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Hiszek egy Istenben

„Mindenki hisz valamiben”. Ez az általánosságokban mozgó, semmitmondó frázis mégiscsak elgondolkodtató.
Hogyan lehet végső soron, azaz mint
végső princípiumban hinni és bízni
valamiben? A valami a személytelen
világot jelenti – az anyagot és annak
törvényeit. Merünk-e ráhagyatkozni
erre teljes egzisztenciánkkal?
A reneszánsz óta óriásit fejlődött az
ember fabrikáló értelme, és egyre meglepőbb eredményeket ér el. Az utóbbi
száz év során mesébe illő dolgokat alkotott az európai ember. Az utolsó húsz
esztendő fejlődése pedig már szinte
követhetetlen. Mindennek ellenére az
ember a saját életét, legbensőbb életét –
úgy is mondhatnám, a „de hát énvelem
mi lesz?” világát – nem valamire építi,
hanem valakire. Csak műholdjainkat
építjük a matematika nyelvén beszélő
tudományokra, de saját, személyes életünket egy másik személy szeretetére
bízzuk.
Ezért lehet a ragyogó technikai civilizációban élő emberiség elkeseredett
és reményvesztett, ha nem talál szeretetre. Személy csak másik személyre

építhet személyes életet. S végső soron
hinni is csak egy személyes Istenben lehet; személytelen létezőben hinni, mint
amilyen a sors, a majd-valahogy-lesz, a
világenergia és az ezekhez hasonlók,
fatalizmus. Esztelen az, aki személyes
életét személytelen erőkre bízza. Bálványimádó, aki végül maga is hasonlóvá válik bálványaihoz: géppé lesz, élő
halottá, szuperlény helyett szánalmas
torzóvá.
Másrészt ebből az üres mondásból:
„Mindenki hisz valamiben” azért előragyog egy vitathatatlan tény: mindenki bízik abban, hogy egykor minden
rendbe jön, minden egészen jó lesz. Ez
az ősbizalom minden emberben benne van, ez éltet és mozgat mindenkit.
Öngyilkos lesz az, akiből ez a bizalom
kihal. Az emberiségnek tehát az a konok közmeggyőződése, hogy érdemes
ráhagyatkozni arra az értelem előtti, meg
sem fogalmazott bizonyosságra, hogy
egyszer minden jól lesz. Ez mutatkozik
egyedül helyes emberi cselekvésnek.
Aki hisz, éspedig nem valamiben,
hanem a személyes, élő Istenben, az a
leghelyesebben áll hozzá a létezés egészéhez. Az ateizmust nem lehet az élő,
személyes Istenbe vetett hit mellé mint
intelligens alternatívát odaállítani, sem
azt a fajta hitet, amely valamiben hisz.
Az ateista és a valamiben hívő emberségében, személyében ugyanolyan értékes,
mint az Istenben hívő, mert élete még
nincs lezárva – ahogy a hívőé sincs –, s
erkölcsi cselekvése sem okvetlenül ros�szabb a hívőénél, de maga a tény, hogy
valaki egyáltalán nem hisz vagy valamiben hisz, nem tehető értékben a mellé a
felfogás mellé, amely egy személyes, élő
Istenben hisz. Mert aki semmiben sem
hisz, az a benne lévő ősbizalom ellen
döntött. Lélekben öngyilkos – legfeljebb az öngyilkosság helyett a felületes

megoldást választja: úgy tesz, mintha
a „végső kérdés” nem is léteznék. Ez
viszont gyalázatos önbecsapás, hiszen
a „végső kérdés” létezik! Aki pedig valamiben hisz, pl. a tudományokban,
vagyis az ősbizalom által sugallt végső,
pozitív bizakodását a tudományokba
veti, az saját értelmének mondott ellent,
mert a tudományokat művelő értelem
elismeri, hogy az ősbizalomnak ő nem
tud alapot szolgáltatni.
Elutasítva a panteizmust, mely a materializmus spiritualizált változata, hinni
az egy, élő, személyes, örökkévaló Istenben, aki a mindenséget teremtette
– a legemberibb, legintelligensebb és
legegészségesebb döntés. A hit döntés
amellett, hogy azért van értelme a létezésnek, mert az Istentől jön. Szabad
döntés, mégis szükségszerű, hisz a végső
igazsággal szemben csak egyetlen helyes álláspont létezik: ha elfogadjuk. Az
I. vatikáni zsinat a Római levél alapján
dogmaként hirdeti, hogy az emberi értelem minden külön kegyelmi segítség
nélkül is képes felismerni Isten létezését.
A mai ateistának egyébként sem Isten
létezésével van baja, hanem az kínozza,
milyen is ez az Isten.
Forrás: Barsi Balászs: Hitünk foglalata,
Kecskemét, 2011.

