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Kisboldogasszony napja

K

isboldogasszony napja, (Kisasszony
napja), szeptember 8, Szűz Mária
születésének emléknapja. Már a XI.
században számon tartott ünnepünk.
Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, amelyek kódexirodalmunkba is bekerültek. Kultusza
a régi időkben – és napjainkban is káprázatos gazdagságban bontakozott – és
bontakozik ki.
A középkori templomok többségének eredetileg Mária-patrónusa volt, a
barokk időkben aztán a Kisasszony-búcsúnapot választották hozzá. Egy korabeli eredetű legenda szerint Kisasszony
hajnalán angyalok zengnek éneket a
mennyekben. E régi hiedelemnek jellegzetes népi hajtásai is vannak.
Tápén, például, e jámbor hagyománynak hódolva még napjainkban is sok
asszony megy ki Kisasszony-nap hajnalán a Tisza partjára „napköltét” várni – írja Bálint Sándor. Azt mondják,
akinek „érdeme van rá”, az a felkelő
napban megláthatja Máriát és amint a
nap sugarai rózsát szórnak. Kisasszony
napjára a jámborabb asszonynép másfelé
is virrasztással készül – írják krónikáink.
Ősi pogány őszkezdő nap. A fecskék is
összesereglenek, hogy melegebb égtájak
felé repüljenek, ezért nevezik ezt a napot
„fecskehajtó Kisasszonynak”. Dologtiltó
nap lévén, az asszonyok sem dolgoznak,
különösen a fonás tilos. Megkezdődik a
termények betakarítása. Leverik a diót
is, de a vetésre is kell gondolni, hogy
„Szent Mihály napra má fődbe kerüjjön
a mag”. Az időjárást is figyelik a gazdák,
mert ha esik, nem lesz jó idő a vetésre.
A Balaton vidékén és Göcsejben volt
szokás az, hogy a vetőmagot Kisasszony
napjára virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kiteszik a harmatra, hogy az Úristen szentelése fogja meg. Napkeltekor
már be is viszik. Az a hiedelem, hogy

A hit éve

az ilyen búza nem üszkösödik meg, és
bőven terem. Ez a nap volt sokfelé a cselédek szolgálatba lépésének ideje is. E
nap után kezdik szedni a fűszerpaprikát,
majd rövid fonnyasztás után felfűzik, és
az eresz alá akasztják száradni.
Hegyvidékeink parasztsága úgy véli,
ha Kisasszony napján nem köszönt be az
éjszakai fagy, akkor hosszú, meleg lesz
az ősz. Ennek különösen a szőlészek
szempontjából van nagy jelentősége,
hiszen a régi mondás szerint is:
„Szeptemberi meleg éjszakák finom
bort érlelnek. Ha hidegre fordulnak
Máriák, savanyúak lesznek.”
XVI. Benedek meghirdette a hit évét.
Erdő Péter szerint ennek jelentősége:

A jeruzsálem Szent Anna-templom

Az ünnep, eredetileg annak a jeruzsálemi templomnak felszentelési évfordulója, amely ott áll, ahol a hagyomány
szerint Mária született. Ez a templom, a
ma is álló jeruzsálemi Szent Anna-templom. Bizáncban és Rómában egyaránt
már a VII. században megünnepelték
Mária születésnapját. Rajta kívül csak
Jézusnak és az előhírnök Keresztelő
Jánosnak üljük meg földi születésnapját. Ez a nap tehát, a nagy Mária-ünnepek közé tartozik, népi elnevezése
Kisboldogasszony ünnepe.
Forrás: Barotai Imre atya
(Kalocsa-Kecskeméti Érsekség)

„Amikor a Szentatya meghirdette, hangsúlyozta, hogy az vele a szándéka, hogy
ne csupán érzésként, bizalomként tekintsünk a hitre. Kiemelte, hogy a hitért, a Szentlélek ajándékáért felelősek
is vagyunk, igazi emberi cselekedettel
fogadjuk el. Kegyelem és szabad akarat
működik együtt benne. A hitnek tárgya
is van, hiszen objektív igazságokról szól.
Tehát meg kell tanulnunk a katekizmust,
ismernünk kell a hit tartalmát.”
(Idézet Erdő Pétertől
Új Ember 2012. június 24.)

