária és Jézus
életéből
A Fő téren áll a Posztócsarnok, Krakkó egyik jellegzetes épülete.
A belvárosi sétát követően a földalatti
Krakkóval ismerkedtünk a Fő tér alatt
kialakított interaktív múzeumban. Itt a
középkori Krakkó életét tapasztalhattuk
meg.
Délben lengyel nyelvű szentmisén
vettünk részt a Domonkos templomban.
A szálláshelyen elfogyasztott ebédet
követően autóbusszal utaztunk Kalwaria
Zebrydowska zarándokhelyre. Útközben
gyönyörű énekekkel és imádsággal hangolódtunk a helyszín méltó felkeresésére.
Az épületkomplexum festői dombokra épült, magában foglal egy Máriának
ajánlott templomot, egy cisztercita kolostort és magát a négy Kálvária dombot négy kápolnájával. Az idő rövidsé-

5.
ge miatt csak a kegytemplomot tudtuk
megnézni.
Szombaton reggel szentmisével kezdtük a napot a közeli Szalézi templomban. Ez egy érdekes, modern templom.
A szentmise liturgiájában Szent Pál Timóteushoz írt 2. leveléből olvastunk:
„hirdesd az evangéliumot, állj vele elő,
akár alkalmas, akár alkalmatlan.”
A szentmisét követően hazafelé indulunk. Első megállónk az Isteni Irgalmasság Temploma volt Lagniewikiben.
A templom szomszédságában található
az Irgalmasságos Szűzanya Apácarend
Kolostora és a Szent József Templom,
mely templomban nyugszik Szent Fausztina nővér (Maria Helena Kowalska).
Az Isteni Irgalmasság templomában
felkerestük a magyar kápolnát, melynek
falán szintén magyar szentek és boldogok képei találhatók.
Magyar szentekkel találkoztunk utunk
elején is a kisárvai fatemplomban!
Elbúcsúztunk Fausztina nővértől és
gyönyörű hegyek között Zakopané felé
vettük utunkat.
Itt az időjárás esősre fordult, inkább
csak az autóbuszból csodáltuk a szebbnél-szebb faházakat.
Este későn villámlás és mennydörgés
kíséretében esőben érkeztünk Veszp
rémbe.
Kérjük a magyar szenteket, hogy kísérjék utunkat itthon is a hétköznapi
életben, és tudjunk előállni az evangéliummal akár alkalmas, akár alkalmatlan!
Makai Katalin
fotók: Szelindi Annamária
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Létezik ma bálványimádás?
„Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek, ha pedig Baál, akkor kövessétek azt!”
Ekképp korholta Illés próféta a népet,
amikor elfordultak az élő Istentől, és a
bálványoknak áldoztak.
A magyar bálvány kifejezés ebből a
Baál, sémi eredetű istennévből származik. Emiatt sokak gondolataiban a
bálványimádás csupán régmúlt idők
sajátosságának tűnik. Ma már senki sem
gondol komolyan arra, hogy egy szobrot
fölállítva azelőtt Istennek kijáró tisztelettel hódoljon. Ám épp e csekélynek tűnő
félreértés révén észre sem vesszük, ha
gondolatainkba, életünkbe, akár a hitünkbe is belecsúszik a bálványimádás.
Bálvány mindaz, ami Isten helyére
kerül. Mindaz, ami megelőzi Őt, ami
helyette az első helyre kerül az életünkben.
Isten mindennél és mindenkinél fontosabb. Legalábbis így kellene, hogy legyen. Azért Isten, mert Ő az egyetlen.
Azért Isten, mert nincs nála nagyobb!
Azért Isten, mert minden Őtőle van,
minden Őtőle függ, minden Őfelé törekszik. Imádás egyedül Őt illeti, hiszen
Ő az Isten és rajta kívül nincs senki más.
Mindent Tőle kaptunk, s egyedül Ő adhat értelmet és célt az életünknek.
Amikor mégsem kapja meg az első
helyet, tehát bármi mást fontosabbnak
tartunk, eléje helyezünk, akkor, bizony
bálványimádásról van szó. Olykor árulkodnak a szavaink. Ha valaki azt mondja,
imádom a gyermekemet, akkor lehet,
hogy észre sem veszi, számára a gyermeke fontosabb, mint az Isten. Még ha
üres szólásnak tűnik is: imádom a mákos
tésztát, imádom a focit, imádok táncolni,
szórakozni, ezzel alighanem elárulom,
hogy van, amiért úgy rajongok, ahogyan
nem volna szabad, éppen e helyi érték
tévesztés miatt.
Vannak aztán olyan dolgok, amelyekről nem teszünk ugyan nyílt vallomást, mégis annyira uralkodnak rajtunk - hagyjuk, hogy uralkodjanak -,