Előadás a Reginában
A Regina Mundi–templomban
havi rendszerességgel előadássorozatot indítottunk helybéli
illetve meghívott előadókkal, akik
közelebb visznek minden érdeklődőt a hit lényegéhez, tartalmához.
A második előadást november
21-én az esti szentmise után,
18:30-kor, Juhász Csaba atya
tartja Hitvallók címmel.
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Mária hite
2012. 10. 17-én a Regina Mundi Egyházközségben László Dezső atya gondolatindító előadásával kezdődött meg a hit
éve kapcsán szervezett előadássorozat.
A plébános atya Mária hitét saját megélt tapasztalataival tarkított előadással
ismertette a nagyszámú hallgatósággal.
Mária példáján, hitén keresztül buzdított arra, hogy ne csak passzív szemlélői
legyünk Isten művének, ne csodaváróként tekintsünk Isten tevékenységére az
életünkben, hanem Máriához hasonlóan
a hitből fakadó felismerések cselekvésre
indítsanak Isten dicsőségére, magunk
és embertársaink javára. Törekednünk
kell arra, hogy belehelyezkedjünk Isten
látószögébe, hogy úgy lássuk magunkat
és embertársainkat, mint ahogy Isten
lát bennünket. Ismerjük meg és tegyük
meg Isten akaratát, mert „a hit a szeretet
által tevékeny.” (Gal 5, 6)
Kifejtette, hogy – Máriához hasonlóan – ha hitünkből nem köldöknézés
és önzés fakad, hanem rátekintünk embertársaink nyomorára, erőtlenségére,
megváltásra szorultságára, akkor fel kell,
hogy ébredjen bennünk a vágy, hogy
életünk példája által Isten irgalmáról,
megbocsátó és mindent megtisztító
szeretetéről tegyünk tanúságot. Bizony
a Szűzanya nem csak általánosságban
hallgatta és értette meg Isten tanítását,
hanem mindazt, ami ebből rá vonatkozott, egészen személyessé tette és azonosult vele! Pedig Mária pontosan ismerte
a mózesi törvényt, amely szerint, ha a
gyermeknek nincs apja, akkor az anyát
halálra kövezik. De hitt az angyalnak,
és teljesen Istenre bízta magát. Olyan�nyira, hogy még Józsefnek sem szólt az
angyal látogatásáról. Aki Istenben bízik, az soha nem szégyenül meg. Ezzel
a biztos hitből fakadó tudással indult
útra Erzsébethez és ezzel fordult oda
Jézushoz a kánai menyegzőn. Tudta,
hogy itt az idő, Jézus cselekedni fog
Miért van az, hogy a szekták és más
vallásúk oly nagy buzgalommal tudják
hirdetni saját igazukat, miért van az,
hogy bennünket nem örömteli keresztényekként ismer meg a világ?- tette fel

a kérdést Dezső atya, aki nem hagyott
bennünket válasz nélkül.
A hit az imádság által aktualizálódik,
és a szeretet által munkálkodik. Ha nem
imádkozunk, ha nem járulunk a szentségekhez, elveszítjük hitünk alapját, éltető erejét és kiüresedünk. Már nem lesz
vonzó az életünk mások számára. A hit
örömtelivé teszi életünket. „Hol a mi örömünk? Mitől várjuk a boldogságunkat?
A pénztárcánktól, a másik embertől, a
jósoktól, a horoszkóptól?” – kérdezte.
Mária, bár ismerte az Írásokat, ahol megjövendölték számára, hogy 7 tőr járja át
a szívét, nem vált depresszióssá, hanem
az mondja az Írás: „És boldog vagy te,
aki hittél…”
Honnan ered Mária boldogsága? –
kérdezte széles mosollyal. Mária boldogsága hűségéből fakadt. Hűségesen
hallgatta az Isten szavát, őrizte lelkében
az isteni igazságot, aki maga Krisztus.
Hordozta szívében és méhében egyaránt.
Tudta, kit hordoz és kit szült a világra,
ezért tudta imádni a kisdedben is Megváltó Krisztusát. Amikor az agg Simeon
és Anna prófétaasszony, Fánuel leánya
jövendöltek Jézusáról, nem veszítette el
ezt a belső bizonyosságot és békét. Valószínűleg sugárzott róla Isten jelenléte
az Ő életében. Ezért követték bizonyára
szívesen mások, az asszonyok és az apostolok. Mária soha sem szűnt meg imádni
az Istent. Kell, hogy a mi életünket is áthassa az imádságból fakadó béke, öröm
és tevékeny szeretet. Felemlítette, hogy
amikor kisfiúként édesapja egyik alkalommal rózsafüzér imádságra tanította,
még nem értette ugyan, hogy mi zajlik,
de érezte, hogy jó az apró gyöngyszemeket szorongatva együtt imádkozni,
közösségben lenni. Talán ez az élmény az, amikor az apa fiát tanítja imára - volt
az első lépés a lelkipásztori élete útján.
Szólt a fiatal nemzedék gyökértelenségéről, elhagyatottságáról, hogy mennyire nem találják helyüket az Egyház által
felkínált kegyelmi ajándékok asztalánál.
Gyökértelenségük Isten ismeretének hiányából, a családok szétziláltságából, a
virtuális élet bezártságából fakad. Mária