A Krónikában sorozatot indítunk a
hit éve alkalmából, írásokat, interjúkat
közlünk azzal kapcsolatban, hogy mit
jelent az egyes emberek számára a hit,
mennyire tudatos benne, mit tesz annak
érdekében, hogy ébren tartsa magában,
mikor érezte azt veszélyben. Szívesen közölnénk hitvallásokat felnőttként megtért
hívektől.
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A hónap szentje: Szent Vencel

V

encel herceg a cseh Premysl uralkodóház gyermekeként született
903- ban vagy 905-ben. Atyja, Vratiszláv
herceg volt a csehek második keresztény
uralkodója; anyja, Drahomira hercegnő
keresztény volt ugyan, de lelkületében
még a pogány szellem élt. Vencel fejlődésére igen nagy hatással volt Vratiszláv
édesanyja, Ludmilla, akit később szentként tisztelt az Egyház.
Vratiszláv herceg 921-ben, mindössze
harminchárom esztendős korában meghalt. Az uralkodást felesége, Drahomira
vette át, mert idősebbik fiát, Vencelt még
túl fiatalnak tartotta, de maga is vágyott
a trónra. Ezt a hatalomvágyat, úgy tűnik, kisebbik fia, Boleszláv örökölte.
Drahomira úgy vélte, anyósa, Ludmilla
összeesküvést sző ellene, hogy Vencel
számára szerezze meg a trónt, ezért orgyilkosokat küldött, és tetini várában
megfojtatta az öreg Ludmillát. Uralkodása azonban erőszakos volt, ezért
általános elégedetlenség és zavargás
támadt. Ekkor I. Henrik német király
tudtával Bajor Arnulf avatkozott be, és
arra kényszerítette Drahomirát, hogy
adja át a trónt Vencelnek.
922-ben Vencel átvette az ország vezetését. Tizenhét vagy legfeljebb tizenkilenc éves volt, és mindössze hét évig
uralkodhatott, hogy aztán vértanúként
adja életét Krisztusnak.
Politikájában Nyugat felé hajlott, hogy
a nyugati kultúrából minél többet át tudjon plántálni országába. Nyugatról jött
papokkal és szerzetesekkel népesítette
be udvarát, akik magukkal hozták a német királyság kormányzásának mesterfogásait is. A nyomor és műveletlenség
enyhítésén fáradozott. Egyházalapításai
a kereszténység terjesztésével együtt a
műveltség terjedését is széles körben
elősegítették.
Egyházpolitikájában a clunyi reform
mellé állt, s szerette volna elérni, hogy a
még meglevő pogányság végleg eltűnjön. Magánéletében példás keresztény
volt: ítéleteiben igazságos, felebarátai
iránt irgalmas, önmagával szemben szigorú. Valószínűleg nem is nősült meg.

Az általa alapított templomok szentelési
évfordulóját rendszerint a helyszínen
ünnepelte.
Népe örömmel vette szent királya
vezetését, ellenségei azonban egyre nyíltabban fejezték ki gyűlöletüket. A pogányságot még mindig ápoló és féltő
párt egyre növekvő haraggal látta, hogy
Vencel keze nyomán a kereszténység
tért hódít és megerősödik. A fanatikus,
nacionalista gondolkodású urak pedig
azt rótták föl Vencelnek, hogy a német
királyság felé húzó politikájával elárulja
a cseh nemzetet. Mindkét párt Vencel
öccsében, Boleszlávban találta meg a
vezért, aki örömmel kapott a lázadók
által fölkínált hatalom után, s végül oka
lett testvére meggyilkolásának is.
A középkori szokás szerint hétéves
korában egyházi szertartás keretében
lépett ki a kisgyermekkorból. A család
jó barátja, Tuto regensburgi püspök
jött el, hogy a szertartást elvégezze. Az
oltár előtt megáldotta a kis Vencelt:
,,Uram, Jézus, áldd meg e gyermeket
áldásoddal, amellyel a te igaz híveidet
szoktad megáldani’’, majd levágott egy
tincset a gyermek hosszú hajából. Ezt
követően a jelenlévő urak léptek oda a
gyermekhez, és mindegyikük egy-egy
hajtincs lenyírásával jelezte, hogy többé
már nem kisgyermek Vratiszláv herceg
idősebbik fia, akinek egykor majd örökölnie kell atyja trónját.
A kereszténységet nagyanyjától, Szent
Ludmillától sajátította el, miközben latin
iskoláit Budecben végezte. Legendája
szerint a latinban olyan jártas volt, mint
a papok vagy a püspökök, de nem volt
tőle idegen a görög nyelv sem. A zsoltárokat könyv nélkül tudta imádkozni.
Ifjúkorának nagy megrázkódtatása volt
nagyanyja, Ludmilla asszony halála.
Később ő vitette át holttestét Prágába,
a Szent György- templomba.
929. vagy 935. szeptember 27-én az
öccse, Boleszláv meghívására Vencel
Altbunzlauban ünnepelte a Szent Kozma és Damján-templom dedikációs
ünnepét. A templomot ő építtette a két
szent tiszteletére. Az ünnep végeztével

