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Urunk mennybemenetele
„Az egybegyűltek megkérdezték Tőle:
»Uram, talán most állítod helyre Izrael
országát?« Ő azonban azt mondta nekik:
»Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az
időket és a korszakokat, amelyeket az
Atya saját tetszése szerint határozott
meg. A Szentlélek eljövetele pedig erővel
tölt majd el benneteket, hogy tanúságot
tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész
Júdeában, Szamariában, egészen a föld
határáig.« Miután ezeket mondta, a
szemük láttára felemelkedett, és felhő
takarta el a szemük elől. S miközben
nézték őt, amint az égbe ment,
íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak:
»Galileai férfiak, miért álltok
és néztek az égre? Ez a Jézus,
aki felvétetett mellőletek, úgy
jön el ismét, ahogy az égbe
felmenni láttátok.«”(ApCsel
1,6-11)
Krisztus mennybemenetele
nem azt jelenti, hogy „innen
oda ment”, hanem annak a kifejeződése, annak megértetése
a tanítványokkal, hogy Jézus
ettől kezdve máshogy van jelen a tanítványok életében,
máshogy lesz együtt Egyházával: „íme,
én veletek vagyok minden nap a világ
végéig!” (Mt 28,20).
A következő 10 nap a Jézus által megígért Szentlélek várása, Aki a bennünk
lévő holt tudás, hitet elevenné és éltetővé
teszi. Jézus mennybemenetele megerősíti az ember reményét, hogy testi létezésünk nem veszik el, nem fölösleges
mind az, amit testünkben, testünk által
cselekszünk, hanem az „megüdvözül”,
hiszen Jézus testestül-lelkestül megy föl
a mennybe, teste fölvétetik a Szentháromság boldogító közösségébe, ami a
mi reményünk és célunk is.

Mennybemenetel
(latinul Ascensio, az ascendo, „fölmegy”,
„fölemelkedik” szóból):
Jézus Krisztus megdicsőülésének
utolsó földi állomása, amikor negyven
nappal föltámadása után az Olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára a maga isteni erejével fölment az Atyához
a mennybe. – A mennybemenetelt a
Lukács evangélium a végén röviden
(24,50-53), az Apostolok Cselekedetei
részletesen (1,4-11), Márk egy mondattal (16,19) mondja el.

Ünnepe a magyar nyelvben: Áldozócsütörtök.
A mennybemenetel a Szentlélek elküldésének és Jézus második eljövetelének
alapja. Az apostolok azzal váltak igazán
a föltámadás tanúivá, hogy a mennybemenetelnek is tanúi voltak. Már Jézus
föltámadása átmenet volt a megdicsőült
életbe, hazatérés az Atyához (Lk 23,43;
24,26), de a mennybemenetelben vált
véglegessé. A János evangéliumban Jézus
búcsúbeszédében hivatkozik az Atyához
való hazatérésre (16,5-15), ami a mennyből alászállásnak az ellentéte (vö. 3,13).
Amint a kereszthalálban csak a hívők, a
megjelenésekben csak a kiválasztott ta-

