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Úrnapja
világtáj felé adott áldása ma már szimbolikus jellegűvé vált, régebben azonban nagyon is gyakorlati rendeltetése
volt: az embernek, földnek, zsendülő
vegetációnak megáldása. A négy áldás
egyébként alighanem hazai liturgikus
fejlemény.

nem ez a helyzet, rábukkanunk az úrnapi körmenet színjátékszerű kibővítésére. E játékok közös jegyei, hogy nem
egyetlen, helyhez kötött színpadon kerülnek bemutatásra. A körmenet egyes
élőkép-csoportjai több helyütt tartanak
előadást; kocsiszínpadon (mely együtt
halad a körmenettel), vagy a város
különböző pontjain előre elkészített emelvényeken, színpadokon
adják elő a játék egyes felvonásait,
jeleneteit.
Az úrnapi körmenetes játékok
rendezésében általában nagy szerep jutott a céheknek. Angliában e
körmenetes játékok egyes jeleneteit meghatározott céhek rendezték, s így adták elő az egész bibliai
történetet a világ teremtésétől az
utolsó ítéletig.
Hazánkban a középkorból érdekes leírások maradtak fenn az
úrnapi körmenetek díszéről, fényéről, azonban a legkorábbi adatok színjátékszerű mozzanatokra
nem utalnak. Prágában azonban
már 1366-ban megtiltják az úrnapi
körmenettel kapcsolatos színjátékok előadását; az ilyen tilalom
biztos jele a játékok népies, vagy
„eretnek” jellegének.
Hazai adataink jórészt városi
úrnapi körmenetekre vonatkoznak. Zsigmond király pl. két hónapig
vendégül látta Palaeologus János görög
császárt Budán. Az ünneplés fénypontját az úrnapi körmenet képezte, amikor
Zsigmond a görög császárral, Borbála
királynővel és gazdag kísérettel az egész
városon végigvonult. A középkorból néhány érdekes ábrázolás is maradt fenn a
magyarországi úrnapi körmenetekről.
Fotó: Szelindi Annamária

Ú

rnapja a szegedi eredetű Lányikódexben szentvérnap, a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökre
eső parancsolt ünnep.
Az Egyház a nagyheti gyász miatt
nem ünnepelhette méltóképpen az Utolsó Vacsora misztériumát, az Oltáriszentség szerzését. Bár csütörtök
ősidőktől fogva egészen napjainkig az Oltáriszentség emlékezetére
rendelt nap, mégis sokáig hiányzott a Kenyér és Bor kiváltságos
ünnepe.
Kialakulását a kalendáriumi
megfontolások mellett az Oltáriszentség sajátos középkori kultusza ihleti. Ugyanis a szentostya
megszentelő erejéhez, gonosz és
ártalmas dolgokat elűző hatalmához már a kora középkorban számos jámbor képzet és szokás, olykor babona fűződött, amelyeket az
Egyház is részben helyeselt, részben tűrni volt kénytelen. Másfelől
a középkor utolsó századaiban
felbukkanó eretnekségek éppen az
átlényegülés misztériumát vették
tagadásba, amelyekre az Egyház
az eucharisztikus hit ünnepélyes
megvallásával felelt.
Az előzményekhez az is hozzátartozik, hogy valamikor égiháború esetén a Szentséggel körüljárták
a falut, hogy a földeket megoltalmazzák
vele. Egyébként is általános szokás volt,
hogy az Oltáriszentséget meghordozták
a tavaszi vetések között, hogy egyrészt
távol tartsa tőlük a természeti csapásokat, másrészt pedig, hogy bőséges termés járjon a nyomában. Ezekből az áldáskérő felvonulásokból, theophorikus,
azaz Oltáriszentséggel olykor lovon, sőt
hajón történő körmenetekből is indítást
kapott az úrnapi processzió, a Karancs
vidékén gulyibajárás, amelynek a négy

Körmenetek, határjárások
Külön említést érdemelnek az úrnapi
körmenetek. Az úrnap ugyanis 1264 óta
– mióta csak az oltáriszentség-ünnep
létrejött – egyike a népies misztériumjátékok kialakulása fontos alkalmainak.
Egyes országokban, mint pl. Angliában
és Spanyolországban az úrnapi körmenetes játékok nagyobb jelentőségre
tettek szert, mint a húsvéti ciklushoz
tartozó játékok. Azonban ott is, ahol