vissza akart térni Prágába, de az öccse
tartóztatta és este nagy vacsorát adott a
tiszteletére. A vacsora emelkedett hangulatban zajlott, és a végén Vencel áldást
mondott, majd Szent Mihály arkangyal
tiszteletére ürítette a poharát, és nyugovóra tért. Másnap reggel misén akart
részt venni, ám a templom kapuja előtt
ott várta Boleszláv és néhány embere.
Boleszláv nyájasan üdvözölte Vencelt,
majd hirtelen kardot rántott, és a fejére
sújtott. Vencel nem vesztette el lélekjelenlétét, a csapást kivédte, és megragadván öccsét, a földre taszította, és ezt
mondta: ,,Bocsássa meg neked az Úr,
öcsém!’’ De nem tudott elmenekülni,
mert a Boleszláv kíséretében lévő urak
mind rárontottak és megölték.
Vencelt halála után vértanúként tisztelték nemcsak Csehországban, hanem
hamarosan egész Európában is. Holttestét még I. Boleszláv uralkodása alatt
vitték át Prágába, az általa alapított Szent
Vitus-templomba. A csehek nemzeti
patrónusként tisztelik, sőt Szent Vencel családjának tekintik magukat, és
Vencel koronája a nemzet szimbóluma
számukra.
Ünnepét halála napján, szeptember
28-án ülték, a római naptárba 1670-ben
vették föl.
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Keresztény angol nyelvi nyári tábor
A Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület több tábort is szervezett július és
augusztus folyamán.
Közülük a „Jesus Loves Me” angol
nyelvi táborban július 9-13-ig tizenhárom 8 -10 éves gyermek vett részt
plébániánk közösségi házában.
A Teremtés történetét, Noé Bárkáját
és Jézus és a gyermekek témáit dolgozták fel angol nyelvű dalok , bibliai filmek
és rövid történetek alapján. A témákhoz kapcsolódóan állatkerti látogatást
tettek, bábjátékokkal dramatizálták a
főbb jeleneteket, csodálatos rajzokat és
tárgyakat alkottak.
A program vezetője, Sárossyné Kovács Éva Katalin, angoltanár, a legmodernebb digitális technikát is bevetette,
hogy még színesebbé és változatosabbá
tegye a napi hat óra foglalkozást. Öröm
volt látni, milyen lelkesen és aktívan vettek részt a gyerekek minden tevékenységben, miközben szinte észrevétlenül,
játékosan fejlesztették angol tudásukat.
A tanárnő gondosan ügyelt arra is, hogy
egyensúlyban legyen az elmélet és a
gyakorlat, a játék és a tanulás.
A tábor végére Jézus szeretetével gazdagodtak, és megfogadták, hogy jövőre
újra találkoznak.
szöveg és fotó: Demény Anna

3.

Regina Krónika

4.

2012. szeptember 2.

Jeles napok
Hagyományok és népszokások Szent Iván napjától Kisasszony napjáig
A nyári hónapokban szebbnél szebb „jeles napok” sorjáznak a kalendáriumban.
Róluk a felsorolás mellé csak néhány
mondatos leírás fér ebbe az írásba.
Június - Szent Iván hava Nyárelő hava
Június 24. Szent Iván nap, Keresztelő
Szent Jánosnak és az ősi fényszimbolikának közös ünnepe – a nyári napforduló
után 3 nappal. A nyár csillagászati kezdete korábban Szent Iván napra esett, az
eltolódás a naptárreformok miatt van.
A kereszténység előtti ember a nyárközépi tűzgyújtással a Napot kívánta
megsegíteni a sötétséggel szemben. A
rontó hatások – ha csak egy éjszakára
is –, de elvesztették hatalmukat. E varázslatos éjszakán minden megtörténhetett! A tűzrakást háromszor kellett
átugornia mindenkinek, aki azt akarta, hogy Keresztelő Szt. János és Szt.
Iván segítsége által kegyelmet nyerjen
a Szentháromságnál. A tűzbe dobott
gyümölcsöt mágikus tárgyként használták az egészségmegőrzésben, az illatos
füveket, virágokat később a fürdéshez
használták. Szerelemvarázsló, szerelmi
praktikák és jóslatok is fűződtek e naphoz.
Június 29. Péter-Pál napja. Mindkettőjük igazi névünnepe, mert a legendai
hagyomány szerint ezen a napon végezték ki mindkettőjüket Rómában Kr. u.
67-ben.
A magyar nyelvterületen úgy tartották, a búza töve ezen a napon megszakad, kezdődhet az aratás. Sárkeresztesen kalendáriumi rigmussal biztatták
egymást: „Elmúllott már Ézsaiás, vágd
a búzát pőre gatyás!”
A legtöbb hagyomány az aratás végéhez kapcsolódik. Pl. kis darabon talpon
hagyták a gabonát, hogy jó legyen a jövő évi termés. Gömörben úgy mondták,
hogy ezt a madaraknak és a szegényeknek hagyták. Az utolsó kalászokból készült az aratókoszorú, gyakran mezei
virágokkal, szalagokkal díszítették.