núk látták meg Krisztus fölmagasztalását
(ApCsel 10,41), második eljövetelekor
azonban mindenki meggyőződik róla.
A mennybemenetel ószövetségi előképe
a trónfoglalás, a beöltözés a dicsőségbe,
az új név kinyilvánítása (vö. Fil 2,9).
A mennybemenetel jelzi, hogy Jézus győzedelmeskedett a démoni erők
fölött (Kol 1,15; Ef 1,21; 4,8), betölti a
mindenséget mint az Egyháznak és a
teremtésnek a feje. Van megváltástani
jelentése is, hiszen Jézus csak a mennyből
áraszthatta ki a Szentlelket, s az Egyház
csak így indulhatott el történelmi útjára. Igazolta előttünk
is, hogy a földi élet a mennyei
dicsőségbe vezet. A Zsidókhoz
írt levél (7,26 és 9,23) arról beszél, hogy a mennyei szentélybe lépett be mint örök főpap,
és ott közbenjár értünk.
A mennybemenetel az
apostoli Egyház hitvallásában
elsősorban Jézus föltámadásának minden megjelenésben
megnyilvánuló szempontját
emeli ki: azt, hogy ő már a
mennyei dicsőséghez tartozik.
Az Isten jobbján ülés sem a
világtól való távollétét jelzi, hanem azt,
hogy tevékenyen részt vesz az Atyának a
világ fölötti uralmában. Ugyanakkor ez
a megdicsőült Krisztus nem más, mint
az, akit keresztre feszítettek, de emberségét már áthatja a Fiú dicsősége, és az
emberek számára is megszerezte a men�nyek országát. Nem úgy nyitotta meg
azt, mintha már előbb létezett volna,
hanem úgy, hogy az üdvösség őbenne
alakult ki, és az emberek az ő fiúi dicsőségében részesednek. A mennybejutás
azt jelenti, hogy Krisztus tagjaiként elnyerjük az örök életet, ami elsősorban
neki jár ki fiúsága és érdemei alapján.
Forrás: KTP (http://www.ktp.hu/)
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A megtalált dallam
A zongora, mint az állandóság szimbóluma, méltóságteljes barnaságával a
szoba egyik sarkában állt. Emlékezete
szerint mindig ugyanazon a helyen.
A család, a bevonuló orosz katonák
rossz hírétől rettegve ’45-ben Ausztriába
menekült, ám a honvágy néhány hónap
elteltével hazahozta őket. Az elhagyott
házat szinte üresen, kifosztva találták,
minden mozdíthatót elvittek a katonák
meg a szomszédok, egyedül a zongora
volt a helyén. A vandál pusztítás megviselte ugyan, néhány helyen hiányzott
a furnér, a fénye is megkopott, de ott
volt a sarokban.
Azokban az időkben a polgári felfogás szerint még elképzelhetetlen volt
lányos ház zongora nélkül. Ezért aztán
a szülei beíratták egy zongoratanárhoz.
Nagy reményekkel, hiszen már egészen
kicsi korában felfedezték, hogy igen jó
hallása van. Csakhogy éppen a tehetsége akadályozta abban, hogy többre vigye, hiszen a dallamok gyorsan a fülébe
másztak, így aztán nem volt türelme a
gyakorláshoz, meg a kottával való bíbelődéshez, hiszen hallás után így is ment
minden. Egyedül a Für Elise-zel tett kivételt, szabályosan, kottából megtanulta, később már anélkül játszotta, s még
évek múlva sem felejtette el, ha leült a
zongora elé, ezt az egyetlen megtanult
klasszikus darabot mindig eljátszotta.
Az öreg Bösendorfer időnként lehangolódott, az egyik billentyűje már nem
is adott hangot, a gyerekek szerint már
régen ki kellett volna dobni, ő azonban
ragaszkodott hozzá, bár kétségkívül
nagy helyet foglalt el. A zongora tehát maradt, és más egyéb slágerek közt
rendszeresen a Für Elise dallamai is felcsendültek az ujjai nyomán.
Voltak hónapok, sőt évek, hogy nem
ült a zongora elé, az ujjai szinte már el
is felejtették a skála megszokott mozdulatait.
Egy napon rosszul lett, nem érezte a
fél oldalát. Lassan felépült a betegségből,
de a jobb keze nem akart engedelmeskedni.
De igyekezett, akart, így aztán hosszú

és keserves kínlódás után már tudott
fogni és nem ejtette el, amit megfogott.
Egyik délután rápillantott a zongorára, ami jó ideje már csak bútorként
szolgált. Tetején régi fényképek, horgolt
csipkén porcelánok. Mi lenne ha- futott benne végig a gondolat, s közelebb

húzta a kerek forgószéket a zongorához.
Felnyitotta a hangszer tetejét, elmerevedett ujjait rátette a felső É-re és ismerős
melegség öntötte el, amikor lassan, akadozva, de felismerhetően megszólalt az
ismerős dallam: lalalala-lalalala-la…
E. Hargitai Márta

„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten lelke lakik bennetek?”
(1Kor 3,16)

Meghívó

Anya és lánya kapcsolatépítés
2013. május 25., 8–19 óra

Ha fontos a mély kapcsolat a lányoddal, ha felelősnek érzed magad érte,
és szívesen szánnál időt a kapcsolatotokra, akkor itt a helyetek!
Résztvevők: Édesanyákat, nevelőanyákat várjuk
8–14 éves leánygyermekükkel
Téma: „Ép testben ép lélek”
Helyszín: Regina Mundi Plébánia, Veszprém, Dózsa György út 9.
Szeminárium vezető: Gulyás Ibolya
Koordinátor: dr. Léner-Pintér Sára
Részvételi díj: 10 000 Ft/pár (Az ár tartalmazza: tízorait, ebédet, uzsonnát,
és a kézműveskedéshez szükséges anyagokat és a Múzeumi belépőt is.)
Jelentkezés módja: E-mailben, vagy postai címen a jelentkezési lap
kitöltésével. A jelentkezési lap a honlapról letölthető.
Cím: 8200 Veszprém, Füredi u. 11. • Telefon: 20/269-84-71
E-mail: iroda@csaladokhaza.hu • Honlap: www.csaladokhaza.hu
Jelentkezési határidő: 2013. május 15.
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Keressétek Isten országát
Elsőáldozás 2013.
dozatban Krisztus mindörökké veletek
akar maradni. Krisztussal nemcsak az
Oltáriszentségben találkozhattok, hanem szeretteitek, szüleitek, nagyszüleitek és tanáraitok tekintetében, akik
megvallják Jézus Krisztust, Isten fiát.
Nektek is meg kell vallanotok Őt a mindennapi életetek során.
Ezután az elsőáldozók megerősítették a keresztségi fogadalmat, amelyet

még a szüleik és a keresztszüleik tettek
a nevükben.
Dezső atya köszönetet mondott a
szülőknek gyermekeik jó keresztén�nyé neveléséért, és a hitoktatóknak az
elméleti felkészítésért. Szépen felkészültek a szentgyónásukra és az első
szentáldozásukra is, ezt a vizsgákon is
bizonyították.
szöveg és fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