Forrás:
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
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Bosco Szent János ereklyéje Veszprémben

M

ájus 18-án délután érkezett Veszprémbe a Bosco Szent János jobb
karereklyéjét rejtő üvegkoporsóban fekvő viaszfigura. A Szentháromság téren
már kora délutántól várták az érkezést
a Veszprémi Főegyházmegye iskolásai,
mind a hét iskola készült valamilyen
műsorral a szent tiszteletére. A pápaiak színdarabja után a Padányi iskola
kórusa énekelt, majd a keszthelyiek
táncoltak. Közben bemutatkoztak a
szalézi animátorok is, Don Bosco szellemiségében játékra és énekre hívták a
fiatalokat.
Ezalatt az ereklye a veszprémi börtönben is rövid látogatást tett, ahol a
fogva tartottak rövid műsorral készültek
a szent tiszteletére.
Majd innen érkezett az Óváros térre, ahol Porga Gyula, Veszprém polgármestere és a Magyar Honvédség
légierő zenekara fogadta, majd Márfi
Gyula érsek úr és a Főegyházmegye
papnövendékei, valamint cserkészek
kíséretében tolták fel a közel 600 kilós
koporsót a Várba.
A várban a köszöntők után folytatódtak az iskolások műsorai, majd sor került a Veszprémi Érsekség által újonnan
alapított Szent Imre díjak kiosztására.

Fotó: Zachár Zsolt

Fotók: Zachár Zsolt

A Szentháromság téren az ünnepi
szentmisével fejeződött be a program,
a szentbeszédet Ábrahám Béla szalézi
tartományfőnök mondta.
A szentmisén a zenei szolgálatot a
pápai Szent Benedek plébánia zenekara
látta el.
A szentmise után az ereklyét ünnepélyesen bekísérték a Bazilikába, ahol a
mennyezetről papírszívek hullottak az

ereklyére, amelyeket korábban a diákok
a mise előtt Don Boscóhoz intézett kéréseikkel, üzeneteikkel írtak tele.
A virrasztás késő estig tartott, az ifjúság és a kispapok részvételével.
Pünkösdvasárnap az ereklye a 10
órai érseki szentmisét követően indult
tovább Székesfehérvárra.
Forrás: www.vezpremiersekseg.hu

Fotó: Zachár Zsolt
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Szórd a szeretetet!
Bérmálás a Reginában

H

agyományainknak megfelelően,
pünkösdhétfőn tartottuk templomunkban a bérmálás szertartását. Ebben
az évben Mail József apát úr szolgáltatta
ki a bérmálás szentségét László Dezső
plébános atya kérésére a veszprémi Szent
László és a Regina Mundi Egyházközség
szépen felkészült fiataljainak, akik ez
által felnőtt kereszténnyé váltak.
Az apát úrnak a fiatalokhoz intézett
beszédéből idézek néhány gondolatot:
Minden egyházi ünnepnek megvan a
pontos rendje. A húsvét, a karácsonnyal
ellentétben, mozgó ünnep, pünkösd
pedig ehhez igazodik, ötven nappal
később ünnepeljük. Az ötvenes szám a
Szentírásban többször előfordul. Például Ábrahám eredetileg ötven igazért
kért kegyelmet az Úrtól. Ötven napot
kellett várniuk az apostoloknak, hogy
eljöjjön a Szentlélek, és betöltse őket
kegyelmével.
A Szentháromság személyei közül a
Szentlélek az egyetlen, aki nem konkrét
emberi alakban jelenik meg a művészi
ábrázolásokban. A Szentlelket szimbólumokban mutatja be a Szentírás, vagy
szél, vagy tűz képében. A tűz melegít,
világít, de tud égetni is. A Szentlélek
bennünk is kiégeti a rosszat, a bűnt,

és alkalmassá tesz arra, hogy szerető
emberekké váljunk. A harmadik jel a
nyelveken való kommunikáció. Ez azt
jelenti, hogy az emberek megértették az
isteni kinyilatkoztatást, nem feltétlenül
azt, hogy idegen nyelveken tudjanak hirtelen megszólalni. A kommunikáció az
emberek közti megértést, kapcsolatot,
közösséget hozza létre.