Szent Pétert a halászok patrónusaként tisztelték. Az egykori céhek ekkor
rendezték a legény és mesteravatást.
Július – Szent Jakab hava – Nyárhó
Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony,
Kapullárés Boldogasszony – a kármelita
rend kiváltságos Mária-ünnepe. A bibliai
Kármel hegyén remetéskedő Illés prófétát tisztelik szellemi ősükként, Stock
Szt. Simont rendalapítójuknak, akinek
megjelent a Boldogságos Szűz Mária,
átadta a skapulárét (barna rendi köntös)
azzal, hogy aki ebben hal meg, nem jut
a pokol tüzére. Viselését később kiterjesztették minden megkeresztelt katolikus személyre, azokra, akik a köntös
– és újabban nyakban hordott érem (két
szövetdarabka képpel) – viselésével a
rendben előírt életmódhoz hasonlóra
vállalkoztak. Habsburg királyainkról
és Deák Ferencről is tudjuk, hogy volt
kármelita vállruhájuk.
A katolikus vallás egyetemes és nemzeti jellegű Mária-tiszteletéből erednek a
Mária ünnepeink ebben az időszakban.
A magyarországi csodák szinte kivétel
nélkül a Szűzanyához kötődnek. Ennek ékes bizonyítéka számos „beszélő”
helynevünk: Máriabesnyő, Máriagyűd,
Máriapócs, Márianosztra, az erdélyi
Máriaradna, a felvidéki Máriatölgyes.
Július 2. Sarlósboldogasszony, Mária és Erzsébet találkozásának ünnepe.
Aránylag kései Mária ünnep. A XIII.
században már ünnepli az egyház (az
obszerváns ferences szerzetesek alakították ki), a XIV. században vált az egyházban egyetemessé. Igazán a barokk
világban bontakozott ki. Az ünnep hiedelem- és hagyománykincse igen gazdag:
virágszentelés, szegények ápolása, az
anyaság, de legfőképp az aratás a tárgya. E napon csak jelképesen dolgoztak,
a szerszámokat megáldatták a pappal,
búzakoszorút fontak. Az ünnep „sarlós”
jelzője a régi sarlós aratást idézi, amely
alapvetően női munka volt. Az aratás

ünnepélyesen kezdődött: tiszta fehér
gyolcsruhában, levett kalappal a búza
elé térdeltek és imádkoztak, a legszebb
kalászokból búzakoszorút fontak, és a
szemöldökfára akasztották.
Sík Sándor: Sarlósboldogasszony c.
versében sokkal több rejlik, mint ami
szavakkal kifejezhető: nemcsak a Máriakutuszba, de a parasztember Istenhitébe,
gondolkodásmódjába pillanthatunk be.
Sokat megsejtet az aratás, az élet kenyerének és a lélek táplálékának összefüggéséből.
„Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven koszorúja
a táblán.
Arany húrját a domb mögött hangolja már
A nyár nagyasszony napja…”
A vers felemelően gyönyörű, szívből
ajánlom elolvasásra!
Augusztus - Nyárutó hava Új kenyér hava
Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe, a Boldogságos Szűz Mária mennybe menetelének napja, a legmagasztosabb Mária ünnepünk. Szent István
király e napon ajánlotta fel az országot
Szűz Máriának, 1038-ban e napon halt
meg.
A Boldogasszony megnevezés csak a
magyarság körében használatos az ősi
magyar hitvilág egy részének továbbéléseként. Az ünnepnek a középkorban
nagy kultusza volt. E nap sokfelé búcsúnap. A moldvai magyarok virágot,
gyógynövényeket égetnek, füstjével a
betegséget űzik el. A Muravidéken dologtiltó nap volt. Drávaközben azt tartják, a gyümölcsfába keresztet kell vágni,
hogy a termés egészséges legyen.
Szeptember – Őszelő hava Szent Mihály hava - Földanya hava
Szeptember 8. Szűz Mária születése –
Kisasszony napja. Már a XI. században
számon tartott ünnep. Gazdag apokrif
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hagyományai vannak. Őspogány őszkezdő nap.
Az Ipoly-menti községekben ezen a
napon hajnalban az asszonyok felmentek a dombra abban a hitben, hogy a
felkelő Napban meglátják Máriát. Ez a
nap a dióverés kezdete. S ekkor búcsúznak a fecskék, de még nem mennek el!
A hagyomáy a két Boldogasszony-közi időt az asszonyi munkában tartotta
fontosnak. Ültették a tyúkokat, eltették
az ez időben tojt tojásokat, leöntötték
mésszel, így sokáig elállt. (Még emlékszem gyerekkoromból, pontosan így
tett anyám is.)
Minden ünnepkörnek megvannak
jellegzetes ételei. A nyár, a betakarítás
kapcsán a kenyérről kell szólni. A kenyérrel kapcsolatosan különböző mágikus eljárások, hiedelmek vannak. A
kenyér alapvető táplálék volt, a termékenység, a bőség szimbóluma, áldozati
étel.
A pénteki kenyérsütési tilalmat még
a közelmúltban is megtartották. A sütés
minden fázisához kapcsolódott valamilyen mágikus cselekmény. A kenyér
becsben tartása, tisztelete még a XX. században is élt. Nem volt szabad rálépni,
eldobni, ha leesett, meg kellett csókolni,
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de legalább ráfújni. (Így tanultuk mi is
a szüleinktől.)
Receptek
Élesztő nélküli kenyér
Hozzávalók: 90 dkg teljes kiőrlésű rozsliszt, 10 dkg kukoricadara, 10
dkg zab-, búzakorpa,1dl olaj, 2 db főtt
krumpli (közepes nagyságú),1 teás kanál szódabikarbóna, ¾ l víz, 6 tk. só.
A masszából cipót készítünk, majd kiolajozott tepsiben, meleg sütőben 45–50
percig sütjük. A cipó tetejét késsel megvagdossuk, tetejére szezámmagot szórhatunk. Ha kisült, meleg vizes tepsiben
hagyjuk kihülni. A sütésnél ajánlatos 1
liter vizet lábasban a sütőbe tenni, hogy
gőz fejlődjön.
Aratóleves
Hozzávalók: 50 dkg savanyú káposzta,
5 dkg füstölt szalonna, 1 fej vöröshagyma, 4 evőkanál tarhonya, 1 tetézett kanál
liszt, 20 dkg füstölt kolbász, 2 dl tejföl,
1késhegynyi pirospaprika.
A káposztát megmossuk, és a finomra
vágott vöröshagymával 5 dl vízben megfőzzük. Lábasban apróra vágott füstölt
szalonnát olvasztunk, és a tarhonyát
megpirítjuk benne. Ha kész, megszór-