ezső atya köszöntötte a Botev, a
Simonyi és a Szilágyi iskola elsőáldozóit, a hozzátartozókat, valamint a
tanárokat. Szentbeszédében a következőket mondta:
A szentáldozás az ember életében
elsőrendű fontosságú. Ezért jól fel kell
készülni a Jézussal való találkozásra az
Oltáriszentségben. Ezt a felkészülést az
ima, a bűnbánat és a szentgyónás elvégése jelenti.
Jézus mondta: ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be
a mennyek országába. Vagyis: legyetek
nyitottak, őszinték, tiszták, keressétek
Isten országát! Legyetek nyitottak arra az ajándékra, amelyet Isten készített
számotokra! A gyermeki tisztaságot
csak akkor tudjuk megőrizni, ha komolyan elhatároztuk, hogy Istenhez
akarunk tartozni. Az élet igazi értelme
az, hogy olyanná váljunk, amilyennek
Isten megálmodott bennünket.
Fontos, hogy olyan keresztény közösséghez tartozzunk, amely segít minket megmaradni a jó úton, Jézus útján,
olyan közösség tagjainak lenni, amely
mögöttünk áll a bajban és segít. Példát
mutatnak nektek szüleitek, nagyszüleitek, tanáraitok az életükkel. A szentál-

Fotó: Demény Anna

D

A Központi Oltárfelügyelet
felhívása

A Központi Oltáregyesület
a miserend.hu
honlaphoz hasonlóan
a szentsegimadas.hu
honlapot is el szeretné indítani.
A honlap célja:
felhívni a hívek figyelmét
a szentségimádás végzésére,
fontosságára, valamint hogy
tájékoztassák a híveket
a szentségimádás helyszíneiről.
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„Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas.” (Lk 6, 36)

B

izalom az irgalmas Istenben címmel
több budapesti helyszín és a váci
konferencia után ötödik alkalommal
került megrendezésre április 6-án az
Isteni Irgalmasság Országos Konferenciája Egerben. A közel kétezer résztvevő
teljesen betöltötte a bazilikát. A Veszprémi Egyházmegyét 20 fővel képviseltük.
Körmenetben hozták be Szent
Faustyna nővér és Boldog II. János Pál
pápa ereklyéjét, majd az Érseki Fiúkórus
vezetésével reggeli imával készülődtek a
hívek a szentmisére. Katona István püspök, az Isteni Irgalmasság hazai apostola
köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a konferenciát. A reggeli, ünnepi
szentmisét Ternyák Csaba egri érsek,
az esemény házigazdája mutatta be.
Beszédében utalt rá, hogy ebben az
évben minden a hit fontosságáról szól.
Sok dolgot jobban megértünk, ha ellentétpárokat állítunk fel. Isten alaptulajdonsága, hogy irgalmas, de ugyanakkor igazságos is. Isten végtelen, így
minden tulajdonsága is végtelen, tehát
irgalmassága is végtelen, mint ahogy
igazságossága is. Ez az ellentét Istenben
összesimul, számunkra ugyanakkor
ez elképzelhetetlen. A bűnös esetében
igazságosság büntetést követel, az irgalmasság felmentést jelent. Az ember
véges, ezért tulajdonságai végesek, nem
tudunk egyszerre igazságosak és irgalmasok lenni.
Isten irgalma a bűnös emberre irányul. A liturgia gazdag támpontot nyújt
ehhez, például ezzel a jól ismert fohás�szal: „Uram, irgalmazz!” Jézusi parancs:
legyetek irgalmasok. Parancsba adja,
hogy ne ítélkezzünk. A megbocsátás
és az irgalom felemeli a lelket. Sokszor
jobban hajlunk az igazságosság felé,
mint az irgalom felé. Sok súlyos bűn
esetében nem tartjuk elég szigorúnak az
ítélkezést. Az igazságosság iránti érzék
másokkal szemben jóval érzékenyebb
bennünk, mint magunkkal szemben.
Bűn nélkül nincs irgalom – hangzott
el a következő ellentétpár. Mi magunk
nem tudjuk helyrehozni azt, amit a bűnnel tönkretettünk. Isten az, aki irgalmas-

ságában segítségére siet az embernek.
Nagy szentjeink az irgalmasságot és a
szeretetet hősiesen gyakorolták. Ha csak
az igazságosság dominálna életünkben,
akkor pokol lenne az életünk. A földön
nem létezhet teljes igazságosság.
Ezután előadásokra került sor, közben pedig egri katolikus iskolák kórusai
szerepeltek. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora A gyónás,
az irgalmasság szentsége címmel tartott
előadást. Palánki Ferenc egri segédpüspök az irgalmasság lelki cselekedeteiről
elmélkedett. Ezt követően Csillag Éva
az Isteni Irgalmasság világkongresszusairól, Csillag Péter pedig az országos
konferenciáiról beszélt, amelyet Péter
Kálmán tanúságtétele követett.
Délután került sor a küldetés gyertyáinak az átadására az egyházmegyéket képviselő személyeknek. Egyházmegyénket Szakács Péter érseki titkár
képviselte.
Ezt követően az esemény fővédnöke:
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek üzenetét hallgattuk meg,
majd Christoph Schönborn bíboros,
bécsi érsek üzenetét tolmácsolták, végül Patrice Chocholski, az Isteni Irgalmasság Apostoli Világkongresszusának
főtitkára videó-üzenetben fordult a jelenlévőkhöz.
Az Irgalmasság Anyja Nővéreinek
Kongregációjából érkezett két nővér,
akik filmet vetítettek, amelyben bemu-