hogy képesek vagyunk a legnagyobb
dolgokat (család, barátok, hit, erkölcs)
is föláldozni. Megint egy árulkodó szó,
hiszen áldozni csak Istennek lehet! A
legtöbb szenvedély ilyen. Uralkodik az
emberen, aki képes szinte mindent odaadni érte. Korábban jószerivel csak két
leküzdhetetlennek tűnő szenvedélyt ismert a társadalom: az alkoholt és a cigarettát. Hihetetlen, hogy ez a függőség
a mai világban mennyire megsokszorozódott. Ma már nem is egy-egy dologtól
függünk, és nem is csak a kisiklott életű
emberek. Számtalan olyan dolog hálózza be az életünket, amelyek nélkül már
meg sem tudnánk lenni - legalábbis ezt
hisszük. (Ez a fajta téves hit ugyancsak
arról árulkodik, hogy Istenre vonatkozó magatartásról van szó!) Vajon meg
tudunk-e lenni tévé, telefon, számítógép, világháló, csetelés, autó, szórakozás, vagy egyesek gyógyszer nélkül?
Nem váltak-e annyira fontossá, hogy
egyszerűen el sem tudjuk képzelni az
életünket nélkülük? Sokak számára természetesnek tűnik az a rettenetes állapot,

hogy otthonában reggeltől estig villog
és zajog a tévé. Szülők nyugtalanok, ha
gyermekük nem állandóan elérhető telefonon. Megbénulni látszana az emberi
kapcsolattartás, ha nem mehetnénk föl
naponta a világhálóra. Mi ez, ha nem az
emberi szabadság önkéntes föladásával
született rabság? „Mindenki valaminek
a rabja.” – írja Gárdonyi. „S egyedül az
szabad, aki az Istennek a rabja”.
Nemcsak a szerzetes, hanem mindaz, aki első helyre helyezi az Istent. Aki
minden döntését, létének minden elemét, életének minden részletét az Ő kezébe teszi. Mekkora ostobaság is volna
máshová tenni!
A bálványimádás ma sokkal szélesebb
körű, mint az Ószövetség idején, vagy
bármely korban az emberiség történelme
során. Meg kell vizsgálni az életünket,
hogy nem élünk-e ostobább módon,
mint az ókori emberek. Át kell rendezni az értékeinket, ha valóban istenfélő,
egyedül Istent imádó, értelmes, XXI.
századi emberekké akarunk válni.

Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület által szervezett táborok
Jesus Loves Me - Tábor, 2012. július 9–13.
helyszín: Regina Mundi Plébánia, Veszprém, Dózsa Gy. út 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, 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.
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Bérmálás 2012.

E

bben az évben a Szent László Plébánia volt a soros az oda tartozó és
a Regina Mundi Plébánia jól felkészült
fiataljainak bérmálási helyszínéül.
Május 28-án, pünkösdhétfőn került
sor az ünnepi eseményre. A Szent László Egyházközség képviselő-testületének
világi elnöke köszöntötte Márfi Gyula
érsek atyát, aki a szertartást celebrálta,
a fiatalokat a bérmálás szentségében
részesítette, és ő mondta az ünnepi beszédet is. Ebből választottam ki néhány
gondolatot.
Az Egyházat a Szentlélek hozta létre.
Célja annak felépítése volt. A karizmákat is a Szentlélektől kapjuk, például a
tanítás, a gyógyítás és a művészet karizmáját, valamint a másokat megtéríteni
képes hitet is: a papi hivatás karizmáját.
A Szentlélek egyrészt a közös hit által
egyesít minket, hiszen mindenhol az
egész világon ugyanúgy imádkoznak a
hívő emberek. Másrészt a szeretet által:
Isten szeretete a Szentlélek közvetítésével árad ki ránk. Nagy szükségünk van
Isten szeretetére, nélküle magányosak
maradnánk. Ne találjunk ki pótcselekvéseket az igazi szeretet helyett!
Kérjük a Szentlelket, árassza ki ránk
kegyelmét, hogy az Istenben való hit
által az ő szeretetében részesüljünk, és
azt képesek legyünk továbbadni!
Szöveg és fotó: Demény Anna

Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!

M

it jelent nekem ez a jézusi kijelentés?
Szeressétek egymást: A szeretet emberségünkhöz tartozik. Szeretet nélkül
nem tud élni az ember. Kicsi gyermekkorban érezzük meg a szeretetet, amely
a bizalmunkat is erősíti. Alapigényünk
a szeretve lenni érzése, ebből fakad a
kettősség. Szeretném, ha szeretnének,
de csak akkor fognak szeretni, ha én is
szeretem a másikat.
A szeretetben benne van az önzetlenség. Egészen a másikra igyekszem figyelni.