Családi vasárnap a Regina Mundi Plébánián – 2012. 09. 09.
Tervezett programok 15.00-tól sötétedésig:
• kézműves foglalkozás gyermekeknek
• süteményvásár
• zsíros kenyér vásár
• fröccs vásár
• palacsinta és gofri vásár
A zsíros kenyér, fröccs, palacsinta, süti vásárból befolyt összeget
a templom javára ajánljuk fel.
Aki szívesen segítene a programok lebonyolításában,
vagy lennének még ötletei, jelentkezhet az
oltode@oltode.hu e-mail címen,
vagy az alábbi telefonszámokon:
06-30/315-02-83 – Kreschkáné Világhy Bernadett
06-30/641-85-30 – Kreschkáné Magyar Ilona
Mindenkit szeretettel várunk!
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juk egy kanál liszttel, egy késhegynyi
pirospaprikával, és ráöntjük a káposztát.
Egy liter vizet adunk hozzá és addig
főzzük, amíg a tarhonya meg nem pirult.
A kolbászt vékony szeletekre vágjuk, és
ezzel is főzzük még 5 percig. A két deci
tejfölt levesestálban elkeverjük a forró
levest ráöntjük.
Jó étvágyat!
A fenti receptek forrása: Szakál László: Áldd meg Urunk, asztalunkat – Régi
ünnepek a konyhában karácsonytól karácsonyig – Soltvadkert, 1991.
Nagy Árpádné

Ovismise
Az óvodások első szentmiséje
szeptember 29-én 17 órakor lesz.

Bibliakör
Az első foglalkozás október 3-án
az esti szentmise után 19 órakor
lesz a közösségi házban.

Egyetemi lelkészség
Az Egyetemi Lelkészég
foglalkozásai és szentmiséi
október 1-jén kezdődnek.
Ezt követően minden második
hétfőn lesz szentmise,
illetve közösségi foglalkozás.

Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászülettek: Mátyás András július 1-jén, Mátyás Zsolt július 1-jén, Horváth Bálint
július 29-én
...mert az örök hazába költöztek:
Fábián Sándorné Kovács Mária (87
éves) június 20-án, Szalay Gabriella Erzsébet (59 éves) június 20-án,
Kasler András (83 éves) július 1-jén,
Mód János (78 éves) július 6-án, Kókai Mátyásné Kapás Valéria (90 éves)
július 14-én, Hancz István (92 éves)
július 22-én

Regina Krónika
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Új vezető a Karitász csoport élén
Interjú Horváthné Dr. Kovács Zsuzsával