Kedves bérmálkozók, most, amikor
megkapjátok a Szentlelket, óriási erőt és
ajándékot kaptok. Istennek ezt az ajándékát használni kell. Amikor életünk
során döntések előtt állunk, imáinkkal
kérjük a Szentlelket, hogy segítsen jól
dönteni.
Befejezésül a népköltészetből vett szép
verssel buzdította az apát úr a bérmálandókat a tékozló szeretet gyakorlására:
Ne kérdezz senkit, ki voltál, s mi leszel!
Fontos, hogy mindig a szívedből hitelezel.
Ha nem süt a nap, te legyél sugára,
ragyogjon a szemed, mások mosolyára!
Akit bánat bénít, melegen vigasztald!
Simogató szóval, ne küldd el, marasztald!
Öregnek, gyermeknek mondj mesét,
ha kérik,
a szíved mondja halkan, legjobban megértik!
Szórd a szeretetet, mint nap a sugarát!
Így leszel boldog majd itt lent, és odaát.
szöveg és fotó: Demény Anna
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Fogadjuk be Istent a szívünkbe!
Dr. Janka Ferenc görögkatolikus parókus elmélkedése a hit évében

Fotó: Demény Anna

Odatenném a szívemet,
de apró szívem hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
elvész az ő gyönge dadogása”

A hit: kapcsolat. A ’hit’ szónak sok különböző jelentést tulajdonítanak, a legteljesebb jelentése azonban a valakiben
való hit. Ez pedig csakis Istennek jár. Ő
az, aki megtanít minket benne bízni.
Fontos, hogy ne csak a szakmai, hanem
a hitbéli ismereteinket is folyamatosan
bővítsük. A hit nemcsak az értelem számára világító fáklya, hanem egzisztenciális kötődés is. Minden képességünkkel
kötődnünk kell Istenhez.
A hitnek értelmi, érzelmi, akarati
és cselekedeti dimenziója is van. Nem
elég az érzelmünket, az értelmünket bevonni, de a cselekedeteinken, az egész
életünkön látszódnia kell, hogy hívők
vagyunk.
Amikor Isten végtelen hatalmának
bizonyítékait nézzük, például a hatalmas
hegyeket, amikor azt látjuk, hogy milyen
szépségek vannak, és micsoda rend van
a világban, akkor a mi kicsiségünket,
a szívünket Isten lába elé helyeznénk
iránta érzett túláradó szeretetünkben.
József Attila ír erről nagyon szépen Isten című versében.
„Láttam, Uram, a hegyeidet
s olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló,
hogy küszöbödre ülhessek, Uram.

Ha szeretettel tekintünk erre a világra, ha megnyitjuk szívünket Isten
nagysága és jósága előtt, akkor megtapasztalhatjuk, hogy milyen szeretettel
vár minket.
A második gondolatmenet: Isten jelenléte az emberi szívben.
A racionális gondolkodásmód következtében mindent mérni akarnak, akár
lehetséges, akár nem. Ebből a gondolkodásmódból sok tévedés származhat
abból a szempontból is, hogy megismerhető-e a világ. Ebben a korszakban
sok a kételkedés Isten létével kapcsolatban is. Létezik-e, vagy csak projekció.
Az emberi szívben az Isten utáni vágy
nem csupán vágyálom, amivel az ember magát kábítja, azért, hogy a világ
valósága elviselhetőbb legyen számára.
Az Isten nélküli emberek nem váltak
jobbá, éppen az istentelen rendszerek
követték el a legkegyetlenebb bűnöket
az emberek ellen. Azt látjuk, hogy Isten
nélkül az ember embertelen lett. Ha az
ember elhagyja az Istent, ha elveszíti
az Istenhez való igazodási pontot, ha
elveszíti azt a készségét, hogy újra és
újra az istentől tanulja a szeretetet, akkor nemhogy emberibb emberré válna,
hanem embertelen, könyörtelen, pusztító társadalmat hoz létre, amint ezt a
nemzeti szocializmus vagy a sztálinizmus korszakában tapasztalhattuk.
A harmadik gondolat az egyik ember
szívétől a másikéhoz vezet.
Radnótinak van egy verse, amely játékosnak tűnik, mégis mély igazság van
benne. A címe: Kis nyelvtan.
„Én én vagyok magamnak
s néked én te vagyok,
s te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalom.”