tatták a II. János Pál pápa által felszentelt
Isteni Irgalmasság-bazilikát Lengyelországban, Krakkó-Lagiewniki-ben,
amely Szent Faustyna nővér kultuszához kapcsolódik. A kongregáció feladatai: a tisztelet új formáinak gyakorlása.
Beszédükben kifejtették, hogy a lelki
irgalmasságnak nagyobb értéke van
minden másnál. Irgalommal előzzük
meg az ítélkezést mások felett. Tanuljunk
Faustyna nővértől az irgalmasságban
élni a mindennapokban.
Ezután következett az irgalmasság
órája, szentségimádással.
A délután folytatásában Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes tartott
előadást az irgalom megnyilvánulásáról. Bevezetőjében konkrét példákat
mondott Jézus végtelen irgalmasságára
a földi élete során. Lelkiismeretünket
ébresztgette azzal a kérdéssel, hogy vajon mi is ki tudunk-e tartani, amikor
többször is visszautasítanak bennünket,
ahogy ezt Jézus tette. Ezután mindennapi életéből vett példákkal illusztrálta,
miképpen neveli a rábízott gyermekeket az irgalmasságra, a megbocsátásra,
arra, hogy bízzanak az újrakezdés lehetőségében. Rámutatott, hogy milyen
veszteség érte volna Egyházunkat, ha
az Úr nem lett volna irgalmas Saullal,
aki kitartóan üldözte a keresztényeket.
Nem tért volna meg, nem léteznének
a gyönyörű Pál-i levelek, nem lenne
Szeretethimnusz.
A házasság vagy a barátság pillanatok
alatt véget érhet, ha a szeretet helyett az
igazsághoz ragaszkodunk, és akkor ott
állunk egyedül a nagy igazságunkkal.
Jézus sem ítéli el a botladozó Pétert vagy
a hitetlenkedő Tamást, hanem szeretettel megbocsát nekik, és esélyt ad nekik
az újrakezdésre.
Nézzünk magunkba, megvan-e bennünk Jézusnak ez a szép tulajdonsága,
az irgalmasság. Kérjük isten áldását
ránk, hogy mindannyian irgalmasak
lehessünk, hogy a szeretet útjáról soha
ne térjünk le.
A záró szentmise előtt Alberto Bottari
de Castello apostoli nuncius tartott elő-
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adást, aki a Szentatya gondolatain és
személyes élményein keresztül példákkal
mutatta be az irgalmasság fontosságát
életünkben.
A nap este 6 órakor az ünnepélyes
záró szentmisével fejeződött be, melynek főcelebránsa Seregély István nyugalmazott egri érsek volt. Szentbeszédében elmondta, hogy Jézus megmutatta

nekünk emberi alakjában, milyen az
emberi eszmény. Helyreállította ennek
a világnak a rendjét, miután a gonosz
ármánya elbuktatta az embert és a világot. Mindennek ára van, Krisztus ezt az
árat vállalta magára, helyrehozta bűneink tartozását. Legyünk mi is olyanok
az embertársaink iránt, amilyen ő volt.
Az irgalmasság üzenete erre tanít: Le-

5.
gyetek irgalmasak, mint a ti Mennyei
Atyátok irgalmas. Meg kell bocsátani
minden ellenünk vétő embernek, minél közelebb állnak hozzánk, annál inkább. Meg kell különböztetnünk a bűnt
a bűnöstől, ezért könyörögjünk: Uram,
irgalmazz, és tégy minket irgalmassá!
szöveg és fotó: Demény Anna

Mindenki meghívást nyert az életszentségre!
Tóth Péter Domonkos atya előadása a hit évében

S

zent az, akiről az egyház tanítóhivatala a szentté avatási per végén
kimondta, hogy Isten boldogító színe
látásának örvendezik, mert legalább egy
erényt, készséget a jóra, hősies fokban
gyakorolt, amit a csoda – a természet
rendjét felülmúló esemény – kétséget
kizáró módon tanúsított.
A szentek nem születnek, hanem azzá
válnak. Isten mindenkit meghívott az
országába, ennek feltétele az életszentség. Kezdettől fogva érvényes igazság:
Ha követted Pétert a tagadásban, kövesd
a bűnbánatban is.
Jézus emberszolgálata az életszentségre nevelésünk története.
Anyaszentegyházunknak három tartománya van: 1. A küzdő egyház (a Földön) – mi vagyunk. 2. A tisztítótűzben
szenvedő egyház tagjai – reményeink
szerint a halottaink. 3. A dicsőült egyház (a mennyország) tagjai a szentek.
A természettudósok jó példák arra,
hogy a hit és a tudomány nem ellentétes
fogalmak, hiszen a legnagyobb természettudósok, mint Szent-Györgyi Albert
is hívő ember volt, de olyan szentek is,
mint például Páduai Szent Antal, széleskörű természettudományos ismeretekkel rendelkeztek. Úgy tűnik, minél
mélyebben hatol valaki a tudományba,
annál közelebb érzi magához Istent. A
hitnek és a józan észnek is ugyanaz a
forrása: Isten.
A továbbiakban Domonkos atya
olyan általa kedvelt szenteket „idézett
meg”, akik kevésbé ismertek, de rá nagy
benyomást tettek életszentségükkel.
Traviziói Szent Henrik (1315) annyira
elmerült az imádságban, hogy nem vette