Z

suzsa, úgy tudom, hogy május óta
vetted át a plébániai karitász-csoport
vezetését Stampf Margittól, akinek ezúton
is nagyon köszönjük a sok évi áldozatos
és lelkiismeretes munkáját.
Igen, nagy örömmel fogadtam el ezt
a megbízatást, mert fontosnak tartom,
hogy ne csak a családban, vagy a munkahelyen teljesedjünk ki, hanem segítsünk
a rászorulókon is.
Te magad mióta vagy a karitász-csoport tagja?
Több éve tag vagyok, és megígértem
ha már nem lesznek munkahelyi kötöttségeim, és több időm lesz, aktívabban
fogok dolgozni. Ezért vállaltam el ezt a
megbízatást.
Hány tagja van jelenleg a csoportnak?
Tizennégyen vagyunk, de a havonkénti összejövetelen változó a létszám.
Minden tagnak van valami speciális
feladata?
Vannak, akik időseket látogatnak, ill.
gondoznak, van aki a kórházba jár be a
betegekhez nagy szeretettel és beleéléssel.
Másvalaki a plébánia honlapját kíséri figyelemmel, és hírekkel, információkkal
szolgál, és olyan is van, aki a gazdasági,
adminisztratív feladatokat végzi. Mindenki olyan területen tevékenykedik,
amelyhez jobban ért, és amit szívesebben
csinál.
Körülbelül hány óra munkát jelent fejenként?
Nehéz megmondani, ez mindig az
adott időszaktól függ. Karácsony előtt és
az iskolakezdés előtt van jelentősen több
munka. Vannak az év során csendesebb
időszakok is.
Neked, mint a karitász-csoport vezetőjének, mik a fő feladataid?
Össze kell fogni a csoport munkáját,
irányítani és koordinálni kell a tevékenységeket, kapcsolatot kell tartani a
Főegyházmegyei Karitásszal, ami magában foglalja a jelentések, beszámolók
készítését is.
Milyen területeket lát el a plébániai
Karitász?
A karitatív munka elég széles területet

ölel fel: elsősorban az idősek gondozását,
támogatását, a családok támogatását,
ezen belül főleg a több gyereket nevelő,
vagy a beteg gyereket gondozó családok
segítését. Sajnos több csonka család is
van. Terveink között szerepel az alkalmankénti gyermek felügyelet bevezetése, kaptunk jelzést, hogy lenne rá igény.
Továbbá lelki támogatást szeretnénk
nyújtani azoknak az idős egyedülállóknak, akik magányosnak érzik magukat,
és szeretnének valakivel elbeszélgetni,
vagy azoknak is, akik együtt szeretnének imádkozni valakivel, de idősek, vagy
betegek ahhoz, hogy eljöjjenek a templomba.
Hogyan tudjátok felderíteni, kik a rászorulók?
Fel fogjuk tenni a honlapra a felhívást,
hogy akik bármilyen segítségre szorulnak, jelentkezzenek, vagy akik tudnak
ilyen személyekről a környezetükben,
jelezzék nekünk, de bízom benne, hogy
ez az interjú is fog segíteni
Honnan származnak az anyagi bevételeitek?
Elsősorban a főegyházmegyétől kapott éves támogatásból, templomi gyűjtésekből és egyéni adományokból. Erre
a célra egy persely is van a templom
főbejáratától balra. Minden évben rendezünk karácsony előtt egy kis jótékonysági vásárt is. Éppen most kaptuk meg
a főegyházmegyétől a költségvetésnek
iskolakezdési támogatásra szánt részét.
Ezt az összeget a saját forrásunkból kiegészítettük és szétosztottuk. Hatvanöt
a plébánia területén élő, a Szilágyi, vagy
Botev általános iskolában tanuló, ill. a
Szent Margit óvodába járó gyermeket
érint a támogatás.
Érezhető-e a mi körzetünkben is az
emberek elszegényedése, vagy a rászorulók számának növekedése?
Sajnos igen. Az általunk támogatottakról vannak feljegyzéseink az életkörülményeiket illetően, és szomorúan láttam
most a nyáron, hogy nagyon sok esetben
rosszabbodott a helyzetük. Különösen a
sok gyereket nevelő egyedülálló szülőkre