Fotó: Szelindi Annamária

nem volt gyökértelen, Szent Anna és Joakim jó példája segítette őt az anyaság,
a család megélésében. A jelenlegi társadalmi helyzetben, amikor a fiatalok
nem látnak példákat maguk előtt, rátekinthetnek Máriára, égi édesanyánkra.
Mária, mint Isten szavának hallgatója és
az Egyház mintája, aki tudatosan vállalt
anyaságával Áldássá lett az emberiség
számára, kéri minden krisztuskövetőre
a Szentlélek kiáradását, hogy megértsük
hitünk értékét, erejét és gazdagságát.
LPS

Játszóház a Szilágyiban
Szeretettel várjuk az iskolába
készülő gyerekeket testvéreikkel,
szüleikkel játszóházi foglalkozá
sunkra, melyet a Regina Munditemplomban november 17-én
a 17.00-kor kezdődő ovismisét
követően tartunk.
Helyszín:
a Szilágyi iskola kisépülete
Téma: Szent Márton legendája
Kézműves foglalkozás, jó hangulat
várja a hozzánk érkezőket!
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Hitvallások
A hit éve alkalmából indított sorozatunk második hitvallója a felnőttként
megtért Réka. Az ő válaszait olvashatjuk feltett kérdéseinkre:
Mi késztetett arra, hogy tanulni kezdd
a katolikus katekizmust? Ösztönzött-e
valaki a családból vagy a baráti körből?
Igazából senki nem ösztönzött arra,
hogy tanuljak! Az élet megtanított egykét dologra születés, betegség, halál és
kaptam társakat, akik késztetnek valamire, így mindig tanulok.
Volt-e vallási „előéleted”? (Pl. jártál-e
gyermekkorodban szentmisére nagymamával vagy más családtaggal?)
Gyerekkoromban jártam szentmisére, elsőáldozó is voltam. Elsőáldozás
után teljesen megszakadt a kapcsolatom
az egyházzal! Négy éve jutottam el Tihanyba Cursillóra. Onnan jöttem úgy
haza, hogy bérmálkozni szeretnék.
Hívőnek tartottad-e magad korábban
is, de „a magad módján”? Vagy abszolút
ateista voltál?
A „magam módján”, de ma már tudom hogy az egy „kényelmes” megoldás
volt.
Mikor a fiam már ministrált én még
mindig a pad mélyén lapultam a templomban, nem mertem elmenni gyónni
és áldozni. A Cursilló volt a fordulópont.
A család nagyon sokat köszönhet Takáts István atyának, aki szelíden vezeti
az egész családot. Amikor készültünk a
bérmálkozásra, akkor Dezső atya volt
az, aki „befogadott minket” és mellénk állt.
Hogyan változott ez a katekézis folyamán? Mi hatott Rád legjobban? (Pl. a
plébános atya tanítása, a beszélgetések,
az olvasmányok, előadások, egyéb)
Rövid, de intenzív szakasza volt ez
az életemnek. Szerencsém volt, mert
hetente kétszer voltam Dezső atyánál és
egyszer mentem István atyához felkészítésre. Nem tudom, mi hatott rám igazán
valami hihetetlen öröm volt elmenni
és megérkezni. Tényleg tudtam, hogy
ez egy változás egyik fontos állomása.
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Beszélő Isten

Folyamatosan azt hittem, hogy ezt én
nem érdemlem meg, de már tudom,
hogy ez az időszak nagy ajándék volt!
Változott-e a mindennapi életed a
szentségek felvétele után? Ha igen, hogyan változott? Számítottál-e arra, hogy
az életed is meg fog változni, vagy úgy
gondoltad, hogy ez is csak tananyag,
amiből vizsgázni kell?
Nem hittem el. Ma már másképp nézek a régi kapkodó magamra. Sokszor
kibillenek, de utána öröm visszakerülni…
Szerinted szükség van-e hívő közösségre ahhoz, hogy megéld a hitedet? Ha
igen, miben segít, ha része vagy egy ilyen
közösségnek?
Biztos szükség van rá, de én tudatosan nem törekszem erre, kevés embert
engedek magamhoz, illetve a távolságot
igyekszem tartani, ami eddig elképzelhetetlen volt!
Egyetértesz-e azzal, hogy a hit tanúságtevés? Te tettél-e már nyilvánosan
tanúságot a hitedről? Milyen érzés volt?
Ez számomra intim terület nem tudok róla nyilvánosan beszélni.
Szerinted mi a hit?
Minden percben közel lenni Istenhez
és erről csendben tanúságot tenni!
Szükség van-e szerinted a hit erősítéséhez elméleti képzésre, vagy elég az
ösztönös hit?
Persze, hogy folyamatosan el kell
mélyíteni az ismereteket, bár sokszor
azt veszem észre, hogy a teológiailag
műveltek – félműveltek nem biztos,
hogy hitelesek a számomra!
Tervezed-e, hogy folyamatosan erősödsz a hitedben? Ha igen, mit teszel
ennek érdekében? Feladatodnak érzed-e
az apostolkodást?
Igen. Most tartok ott, hogy meg kell
tanulnom rábízni magamat teljesen a
Teremtőre, hiszen tényleg mindent elrendez, ha én nem rondítok bele. Csak
el ne veszítsem Őt…..
Köszönöm, hogy megosztottad velünk
a gondolataidat.
Demény Anna