észre az időközben kitört özönvíz-szerű
nyári záport.
Kupertóni Szent Józsefet (1663) a harangszó vagy az útszéli kereszt látványa
extázisba vitte, szinte kilépett a testéből.
Csodatevő Szent Gergely (270) története szerint sokan jártak ki hozzá a
remeteségében, amelyet egy mély szurdokban ütött fel. Templomot akart építeni ezeknek az embereknek, de nem
tudott, mert nem volt elég hely. Jézus
szavait idézte, aki szerint ha akkora hitünk van csak , mint egy mustármag, és
azt mondjuk a hegynek, hogy forduljon a tengerbe, úgy lesz. Gergely csak
azt kérte, hogy menjen a hegy arrébb
annyival, hogy legyen hely a kis templomnak, és a hegy engedelmeskedett.
Szent Vilmos (1201) pék volt, és emlékezve az Ószövetség jámborainak gyakorlására, és az Istenember Úr Jézus intelméről, amely a tizedről szólt, minden
tizedik kenyerét a szegényeknek adta.
Boldog Emilián (1246) ruháit szántszándékkal szűkre szabatta, hogy a maradék szövetet a rászorulóknak adhassa,
s férje nemtetszését úgy szüntette meg,
hogy a túl szűk ruháját is egy szegénynek adta.
Nagy Szent Albert (1280) a püspöksüveget és a pásztorbotot nem tartotta
többre, mint a kolduló szerzetes zsákját
és botját.
Kantalanczi Szent Félix (1587) így
mutatkozott be: „a kapucinusoknál lakom, én vagyok a szamaruk.” Utalva
arra, hogy ő az alamizsnagyűjtőjük,
amelyet legtöbbször a szamarával húzott kordéján végzett.
Boldog Mór pannonhalmi bencés

szerzetest Szent Imre hercegünk hétszeres csókkal köszöntött, mert „a szentek
között ő volt a leginkább szent” Mór
nevét, pécsi püspökként olvashatjuk a
tihanyi alapítólevélen 1055-ből.
Esztergomi Boldog Özséb (1270)
álmot lát. Összegyűjti a Pilis remetéit Remete Szent Pál védnöksége alatt
a Gellért-hegyi szilakápolnában. Ő a
magyar pálos rend megalapítója.
Boldog Ilonát előkelő szülei a házasságig kolostorba adják. Ő annyira
megszereti a kolostori életet, hogy ott
is marad. Veszprémben, a Szent Katalin
kolostorban éli le az életét, miközben
neveli a későbbi Árpád-házi Szent Margitot, és rejtegeti – nem sok sikerrel – a
stigmákat. Szent Pál apostol és Assisi
Szent Ferenc után ő a harmadik és az
első nő, aki megkapta Krisztus urunk
sebeit.
Boldog Báthory László pálos szerzetes
ültette át magyar nyelvre a Szentírást,
amely Mátyás király könyvtárában a
díszhelyet foglalta el.
Szükségünk van a szentekre, azokra,
akikről a pápa tanítóhivatala évtizedekig, vagy éppen évszázadokig tartó
bírósági tárgyalások eredményeképpen kinyilvánítja, hogy egy-egy erényt
hősies fokban gyakoroltak, vagy éppen
vértanúi helytállásig. A szentek Isten
boldogító színe látásának örvendeznek.
Ez a boldogokra is vonatkozik, akik a
szentté avatást megelőző ítélet kedvezményezettjei.
Adjunk hálát az Atyaistennek, aki
minket arra méltatott, hogy részünk
legyen a szentek fényességében! (Kol
1,12)
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Leköszönt a régi, alakul az új képviselő-testület
Az egyházközségi képviselő-testület
mandátuma öt év után lejárt, és az
egyházközségi szabályzat értelmében
a testületet meg kell újítani. A testületi
tagság 5 évre szól, de utána a tagok újraválaszthatók.
Olyan személy lehet egyházközségi
képviselő, aki a 18. életévét betöltötte,
de még nem 70 éves, megbérmálkozott,
nincs kizárva az eucharisztia vételének
közösségéből, egyházi hozzájárulását
fizeti, és kész e feladat ellátására.
Az előző testületből néhányan nem
vállalkoztak egy újabb ötéves időszakra, többnyire, mivel a következő ciklus
alatt elérik a 70 éves korhatárt. A többi
tag nyilatkozott, hogy folytatni kívánja
a munkáját. Köszönjük azoknak, akik
új jelölteket javasoltak, és azoknak, akik
a jelölést elvállalták, mivel hajlandóak
időt szakítani a plébániai közösségért
végzett szolgálatra, és képesek segíteni
az egyházközség életét.
Az új testületet az érsek atya fogja
beiktatni, az időpontról később értesítjük a kedves testvéreket. Ekkor a tagok
nyilvánosan esküt tesznek, majd megválasztják az új világi elnököt.
Mint az eddigi világi elnök, megköszönöm a testület tagjainak támogatását és munkáját, kívánom, hogy az új
testület jó közösségként a munkamegosztásban rejlő lehetőségekkel segítse
plébániánk további fejlődését, Isten dicsőségére.
Demény Anna