Persze a szeretetnek vannak szintjei.
Másképp szeretem a szüleimet, a házastársamat, a gyermekeimet, a munkatársaimat. Ezek a szintek más kapcsolati
rendszereket építenek fel. De mindegyik
alapja a szeretet és az ebből fakadó bizalom.
Úgy akarom szeretni a másikat, ahogy
neki jó. Úgy próbálom szeretni, hogy ő
is megtapasztalja, megérezze a szeretetemet. Ez nem könnyű, mert a szeretet
kifejezésében is vannak nyelvek. Ki-ki
másképp éli meg a szeretetet. Fontos

megismernem a másik, a társam szeretetnyelvét. Ez odafigyelést, tudatosságot
igényel.
Ahogy Jézus szeretett. Jézus életét
adta értem, értünk, mindannyiunkért.
Kiüresítette önmagát, engedelmes lett
a halálig. Ő így szeretett. Ezt szeretném
tanulni tőle. Nem könnyű, sok erőfeszítéssel jár, egy élet küzdelmét igényli.
De Jézus nem hagy magunkra. Folyamatosan kínálja kegyelmét, hogy
legyen erőnk a jó harcot megharcolni.
Fülöp Ákos atya (Heti lélekemelő)
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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

Hírek és események
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Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászülettek: Véber Dániel május 27-én, Király
Emese Jázmin június 3-án
...mert az örök hazába költöztek: Dr.
Borián Árpád (80 éves) május 24-én,
Molnár Gábor (44 éves) május 28-án

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

Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Ez 2,2-5

2 Kor 12,7-10

Mk 6,1-6

Ám 7,12-15

Ef 1,3-14

Mk 6,7-13

Jer 23,1-6

Ef 2,13-18

Mk 6,30-34

2Kir 4,42-44

Ef 4,1-6

Jn 6,1-15

Kiv 16,2-4.12-15

Ef 4,17.20-24

Jn 6,24-35

1Kir 19,4-8

Ef 4,30 - 5,2

Jn 6,41-51

Jel 11,19a; 12,1-6a.10

1Kor 15,20-26

Lk 1,39-56

Péld 9,1-6

Ef 5,15-20

Jn 6,51-58

júl. 8.
júl. 15.
júl. 22.
júl. 29.
aug. 5.
aug. 12.
aug. 15.
aug. 19.
aug. 20.
aug. 26.

Péld 4,10-15.18-27

Ef 4,17-24

Mt 7,24-29

Józs 24,1-2a.15-17.18b

Ef 5,21-32

Jn 6,60-69

szept. 2.

MTörv 4,1-2.6-8

Jak 1,17-18.21b-22.27

Mk 7,1-8.14-15.21-23

Az imaapostolság szándékai júliusra:				
Általános: Hogy mindenkinek lehessen munkája, és azt tartós és biztonságos körülmények között végezhesse.			
Missziós: Hogy a keresztény önkéntesek, akik jelen vannak a missziós területeken, tanúskodni tudjanak Krisztus
szeretetéről.			
Az imaapostolság szándékai augusztusra:				
Általános: Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.
Missziós: Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hivatottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirdetésére és tanítására a föld végső határáig.

emléknapja

Július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)
Július 3. Szent Tamás apostol ünnepe

Július 26. főegyházmegyénkben Szent
Annát, főegyházmegyénk védőszentjét
ünnepeljük.

Július 4. Portugáliai Szent Erzsébet

Július 31. Loyolai Szent Ignác áldozó-

Július 6. Goretti Szent Mária szűz és
vértanú emléknapja
Július 11. Szent Benedek apátnak, Európa fővédőszentjének az ünnepe

papnak, a jezsuita rend megalapítójának emléknapja
Augusztus 6. Urunk színeváltozásának az ünnepe

Július 16. Kármel-hegyi Boldogas�szony emléknapja

Augusztus 9. A keresztről nevezett
Szent Terézia Benedikta (Edit Stein)
szűz és vértanú, Európa társvédőszentjének az ünnepe

Július 18. Szent Hedvig királynő emléknapja

Augusztus 10. Szent Lőrinc diakónus
és vértanú ünnepe.

Július 23. Szent Brigitta szerzetesnőnek, Európa társvédőszentjének az
ünnepe.

Augusztus 15. Szűz Mária mennybevételének az ünnepe (Nagyboldogas�szony). Kötelező ünnep!

Július 24. Árpád-házi Szent Kinga
szűz, szerzetesnő emléknapja

Augusztus 20. Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének
az ünnepe.

Július 25. Szent Jakab apostol ünnepe

Augusztus 24. Szent Bertalan apostol
ünnepe.
Augusztus 28-án tartják a terménybetakarítási hálaadást.