Valami fontosat fogalmaz meg itt a
költő két ember kapcsolatáról. Felnőtt
emberek számára csak akkor jöhet létre
egy közösség, ha vállalják egymást, ha
közösséget akarnak vállalni a másik emberrel. Van a szívünkben valami olyan,
ami megmutatja számunkra, hogy nem
velünk kezdődött a világ, hogy kapcsolódunk másokhoz. Előzőleg már nagyon
sokan vállaltak bennünket. Vállaltak a
szüleink, a tanáraink, a nemzetünk, és
mindazok, akik előttünk jártak. Előkészítették számunkra a kultúrát és azt a
hitet, amelyet mi is befogadunk és elfogadunk. Ez nyitja meg a szívünket arra,
hogy mi már egy közösség befogadott
tagjai vagyunk. Ennek a közösségnek
a tagjai igent mondtak ránk, szeretnek
minket, de igent mondott ránk, szeret
és vár minket – mindenek előtt – Isten.
József Attilának az Áldalak búval,
vigalommal című verséből először a
következő sort elemeztük:
„szívemhez szívvel keveredsz-e,”
Nagy titok az, ha egy pár elmondhatja,
úgy szeretik egymást, hogy úgy érzik,
kettőjükben egy szív dobog. Ez az igazi,
mély szeretet vagy szerelem, amikor az
egyik fél szíve a másikhoz kapcsolódik.
A liturgiában is imádkozzuk, hogy egy
szájjal és egy szívvel valljuk meg hitünket és szeretetünket.
Hogyan érez irántunk Isten? Az ő
szíve hogyan szeret bennünket? Gondoljunk Jézusnak a kereszten átdöfött
szívére, amelyből vér és víz jön ki, majd
lehajtja a fejét, és János szavai szerint,
átadja a Lelket. A vér az Eucharisztia,
a víz a keresztség szimbóluma, a Lélek
pedig Krisztus életében való részesedés.
Aki keresztény, az Krisztusba öltözködik, az ő testének tagjává lesz, valamilyen
módon helyet talál Krisztus szívében.
Krisztus szíve az Isten szeretetének a
középpontja, az a hely, ahonnan Isten
elindul értünk. Egy körforgás ez, amely
az Atyától indul, és a Fiún keresztül a
Szentlélekben visszatér az Atyához.

Regina Krónika

2013. június 2.
„szívemhez szívvel keveredsz-e,
látlak, hallak és énekellek,
Istennek tégedet felellek.”
Immár imádsággá válik ez a költemény, fölsejlik az Istennel való kapcsolat
mélysége és titka. Isten most is kérdezi
tőlünk, hogy hol vagyunk, hol van a mi
szívünk. Mi foglalja el a szívünkben az
érzelmeknek fenntartott helyet? A mi
szívünkben van-e vajon hely az érzelmek számára? Vagy betöltik felesleges
dolgok és időtöltések, felszínes kapcsolatok? A böjt, a csend és a bűnbánat
arra valók, hogy az ember újra és újra
kiürítse a szívét, hogy felkészítse Isten
befogadására. Ne ijedjünk meg, ha a
szívünk megtisztítása közben valami
olyan helyet találunk, valami ürességet, ami semmivel sem tölthető be. Ezt
a helyet Isten tartja fenn magának.
És a vers végén:
„Hajnalban nyújtózik az erdő,
ezer ölelő karja megnő,
az égről a fényt leszakítja,
szerelmes szívére borítja.”
A szív az imádságnak a helye, a személyes találkozásnak, a döntéseknek a
helye, Isten befogadásának a helye lesz
újra és újra.

5.

Így induljunk útra számtalanszor a
természeti szépségek közepette, beszéljenek ezek mind az Isten szépségéről,
amint Assisi Szent Ferenc megénekelte
középkori trubadúr módjára. Higgyük
el, hogy a szívünk közepén Isten titka,
Isten szeretete lakozik, és higgyük el,
hogy az emberi szeretet-kapcsolatainkban is a Szentlélek tüze izzik fel.