Jelöltek:
Balogh Erika
Veszprémben, a Füredi utcában lakik. 55 éves, foglalkozása belső ellenőr.
1984 óta él az egyházközség területén.
Az egyházközségben imaközösségeket vezet, korábban a számvizsgáló
bizottság tagja volt.
Csermely András
45 éves, Veszprémben, a Nárcisz utcában lakik.

1991 óta tartozik a Regina Mundi
Egyházközséghez, és öt éve tagja a képviselő-testületnek.
Autó-értékesítőként dolgozik Balatonfüreden.
dr. Csertán György
44 éves,veszprémi lakos, születése óta
a Regina Mundi plébániához tartozik.
Gyermekek: Zsuzska (12), Zsófi (10),
Panka (7), Peti (5).
Egy informatikai kutatás-fejlesztéssel
foglalkozó cégnél dolgozik ügyvezetőként, egyetemet végzett.
Felesége, Judit, a gyermekekkel van
otthon főállású anyaként. A gyermekek
a Szent Margit óvodába, illetve a Szilágyi
Erzsébet általános iskolába járnak.
Képviselő-testületi tagként elsősorban műszaki megvalósítás terén, illetve ötletekkel szeretné Dezső atya és a
plébánia munkáját segíteni.
Csomay Mária
Veszprémben lakik az Egry lakótelepen, 59 éves. Régi vallásos veszprémi
családból származik, az egyházközség
területén 30 éve lakik.
Vendéglátós volt, majd egy multi-cégnél dogozott. Az előző év szeptemberében ment nyugdíjba. Október 1-jétől
hivatalosan is a Regina Mundi-templom
sekrestyése lett.
Demény Anna
Veszprémben, a Kossuth utcában lakik, 60 éves. Angol-német szakos tanár
volt a Lovassy gimnáziumban, jelenleg
nyugdíjas.
Az egyházközségi munkában 14 éve
vesz részt, a Regina Krónika egyházközségi lap megálmodója, létrehozója és
szerkesztője. Tagja a bibliakörnek. Az
egyházközségi képviselő-testületnek 10
éve tagja.
Haraszti Annamária
Veszprém, Kinizsi u. 12. 52 éves, születése óta a Regina Mundi plébánia hívő
közösségének tagja. MBA diplomával
rendelkező közgazdasági szakokleve-