K

önnyű elkönyvelni, hogy Isten
hallgat, mert nem segít olyankor,
amikor szerintünk kellene. S ha ez a
gondolat elhatalmasodik, akkor kijelenti az ember, hogy aki hallgat, az valójában nincs is.
Hangzavaros világunkban elveszítettük az igazi szó iránti érzékünket.
Vagy mégsem? Beszélő képességünk
óriási titok. Ha valaki némán közelít
hozzánk, az félelemmel tölt el, hiszen
nem tudjuk, mire készül. Kisebb baj, ha
valaki távolról kiabál, mint aki közelről
hallgat.
Isten beszél mindabban, amit készen
kaptunk. A teremtett világ dolgaiban.
Azért beszél, mert nem születhettek
önmaguktól. A kutatók az anyag egyre
apróbb részecskéit figyelik, s egyszer
csak azt veszik észre, hogy eltűnik az
anyag, de ott marad valamilyen érthető
összefüggés.
A felelőtlenebbek kijelentik, hogy
íme, itt van az a pillanat, amikor a semmiből magától megjelenik az anyag.
Önmagát hozza létre. A felelősebbek
viszont azt mondják, hogy az anyag láthatatlan változata nem azt jelenti, hogy
nincs anyag, hanem azt, hogy gyengék
a mérőeszközeink.
Mindez csak egyetlen mozzanat ahhoz, hogy észrevegyük annak a beszédét,
aki állandóan szól hozzánk. Egyetlen
atomban, egyetlen növényben, de végül
is Jézus Krisztusban.
(Forrás. Sánta János atya
Heti Lélekemelő)

Diakonus-szentelés
December 8-án 11.00 órakor
Márfi Gyula érsek atya
a Szent Mihály Székesegyházban
diakónussá szenteli
Laposa Norbertet.
Szeretettel várjuk a szentelési
misére a kedves híveket.
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Zarándokút San Giovanni Rotondoba
(1. rész)
2012. szeptember 16.:
22 főből álló lelkes csoport gyülekezett szeptember 16-án hajnali 5.45 előtt
a szokott helyen. Örömmel találkoztunk
a régi zarándoktársakkal, és ismerkedtünk az új résztvevőkkel.
A kis lelkes csapat vezetői László Dezső atya és a zarándokút megszervezője,
Babóczkyné dr. Szőke Edit voltak.
A busz megérkezésekor örömmel
konstatáltuk, hogy egy ismerős pilóta,
Ákos kezében van a volán, akinek nyugalmával, türelmével, szolgálatkészségével már megismerkedhettünk a római
zarándokutunkon.
A csomagok elhelyezése, a szokásos
ellenőrzések megtörténte után Ákos a
lóerők közé csapott, így kezdetét vette
a zarándokút, amelynek „eredményességéért” Dezső atya vezetésével elimádkoztuk a rózsafüzért, kérve Istent, hogy
utunk kegyelmekben gazdag legyen.
Balatonszentgyörgy „magasságában”
új útitárssal gyarapodtunk, Kiss László
atyával, akiről kiderült, hogy Dezső atya
nála volt káplán Hévízen.
Átgurulva a Lendva előtti határátkelőn, utunkat Ptujska Gora felé vettük. Az

itt található Mária kegyhely Szlovénia
legnagyobb búcsújáró helye.
A templom a hegy tetején áll a kolostorral együtt. A templom eredetileg
gótikus stílusban épült. Fő nevezetessége az oltár felett látható dombormű,
a Köpenyes Madonna. A középen álló
Mária hatalmas köpenyének szárnyait
angyalkák tartják. A köpeny alatt látható
sokaság, egyháziak és világiak, az egész
emberiséget jelképezik. Különösen érdekes volt számunkra, hogy ott láttuk
Zsigmond császárt és királyt feleségével, Cillei Borbálával. A kompozícióra
tekintve óhatatlanul az ember ajkára
tolul az ókeresztény fohász: „Oltalmad
alá futunk Istennek Szent Anyja…”
A templom előterében középkori
freskók láthatók, amelyek – többek között – Mirai Szt. Miklós egyik jótettét
ábrázolja. A többi kép a Biblia egy-egy
eseményét jeleníti meg.
Rövid egyeztetés után László atya és
Dezső atya szentmisét mutatott be, így
hitben megerősödve folytattuk utunkat.
Elhaladva Ljubljana mellett, Trieszt felett
átléptük a szlovén-olasz határt.
Aránylag korán érkeztünk meg első
szálláshelyünkre, Cavallino-ba. A szo-