igaz ez. Többnyire válás, munkanélküliség, adósságspirál következtében alakul
ki ez a helyzet. Vannak rendkívüli segélyek, amellyel tudunk segíteni a bajba
jutottakon, bár ez nem túl nagy összeg,
de talán enyhíteni tudunk a helyzetükön.
Tudomásom szerint, Te most fiatal
nyugdíjas vagy. Hol dolgoztál? Van-e valami kapcsolata a karitatív munkának a
hivatásoddal?
Vegyészmérnökként dolgoztam az
Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás kémiai laboratóriumában,
ahol élelmiszereket vizsgáltunk és minősítettünk. A karitatív munka inkább
családi indíttatású, a hivatásomhoz nem
kapcsolódik. Egy veszprémi kilencgyerekes családból származom. Az édesanyám egyedül nevelt fel bennünket,
mert a legkisebb öcsém mindössze három hónapos volt, amikor az édesapánk
meghalt. Az édesanyámnak nehéz dolga
volt, de az emberi helytállásnak nagyon
szép példáját tapasztaltuk meg. Nekünk,
nagyobbaknak is be kellett segítenünk,
dolgoznunk kellett, de ennek ellenére
úgy emlékszem, hogy nagyon boldog
gyerekkorunk volt. Az Endrődi utcában
laktunk, a Regina Mundi-templomban
voltam elsőáldozó, az esküvőnk is itt
volt. A férjem is vegyészmérnök, de ő
evangélikus vallású. Látogatjuk együtt
egymás templomát, a családban békében és szeretetben próbáljuk megélni
az ökumenét.
A gyerekek milyen vallásúak?
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Mindhárman katolikusok, két lány
és egy fiú. A két lány már férjnél van, a
nagyobbik lányunknak három, a kisebbiknek két gyereke van. A fiunk végzett
orvos, jelenleg mentőorvosként dolgozik. A kisebbik lányunk Finnországban
él. Egyetemistaként végzett ott tanulmányokat, megismerkedett egy finn fiúval, és házasság lett belőle. Kicsit nehéz, hogy a távolság miatt évente csak
háromszor találkozhatunk, bár akkor
hosszabb ideig. Nagyon örülünk, hogy
a nagyobbik finn unokánk már szépen
beszél magyarul, és a kicsi is mindent
megért. Az idősebb lányunk férjével és
kisgyermekeivel Szentkirályszabadján
él, náluk gyakorolhatom rendszeresen
a nagymamai teendőket.
Szükség van-e újabb karitász önkéntesekre? Mit tegyen, aki szívesen dolgozna
Veletek?
Nagyon szívesen fogadnánk új tagokat,
jelentkezzen bárki, aki szívesen segítene
a rászorulókon. Mivel a karitász tagok
átlagéletkora jelenleg 65 év körül van,
szeretettel várjuk a fiatalabbak jelentkezését is a plébánián személyesen vagy
telefonon, illetve a plébánia honlapján.
Demény Anna
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Egyházközségi képviselő-testületi gyűlés
A soron következő egyházközségi képviselő-testületi gyűlést
szeptember utolsó vasárnapján, szeptember 30-án délután 3 órakor
tartjuk a plébániai közösségi házban.
Szeretettel hívom és várom rá a testület tagjait.
László Dezső atya

Dezső atya megáldja és kiosztja az új kenyeret augusztus 20-án

Iskolakezdésre
Egy tanár imája

S

egíts, Uram, hogy meg tudjam érteni diákjaimat. Add, hogy végighallgassam őket türelmesen, és kérdéseikre
szeretettel válaszoljak. Ne engedd, hogy
szavukba vágjak, vagy letorkolljam őket
minden ok nélkül.
Add, hogy mindig tapintatos és udvarias legyek velük szemben, minthogy
én is elvárom ezt tőlük velem szemben.
Adj erőt, hogy sohase takargassam előttük hibáimat feleslegesen, s hogy tudjak
tőlük bocsánatot kérni, ha valami ros�szat tettem, vagy megbántottam őket.
Ne engedd, hogy tetteimmel valaha is
sebet ejtsek érzelmi világukon.
Ne engedd, hogy nevessek hibáikon.
Nem akarok úgy büntetni, hogy megszégyenítem, vagy nevetségessé teszem
őket a többiek előtt. Mindenekelőtt azt

kérem, Uram, hogy soha ne töltsem ki
rajtuk a mérgemet pusztán csak azért,
hogy önzésem kielégüljön.
Tégy engem napról-napra alázatosabbá, és segíts, hogy felhagyjak diákjaim
szüntelen szidásával. Vezess, hogy minden órán szavaimmal és tetteimmel is
erősítsem bennük azt a meggyőződést,
hogy a becsületesség a boldogság alapja.
Tégy elnézővé diákjaim apró hibáival
szemben, és segíts, hogy észrevegyem
a legkisebb jót is bennük. Add ajkamra a megfelelő szavakat, ha valamelyik
dicséretet érdemel.
Ne engedd azt várnom tőlük, hogy
felnőtt módjára érveljenek, s hogy olyan
ítélőképességük legyen, amelyet csak
hosszú élettapasztalat adhat.
Add, hogy minden kérésüknek enged-

jek, ha azok ésszerűek és erkölcsileg
megengedhetők, és adj kellő határozottságot, hogy tudjak nemet mondani, ha
valami megítélésem szerint ártalmukra
lenne.
Ne engedd, Uram, hogy elvegyem
tőlük annak lehetőségét, hogy önállóan
gondolkodjanak, hogy ők hozzák meg
saját döntésüket, és ők gondoskodjanak
magukról.
Segíts, hogy ne legyek személyválogató, hanem igazságos és szeretetteljes
mindegyikükkel, s így tiszteletük őszinte
lehessen irántam.
Tégy méltóvá, Uram, hogy diákjaim
szerethessenek, és általam közelebb kerüljenek Hozzád.
Amen
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Egyházközségi zarándoklat

Ministránsok!