les szervező vegyészmérnök. Az ajkai
székhelyű Polus-COOP Zrt-nél dolgozik
mint kontrolling és ellenőrzési vezető.
Férjezett, egy gyermek anyja, 12 éve
tagja a képviselőtestületnek.
Képviselőtestületi munkája: a két
választott számvizsgáló egyike, akik
feladata a könyvelés tételeinek leegyeztetése, megfelelőségének ellenőrzése,
hitelesítése.
Horváthné dr. Kovács Zsuzsanna
60 éves, férjezett, 3 felnőtt gyermek
édesanyja és 5 kisgyermek nagymamája.
Nyugdíjas vegyészmérnök. Gyermekkora óta a Regina Mundi Plébánia hívóközösségének tagja. Férje evangélikus
vallású. Május óta a plébániai karitászcsoport vezetője.
A Regina Krónika szeptemberi számában a részletes bemutatkozás megtörtént, ahol a karitász csoport munkájával
kapcsolatos elképzelések is megfogalmazódtak.
dr. Keszthelyi Kristóf
1980-ban született Veszprémben.
A Vetési Albert Gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogi
diplomát.
2006-tól a Veszprémi Járásbíróságon
dolgozik, mint bírósági titkár. Jelenleg
a bírói kinevezésre vár.
Nős, felesége ügyvéd, ő jelenleg otthon neveli kétéves kislányukat; most
várják második gyermeküket.
Veszprémben él, szüleivel kisgyermekkora óta a Regina Mundi Egyházközség tagjai.
2007 óta tagjai egy veszprémi házaspárokból álló a „MÉCS” Katolikus
Családközösségnek.
Az egyházközösségnek törekednie
kell arra, hogy még több fiatalt tudjon megszólítani – akár a modern kori
technika igénybevételével, így erősebb
kötődés alakulhatna ki az egyházközösség és a fiatalok, valamint a plébániai
közösség tagjai között is.
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Kreschka Róbert
35 éves, belsőépítész, bútortervező. Feleségével és három gyermekével
él Veszprémben, az Egyetem utcában.
Gyermekkorától kezdve a templom közösségének tagja, hittanosként, ministránsként. Jelenleg a templom ifjúsági
zenekarának a tagja. A Reginában eltöltött 30 év alatt mindig is fontos volt
számára az összetartó közösség. Mivel
egész családja régóta aktív tagja a plébánia közösségének, ő is tevékenyen hozzá
akar járulni az egyházközség életének
formálásához.
Lakó János
33 éves, környezetmérnök a Pannon
Egyetemen. A Dugovics utcában lakik.
Családos, egy kisfiú édesapja. 10 éve
képviselő-testületi tag, a ministránsok
felkészítője. Születésétől fogva az egyházközség területén él. Ministránsként
szolgál templomunkban 2008. májusától.
Továbbra is egyéb kisebb feladatok
mellett az oltárszolgálatban szeretne
részt venni.
dr. Léner-Pintér Sára
Jogász (Szaléziánum). 41 éves, Veszp
rémben a Füredi utcában laknak. 1999
óta él házasságban. Férjével, Léner Balázzsal együtt 3 gyermeket nevelnek.
Férjével együtt úgy gondolták, egészséges családban képes egészséges szemléletű gyermek növekedni, ezért saját
lelki életük gyarapodására törekedve,
elkötelezett szolgálói lettek a Szent Ignác Lelkiségi Iskolának (Ménfőcsanak)
és helyben alapító tagjai lettek a Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesületnek.
Programjaik nagy része a Regina Mundi
Plébánia területén valósul meg, de a Főegyházmegye Családpasztorációs irodájával karöltve pl. a jegyes-oktatásban, és
más programokban is együttműködnek.
Makai Katalin
57 éves, 1986 óta tagja a Regina
Mundi egyházközségnek. 1980-ban a
Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett szervező vegyészmérnöki diplomát.
Jelenleg saját vállalkozásukban dolgozik.
Szentségi házasságot 1978-ban kötöttek
férjével, aki református, a balatonfüredi
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református közösség tagja. 2 felnőtt fiuk
van.
Megszerzett tudását, tapasztalatait
szeretné az egyházközség javára kamatoztatni.
Rácz Gabriella
(Stadion utca), 53 éves, a Pannon
Egyetem Germanisztikai Intézetének
docense. 1981 óta tartozik az egyházközséghez.
Egy felnőtt lánya van. A Schola Regina kórusban végez liturgiai szolgálatot
10 éve. A Keresztény Értelmiségi Szövetség tagja.
A képviselő-testületnek 5 éve tagja.
Rostetterné Nagy Rita
(Kiskőrösi u.) 57 éves, középiskolai tanár, A Dohnányi Zeneművészeti
Szakközépiskolában és a Hittudományi
Főiskolán tanít. Férjezett, 4 gyermeke
van, 26 éve veszprémi, a Schola Reginának „anyja”. 15 éve tagja a képviselőtestületnek.
Varju István
Nős, két gyermeke, három unokája
van. 65 éves nyugdíjas villamos tervezőmérnök, a plébánia területén 1973 óta
él,előbb a Nárcisz utcában, majd költözés után a Posztós közben. A plébániától
a lakhelyváltás miatt sem szakadt el, a
képviselőtestületben 15 éve vesz részt.
Vasi István
1953-ban született, Csákváron. Veszprémi lakosként 1966-óta tartozik a Regina Mundi Plébániához. Szentségi házasságban él. Egy felnőtt fia van.
1988-ban végzett a Pázmány Péter
Római Katolikus Hittudományi Akadémia levelező tagozatán. Pápai Lajos
atya megbízásából 2 évig tanított hittant
a plébánián. Néhány éves kihagyás után
Tóth Gyula atya kérte fel a hitoktatásra. Azóta a Simonyi és Botev általános
iskolákban tanít második osztálytól
nyolcadikig hitismeretet és készíti fel a
gyerekeket szentségek vételére.
A magyarországi egyházközségek
képviselő-testületi szabályzata szerint
hivatalból tagjai a testületnek:
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• László Dezső plébános atya
• Kicsák Tamás kántor
• Halmay György, a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola igazgatója
• Schall Jánosné Venczel Judit, a Szent
Margit Római Katolikus Óvoda vezető óvónője
• Németh Imréné irodavezető

A Családpasztorációs
munkacsoport programjai

Május 1-jén családok majálisa lesz
Pápán a Szent József –kápolna
és közösségi házban,
május 10–11., 17–18. jegyeskurzus
Veszprémben,
július 17–21. egyházmegyei
családtábor Keszthelyen.
A programokról bővebb felvilágosítás
a www.csaladpasztoracio-veszprem.hu
honlapon olvasható.

Előadássorozat a Reginában
A Regina Mundi–templomban havi
rendszerességgel előadássorozatot
indítottunk helybéli illetve meghívott
előadókkal, akik közelebb
visznek minden érdeklődőt
a hit lényegéhez, tartalmához.
A hetedik előadást május 15-én, az
esti szentmise után, dr. Janka Ferenc
görög katolikus parókus tartja.