bafoglalás után az alkonyba hajló időben
lesétáltunk a tengerpartra. Megállapítottuk, hogy a víz hőmérséklete ugyan
kellemes, de lubickolásra nem alkalmas.
Visszasétálva örömmel üdvözöltük a
számtalan „bio-fűnyírót”, amelyek jelen
esetben üregi nyulak voltak.
Elfogyasztottuk a hagyományos olasz
vacsorát, amely „pasta”-val kezdődött, s
valamilyen húsétellel folytatódott, végül
desszerttel fejeződött be. A bor kedvelői
válogathattak a fehér és vörös borok közül (megfigyeltük, hogy minden helyen
a környék borait tették ki az asztalra).
Vacsora után jól esett az esti séta a
tengerparton, ahol az erős, tenger felől
fújó szél méretes hullámokat görgetett
a homokos partra. A fárasztó út után
felüdítő volt a tengeri sós levegő. Eltelve vele nyugovóra tértünk, miután
végig játszottuk az „ebben a bőröndben keresem azt, ami a másikban van”
társasjátékot (ezt zömmel a házaspárok
tudják tökéletesen játszani).
2012. szeptember 17. hétfő:
Reggel (egyesek szerint kora hajnalban) 6 órakor volt az ébresztő, ½ 8-kor
pedig a szabadtéri templomban a szentmise. A lelki táplálék után az étteremben elfogyasztottuk „kontinentálisnak”
becézett reggelinket, s a csomagok elhelyezését követve felpattantunk (már
akinek sikerült) a buszra és folytattuk
utunkat Ravenna felé. Az autópálya
Venezia, Padova, Ferrara, majd Bologna mellett hosszan kígyózott. Tovább
haladva megérkeztünk Ravennába.
A Római Birodalom szétesését követően, a népvándorlás zűrzavarában
nagyon sok római kori műemlék elpusztult. Rómát, a birodalom fővárosát,
a IV. század során elhagyják a császárok, s ekkor lép a történelem színpadára Ravenna, mivel Honorius császár az
V. század elején ezt a várost tette meg a
Nyugat-Római Birodalom székhelyévé.
Rövid és gyakran erőteljes felvirágzásai után a város egyre inkább jelentékte-
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lené vált, s a reneszánsz, majd a barokk
mindent átépíteni akaró szellemisége itt
nem tombolt, mivel kiesett a fejlődésre
alkalmas városok közül.
Ravenna 494–540 között az ariánus
keleti gótok, királyuk, Nagy Theodorik
halála után pedig a Kelet-Római Birodalom uralma alá került. 558-ban a város
feletti uralmat átvették a bizánciak és
558-tól 751-ig uralták.
A városban található örökséget 3
időszakba sorolják:
1. Római korszak
2. Az ariánus keleti gótok hagyatéka
3. Bizánci uralom
A római korszak legrégebbi emléke a Piazza del Duomo-n található. Itt
emelték az ún. ortodox Baptisterium-ot
(keresztelő kápolnát).
A nyolc-szögletű, kupolás épület
az ókori Róma művészetének remeke.
Pompás mozaik burkolata Krisztus keresztségét ábrázolja. A jelenetben Keresztelő Szent Jánost, fehér galambként
a Szentlelket és a Jordán folyót megszemélyesítve láthatjuk.
Ezt a 12 apostol képei veszik körül,
az alsó szegély templomi helyiségeket
ábrázol. Így az egész kupola mozaik a
megkeresztelteket befogadó egyházat
jelképezi. A kápolna közepét a hatalmas
keresztelő medence uralja. A rövid, gót
korszaknak emléke az ariánus keresztelő
kápolna.
A harmadik, bizánci hatást leginkább
a San Vitale templomban mérhetjük le.
A kívülről nézve egyszerű téglafalak még
nem sejtetik, hogy milyen kincseket rejt
az épület.