Időpont: október 5-én és 6-án

Az első foglalkozás
szeptember 26-án 17 órakor
a templomi hittanteremben lesz.
Ezt követően minden
második szerdán tart foglalkozást
Lakó János.
Szeretettel várjuk
a régi és az új ministránsokat!

Útvonal: Veszprém – Pécs –
Máriagyűd – Siklós – Villány –
Veszprém autóbusszal
Szállás, vacsora és reggeli
Máriagyűdön
Irányár: 12 000 Ft (útiköltség, szállás, vacsora, reggeli, belépődíjak)
Indulás Veszprémből október 5-én
6:00-kor, érkezés 6-án 23:00-kor
Jelentkezni lehet a plébánián,
illetve a sekrestyében
László Dezső atya

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai szeptemberre:				
Általános: Hogy a politikusok mindig tisztességgel, csorbítatlan becsületességgel és az igazság iránti szeretettel tevékenykedjenek.
Missziós: Hogy a keresztény közösségekben növekedjék az arra való készség, hogy misszionáriusokat, papokat
és világiakat, valamint konkrét pénzforrásokat adjanak a legszegényebb
egyházaknak.			
Szeptember 3-án, hétfőn, a reggel
8:30-kor kezdődő szentmisén tartjuk
a Veni Sancte-t, a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola tanulói
számára. A szentmisét László Dezső
lelki igazgató atya celebrálja.
Szeptember 7-én a kassai vértanúknak, Szent Márk, István és Menyhért
áldozópapoknak az ünnepe van.
Szeptember 8. Szűz Mária születésének (Kisboldogasszony) az ünnepe.
Szentmise este 18:30-kor lesz.
Szeptember 9-én a reggel 9 órai
szentmisén tartjuk a Veni Sancte-t, a
Szentlélek Isten segítségül hívását az
új tanévre a Simonyi és a Botev-iskola
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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
szept. 9.
szept. 16.
szept. 23.
szept. 30.
okt. 7.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Iz 35,4–7a

Jak 2,1–5

Mk 7,31–37

Iz 50,5–9a

Jak 2,14–18

Mk 8,27–35

Bölcs 2,17–20

Jak 3,16 – 4,3

Mk 9,30–37

Szám 11,25–29

Jak 5,1–6

Mk 9,38–43.45.47–48

Ter 2,18–24

Zsid 2,9–11

Mk 10,2–16

hittanosai számára. Minden hittanost
várunk erre a szentmisére! A hittanórákat az ezt követő héten kezdjük.
Az órarend megtekinthető lesz a hirdetőtáblán.
Szeptember 9-én 14:00 órától Családi
Vasárnap a közösségi házban. Szeretettel várunk mindenkit, nem csak a
családosokat!
Szeptember 12-én, szerdán ünnepeljük Szűz Mária szent nevét. Ez a nap
templomunk búcsúnapja. Reggel 7-kor
és este 18:30-kor is lesz szentmise.

Szeptember 29. Szent Mihály, Szent
Gábor és Szent Rafael főangyalok
ünnepe
Szeptember 30-án, a hónap utolsó
vasárnapján tartjuk a katolikus egyházban a Szentírás vasárnapját.
„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amelyek Isten
ajkáról valók” – tanítja Jézus. Legyen
mindennapi kenyerünk, napi olvasmányunk a Szentírás!
Október 1-jén a Gyermek Jézusról
nevezett Lisieux-i Szent Teréz szűz
és egyháztanító emléknapja

Szeptember 13-án Aranyszájú Szent
János püspök és egyháztanító emléknapja

Október 4-én Assisi Szent Ferenc
emléknapja

Szeptember 14-én a Szent Kereszt
felmagasztalásának az ünnepe. Másnap a fájdalmas Szűzanya emléknapja.

Október 5-én a veszprémi bazilikafőszékesegyház felszentelésének az
ünnepe

Szeptember 21-én Szent Máté apostol
és evangélista ünnepe.

Október 1-től a téli miserend lesz
érvényben templomunkban, az esti
szentmisék 6 órakor kezdődnek.

Szeptember 24-én Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe, aki hazánkban a keresztény pedagógusok védőszentje.
Szeptember 27-én Páli Szent Vince áldozópap emléknapja

Október hónapban minden este 6
órakor közösen imádkozzuk el a rózsafüzért a templomban, amikor szentmisénk van, előtte ½ 6-kor kezdjük.