Adóbevalláshoz
Magyar Katolikus Egyház
technikai száma az egyházak
támogatására felajánlott 1%-hoz:
0011
Egyházi alapítványok
amelyeknek adónk másik
1%-át felajánlhatjuk:
19666275-1-43:
Magyar Karitász Alapítvány
18917884-1-19:
Keresztény Szülők Alapítványa
Veszprém Megyei Diákokért
19261083-1-19:
Veszprémi Szeminárium
Alapítvány
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Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászülettek: Kiss Máté Csongor április 7-én,
Szigetvári Borbála április 13-án, Puskás Márk április 13-án, Orbán Gergely
április 13-án.
...mert az örök hazába költöztek:
Papp Kálmán (67 éves) április 10-én,
Csertán Gyula (85 éves) április 11-én,
Molnár Iván (93 éves) április 12-én,
Praczkó János (95 éves) április 17-én

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

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai májusra:				
Általános: Hogy azok, akik igazságot szolgáltatnak, mindig csorbítatlan becsületességgel és egyenes lelkiismerettel cselekedjenek.
Missziós: Hogy a szemináriumok, különösen a missziós országok szemináriumai, Krisztus Szíve szerinti lelkipásztorokat képezzenek, akik teljesen az
evangélium hirdetésére adják magukat.
Május hónapban minden este ½ 7-kor
elimádkozzuk a templomban a loretói
litániát. Amikor esti szentmise van,
előtte 6 órakor kezdjük.
Május 5-én, vasárnap lesz a csatári
kápolna tavaszi búcsúja Az ünnepi
szentmise délelőtt 10 órakor lesz a csatári kápolnánál, amelyet László Dezső
atya tart. Szeretettel várják és hívják a
kedves testvéreket.
Május 7-én Boldog Gizellának, a
Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjének emléknapja.
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Készüljünk a szentmisére
máj. 12.
máj. 19.
máj. 26.
jún. 2.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

ApCsel 1,1–11

Ef 1,17–23

Lk 24,46–53

ApCsel 2,1–11

1Kor 12,3b–7.12–13

Jn 20,19–23

Péld 8,22–31

Róm 5,1–5

Jn 16,12–15

Ter 14,18–20

1Kor 11,23–26

Lk 9,11b–17

Nemes célok támogatása
A Veszprémi Kolping Család Alapítvány 2006 óta létezik és működik.
Az alapítvány céljai között szerepel - többek között:
• évente egy rászoruló család gyermekének iskolakezdését tankönyvek és
írószerek megvásárlásával segíti;
• hozzájárul az egyházi ünnepkör keretében megrendezésre kerülő rendezvények
költségeihez, melyekre meg kell hívni a történelmi egyházak Veszprém megyei
vezető személyiségeit;
• az alapítvány hozzájárul a Veszprémi Kolping Család Egyesület éves
programjaihoz kapcsolódó előadások költségeihez.
Kérjük, aki egyetért a fenti célokkal, támogassa az alapítványt adója
1%-ának felajánlásával.
Az alapítvány neve: Veszprémi Kolping Család Alapítvány
Az alapítvány adószáma: 18939970-1-19
Támogatásukat köszönjük!

Május 11-én, szombaton délelőtt 10
órakor kezdődik a Gizella-ünnep
szentmiséje a veszprémi kötődésű
szentek és boldogok ereklyéinek jelenlétében.
Minden évben ünnepélyesen megemlékezünk főegyházmegyénk társvédőszentjéről, Boldog Gizella királynéról.
Dr. Márfi Gyula érsek atya szeretettel
hívja és várja az egyházmegye híveit,
köztük az egyházi intézmények képviselőit a veszprémi várba. Az ünnepi
szentmise főcelebránsa Majnek Antal
munkácsi megyéspüspök lesz.
Május 12-én, húsvét hetedik vasárnapján Urunk mennybemenetelét
ünnepeljük.
Május 15-én az este 18.30 órai szentmise után dr. Janka Ferenc görög katolikus parókus tart előadást a hit éve
keretein belül.
Május 18-án, szombaton a veszprémi várba érkezik Bosco Szent János
ereklyéje. 15-18 óra között az ereklye

fogadása, a főegyházmegye katolikus
iskolásainak előadásai, 18 órától ünnepi szentmise, szentbeszédet mond Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök.
Május 19-én, pünkösdvasárnap a 10
órai érseki szentmise után búcsúztatják az ereklyét.
Május 19. Pünkösdvasárnap. Pünkösddel fejeződik be a húsvéti idő.
Május 20-án, pünkösdhétfőn csak
délelőtt 9 órakor tartunk szentmisét,
11 órai és esti szentmise a bérmálás
miatt nem lesz..
Pünkösdhétfőn délután 4 órakor lesz
templomunkban hittanosaink, a Szilágyi Iskola és a Szent László Plébánia
hittanosainak bérmálása. Dr. Mail József atya bérmál.
Május 26-án Szentháromság vasárnapja
Június 2-án Úrnapja