Regina Krónika

A templom névadója Vitalis római
katona volt, aki két fiával (Gervasius
és Protasius) mártírhalált szenvedett.
A templom belsejét azonban csodálatos harmónia uralja. Az ember szeme
nem tud betelni az alabástrom oszlopos emeletes árkádok szépségével. De
az igazi meglepetést a mozaikok okozzák. Amikor szembesülünk a mintegy
1500 évvel ezelőtt megalkotott művészi
alkotással, megdöbbenünk, mennyire
kifejezi a kor ideálját, a kor szellemiségét, a beteljesedést, az állandóságot.
Ezt sugallják a mozdulatlan, párhuzamos irányba tekintő szemek, a merev
testtartások.
A szentély boltívén Krisztus látható
Gervasius és Protasius között, az emeleti galériák alatt Ábel, Melkizedek és
Ábrahám utal az eucharisztiára. Az
apszis előtt baloldalon Justinianus császár és kísérete látható teljes ünnepi
ornátusban, míg jobbról Thedora és
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udvarhölgyei láthatóak ünnepi pompában.
A sok szépségtől kissé kábultan bandukoltunk tovább egy szerény, téglafalas
kis épülethez. Ez Galla Placidia császárné mauzóleuma az V. századból.
A szerény külső azonban csodálatos
remekműveket takar. Belül a falakon az
ókori mozaik-kultúra legszebb, legépebb
maradványai, mint az antik művészet
utolsó akkordjai láthatók.
Az alabástrom ablakokon beszűrődő
sejtelmes fényben a mennyezet a csillagokkal teleszórt kék eget szimbolizálja,
középen kereszttel. A bejárat fölött a Jó
Pásztor alakja látható.
A sírépítményben 3 szarkofág található, ezek közül az egyik a császárné
hamvait rejti.
Itt valóban az antik világ művészetének hattyúdalát láthatjuk, mivel Galla
Placidia 450-ben hunyt el, s 476-ban a
germán Odoaker végleg eltörli Nyugat
Római Birodalmat.
Eltelve és elgondolkodva a Ravennában látott a IV–VI. század építészeti, művészi remekein, folytattuk utunkat, de
most már Rimini után, az Adriai tenger
partján. Megcsodáltuk a tenger mélykék
színét, tengerpart mellett e lhelyezkedő
kisebb-nagyobb településeket, egy-két
technikai szünet közbeiktatásával megérkeztünk következő szálláshelyünkre,
Loretoba.
Szállodai szobánk méretével kapcsolatban igaznak bizonyult az a mondás:
ha be akar valaki menni, kettőnek ki
kellene jönni. Sebaj, az ágyunk mérete
alvásra megfelelőnek bizonyult.

Regina Krónika
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Zarándok Lelkiségi Kör
Boldog az az ember, akit te segítesz,
Akinek a szíve zarándokútra készül
(84. zsoltár)
A Regina Mundi Plébánia Zarándok
Lelkiségi Köre október 9-én megtartotta
első foglalkozását. Babóczkyné dr. Szőke
Edit vezetésével. A szép számú érdeklődők aktívan vettek részt a valóban jó
hangulatú beszélgetésben, amelynek

során tisztáztuk, mit értünk zarándoklaton, honnan ered, mi a célja.
Az első beszámoló a legutóbbi, szeptemberi külföldi utunkról szólt, amelynek fő célja San Giovanni Rotondo volt.
Nagyszerű érzés volt a vetített képek
segítségével felelevenítenünk kedves
vagy humoros eseményeket, újra látni
gyönyörű tájakat és épületeket.
Edit kérésére mindannyian kiemeltünk egy-egy számunkra jelentős moz-

zanatot, lelki élményt valamelyik előző
zarándokutunkból. A továbbiakban lehetőségünk nyílik arra is, hogy részletesebben beszámoljunk kedvenc utunkról.
Végül megállapodtunk abban, hogy
visszatérünk a „kezdetekhez”, és minden hónapban gyalog látogatunk meg
egy zarándokhelyet vagy templomot.
Az első ilyen utunk a közeli Rab Mária
forráshoz vezetett október 22-én. Stílusosan, éppen 22-en indultunk el rövid
bemutatkozás után. Csodálatosan szép
időnk volt, öröm völt a gyaloglás. Edit
elmélkedésekkel és imákkal biztosította
az út lelki tartalmát a forrásnál, majd
Papp Szabolcs káplán atya jóvoltából
szentmisén is vehettünk részt a Szent
Margit-templomban. Így minden zarándok, aki teljesítette a szokásos feltételeket, teljes búcsút nyerhetett.
Feltöltődve, derűs lélekkel búcsúztunk el egymástól, és megfogadtuk,
hogy egyetlen gyalogos zarándoklatot
sem hagyunk ki a továbbiakban.
szöveg és fotók: Demény Anna

Zarándok Lelkiségi Kör
A Regina Mundi Plébánia
Zarándok Lelkiségi Kört
indít a zarándoklatok iránt
érdeklődő testvérek számára.
A havonta egyszer tartott
foglalkozásokon jó hangulatú
beszélgetések keretein belül
megismerkedünk a zarándoklás
lelkiségi hátterével,
megosztjuk egymással személyes
élményeinket és minden
foglalkozás végén meghallgatjuk
egy testvérünk diavetítéssel
egybekötött rövid
útibeszámolóját.
A következő foglalkozás időpontja:
2012. november 13. kedd, 18 óra
Helye: Regina Mundi Plébánia
Közösségi Ház
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Regina Krónika
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Jeles napok
Néphagyomány Szent Mihály napjától – szilveszterig
A címben jelzett időszak igen gazdag
ünnepekben, hagyományokban, szokásokban! A válogatás nem egyszerű, és
nagyon szubjektív! Szinte csak tőmondatokban lehet érinteni a kiválasztott témát.
Szeptember – Szent Mihály hava –
Őszelő
A tavasszal kiterelt állatok behajtása
Szent Mihály napja. A szeptember végétől novemberig tartó időszak legfontosabb gazdasági és egyben társadalmi
eseménye a szüret. Társas cselekmény
volt, ezért kapcsolódott hozzá ünneplés, táncos mulatság, szüreti felvonulás.
Nagyon sok vidéken ma is őrzik a hagyományok több elemét.
Október – Magvető hava – Őszutó
Meg kell emlékeznem két kedves szentemről: október 1. Lisieuxi Kis Szent Teréz
névünnepe. Ugyan nem a népszokások
témaköréhez tartozik, de meg kell említenem, hogy amikor ereklyéje Magyarországon járt, a veszprémi Kolping
Család a róla szóló énekes „imaórával”
gazdagította a székesegyház ünnepségsorozatát. Október 15. Avilai Nagy Szent
Teréz névünnepe. Valamikor a falusi
asszonyok számára dologtiltó nap volt.
November – Szent András hava –
Őszutó
November. 1.: Mindenszentek napja. Az ünnep gyökerét keleten találjuk,
már 380 körül, ekkor ünnepelték a világ
vértanúinak napját. A mai formáját IX.
Gergely pápa fektette le.
November. 2.: Halottak napja. A cluny
bencések kezdték megtartani a X. században.
Mindkét napon ünnepi étkezés volt.
A többi ünnephez hasonlóan került sok
finomság az asztalra, de minden másképpen volt. Sok helyen terítettek a kedves
halott családtagoknak, üresen hagyták az
asztal előtt a helyet. A halottak emlékére
egy korty bort az asztal alá löttyintettek,
a kiöntött ital az egykori áldozatok maradványa volt.
November. 11.: Szent Márton napja. A
Szombathelyen született tours-i püspök
a középkor egyik legnépszerűbb szentje.

E nap a krónikák szerint a jobbágytartozás, tisztújítás napja volt. A legenda úgy
tartja, Szent Márton alázatból ki akart
térni a püspökválasztás elöl, ezért a ludak óljába rejtőzött. A ludak gágogása
azonban elárulta őt. E napon kóstolták
meg az újbort, és vágták le a tömött libákat. A lúd csontjából következtettek az
eljövendő hónapok időjárására: a fehér
csont zord telet jelentett. Országszerte
lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak.
November 19.: Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe. Neve gyakran szerepel
a gyermekdalokban, főleg a pünkösdi
énekekben. Lehetséges az összefüggés a
pünkösdirózsa és Szent Erzsébet legendájának egyik motívuma, a rózsacsoda
között.
Időjóslás is fűződik e naphoz. Ha Erzsébet napon havazik, akkor azt mondják: „Erzsébet megrázta pendelyét.”
November 25.: Katalin nap. E naphoz
férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódnak. Közismert az időjóslás is:
„Ha Katalin kopog, karácsony locsog,
ha Katalin locsog, karácsony kopog”. E
nap régen sok helyen női dologtiltó nap
volt.
November 30.: Szent András apostol
és vértanú égi születésnapja. A legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap.
A közös jóslások többnyire a fonóban

történtek – ólomöntéssel, gombócfőzéssel. Azt is mondták: Katalin bezárta
a muzsikát, vége lett a vidámságnak,
András meghozta az adventet!
Az advent a „várakozás” időszaka.
Sok szép régi és új jelképpel van tele:
mindenekelőtt a fény. Égnek a gyertyák
a hajnali miséken, az otthonokban az
adventi koszorún. Készülnek az adventi
házikók, a naponta kinyitható ablakaik
mögött színes, csillogó papírok: minél
több fény és ragyogás legyen, ha mindet
kinyitjuk! És égnek majd a karácsonyfa
zöld ágain is.
December – Karácsony hava - Télelő
December 25–26. Karácsony. Legrégebbi utalás az ünnepre a 354-ben
lezárt „Depositio martirum”-ban (vértanúk jegyzéke) található a nap pontos
megjelölésével. A nap elnevezése: legvalószínűbb, a szláv korciti – fordul, lép,
átlépő – származéka, és a téli napfordulat
kozmikus örömére, várakozására utal.
A hagyományelemek leginkább a téli
napfordulóhoz kapcsolódnak.
A karácsonyi kántálás: énekes, verses
köszöntők. A gyerekek, a fiatalok, a házas emberek a házak ablaka alatt vagy
bent énekeltek. A kántáló énekek legismertebb darabjai: „Csordapásztorok”,
„Betlehem, Betlehem a te határidban”,
„Pásztorok keljünk fel…”
A „Betlehemezés” ismert népszokás:
Jézus születésének körülményeit elevenítik fel. Különösen azt a jelenetet, amikor az angyal hírül viszi a pásztoroknak
a boldog eseményt: Jézus születését. A
karácsonyi lakoma fontos eseménye az
ünnepnek! Fő étkek a pulyka és a beigli.
December 31. Szilveszter pápa napja, a polgári év utolsó napja. Minden
templomban imádságos lélekkel mondanak hálát a hívők az elmúlt esztendő
örömeiért, gondjaiért egyaránt. A nép
körében közismert szokás, hogy hatalmas lármával, dudaszóval (manapság
modern zajkeltőkkel) búcsúznak az óévtől finom malacsült, pezsgős káposzta
és jó bor társaságában.
Nagy Árpádné
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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

Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászülettek: Takó Flóra Katalin október 21én, Németh Gergő október 21-én,
Besznyák Anna Veronika szeptember
30-án, Ürményi Norbert szeptember
30-án
...mert az örök hazába költöztek:
Kiss Béla (81 éves) szeptember 26-án,
Kovács Kálmán (78 éves) szeptember
26-án, Kiss Ferencné Berecz Katalin
(90 éves) szeptember 30-án, Pilipár
Ernőné Csizmadia Mária (92 éves)
október 4-én, Dr. Leiner Istvánné
Kolonits Ilona (92 éves) október 10én, Mónus Helga (36 éves) október
13-án, Szász László (56 éves) október 16-án, Sziklási Rudolf (89 éves)
október 17-én
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Készüljünk a szentmisére
nov. 11.
nov. 18.
nov. 25.
dec. 2.

Olvasmány

1Kir 17,10–16
Dán 12,1–3
Dán 7,13–14
Jer 33,14–16

Szentlecke

Zsid 9,24–28
Zsid 10,11–14.18
Jel 1,5–8
1Tessz 3,12–4,2

Evangélium

Mk 12,38–44
Mk 13,24–32
Jn 18,33b–37
Lk 21,25–28.34–36

Folytatjuk a felújítást!
Október 1-től megkezdődtek a templom és a plébánia felújítási munkálatai
és november 17-ig tartanak. A templomhoz tartozó két hittanterem,
három előtér és a mellékhelyiség kerül kialakításra,
valamint riasztórendszert építenek be.
A plébánia közösségi házának konyháját, fürdőszobáját újítják fel,
valamint belső lépcsőházat alakítanak ki a balesetveszély
elkerülése érdekében.
Kéréssel fordulunk a kedves Testvérekhez, különösen azokhoz,
akik még nem fizették be az egyházi adójukat,
szíveskedjenek azt lehetőleg minél előbb megtenni.
Kérjük továbbá, hogy lehetőségeik szerint adománnyal is járuljanak
hozzá a templom és a plébánia felújításához, fenntartásához,
biztonságos üzemeltetéséhez. Nem kérünk sokat. Ha minden
rendszeresen templomba járó testvérünk kettőezer (2000) Ft-tal hozzá
tud járulni a költségekhez, akkor az év végéig a működés biztosított,
és minden kötelezettségünknek is eleget teszünk.
Előre is köszönjük a Testvérek megértését és nagyvonalú támogatását.
László Dezső atya

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai novemberre:				
Általános: Hogy a püspökök, a papok
és az evangélium valamennyi szolgája
bátor tanúságtételt nyújtsanak a megfeszített és feltámadt Krisztushoz való hűségről.			
Missziós: Hogy a földön zarándokló
Egyház a nemzetek világosságaként
ragyogjon.			

November 19-én Árpád-házi Szent
Erzsébet ünnepe, aki a felebaráti szeretet nagy szentje. Ünnepéhez kapcsolódóan a következő vasárnapon, 25-én
tartjuk a Karitász javára történő szokásos országos templomi gyűjtést.

misét követően imádkozzuk el a Jézus
Szíve litániát a felajánló imával.

November 21-én az esti szentmise
után, 18:30-kor, Juhász Csaba atya
tart előadást Hitvallók címmel a templomban.

November 30-án Szent András apostol ünnepe.

November 5-én Szent Imre hercegnek,
a magyar fiúifjúság védőszentjének az
ünnepe.

November 22-én Szent Cecíliának, az
egyházi zene védőszentjének az emléknapja.

November 9-én a Lateráni bazilika
felszentelését ünnepeljük. Ez a templom a pápák címtemploma, felszentelésének megünneplésével kifejezzük
közösségünket a pápával.

November 24-én 16 órakor egyházi kórusok hangversenye lesz Szent Cecília
tiszteletére a Cholnoky-lakótelepi Magyarok Nagyasszonya-templomban.

November 16-án Skóciai Szent Margit emléknapja			

November 25. az utolsó évközi vasárnap, Krisztust, a Mindenség Királyát
ünnepeljük. A délelőtt 11 órai szent-

November 25-én du. 3 órakor tartja
az egyházközségi képviselő-testület
a soron következő rendes gyűlését.

December 2-án kezdődik az új egyházi év, advent 1. vasárnapjával. „C”
liturgikus év lesz, ami azt jelenti, hogy
a vasárnapi evangéliumi szakaszokat
általában Szent Lukácstól olvassuk.
Advent folyamán hétfőtől péntekig
hajnali szentmisét mondunk reggel 6
órakor. A szokásos reggel 7 órai szentmisék elmaradnak. Kedden és csütörtökön az ifjúsági zenekar szolgáltatja
a liturgikus zenét. A rorátét követően
szeretettel várunk mindenkit egy szerény agapéra a hittanteremben.