Pünkösd szent ünnepére készülve
kérjük a mi szánunkra is a Szentlélek
tüzét. Égesse ki a szívünkből mindazt,
ami nem oda való, találjuk meg azt az
ürességet, amelyet csak Isten tud betölteni szívünkben.
Demény Anna

Meghívó
„Ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!”
(Lk 22,42)

Örömmel értesítem
a Regina Mundi Egyházközség
híveit, hogy Dr. Márfi Gyula,
a Veszprémi Főegyházmegye érseke,
kézfeltétele és imádsága által,
2013. június 14-én (pénteken)
10 órakor a veszprémi Szent Mihály
Főszékesegyházban áldozópappá
szentel.
A Regina Mundi Plébániatemplomban
újmisét mutatok be 2013. július 7-én
(vasárnap) 11 órakor.
Imádságukat kérve, szeretettel hívom
és várom a kedves híveket mindkét
alkalomra!
Laposa Norbert diakónus

Krakkói zenekar volt a vendégünk
A Gizella-napokra érkezett krakkói
zenekar végzett liturgikus szolgálatot
templomunkban május 12-én, a 11 órai
szentmisén. A családi zenekar tagjai
rendszeresen szolgálnak a krakkói Szent
Flórián-templomban, Veszprémben pedig az Óváros téren lengyel népzenét
adtak elő aznap délután.

Fotók: Zachár Zsolt
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Jeles napok
Hagyományok, népszokások Szent Iván napjától - Kisasszony napjáig
A nyári hónapokban szebbnél szebb „jeles napok” sorjáznak a kalendáriumban.
A felsorolás mellé csak néhány mondatos
leírás fér ebbe az írásba.

Fotó: Demény Anna

Június - Szent Iván hava Nyárelő hava

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:
”Elmúlott 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

Tűzgyújtás Szent Iván éjszakáján a
veszprémi várban.

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 Szent János és Szent
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

Július 16. Kármelhegyi Boldogas�szony, Kapullárés Boldogasszony - a
kármelita rend kiváltságos Mária-ünnepe. A bibliai Kármel hegyén remetéskedő
Illés prófétát tisztelik szellemi ősükként,
Stock Szent 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 14. 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 Máriakultuszba, 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.
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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.

búzakorpa, 1 dl olaj, 2 db főtt krumpli
(közepes nagyságú),1 teáskanál szódabikarbóna, ¾ l víz, 6 teáskanál 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 kihűlni. A sütésnél ajánlatos 1
liter vizet lábasban a sütőbe tenni, hogy
gőz fejlődjön.

Szeptember – Őszelő hava - Szent
Mihály hava - Földanya hava

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,
1 késhegynyi pirospaprika.
A káposztát megmossuk, és a finomra
vágott vöröshagymával 5dl vízben megfőzzük. Lábasban apróra vágott füstölt
szalonnát olvasztunk, és a tarhonyát
megpirítjuk benne. Ha kész, megszórjuk
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 recept forrása: Szakál László: Áldd meg Urunk, asztalunkat – Régi
ünnepek a konyhában karácsonytól karácsonyig, Soltvadkert, 1991.

Szeptember 18. Szűz Mária születése – Kisasszony napja. Már a 11. században számon tartott ünnep. Gazdag
apokrif 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 hagyomány 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 a
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 20. században is élt. Nem volt szabad rálépni,
eldobni, ha leesett, meg kellett csókolni,
de legalább ráfújni. (Így tanultuk mi is
a szüleinktől.)
Receptek
Élesztő nélküli kenyér
Hozzávalók: 90dkg teljes kiőrlésű rozsliszt, 10dkg kukoricadara, 10dkg zab-,

Nagy Árpádné

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.

7.

A Kapcsolat Szerviz Közhasznú
Egyesület szervezésében induló
nyári táborok

ALSÓS TÁBOR:
Időpont: 2013. június 24–28.
Helyszín: a Regina Mundi Plébánia
közösségi háza,
Veszprém, Dózsa György u. 9.
Vezeti: dr. Léner-Pintér Sára.
7–10 év közötti gyermekeket várunk.
Részvételi díj: 12 000 Ft.

OVIS TÁBOR:
Időpont: 2013. július 1–5.
Helyszín: a Regina Mundi Plébánia
közösségi háza,
Veszprém, Dózsa György u. 9.
Vezeti: dr. Léner-Pintér Sára.
5–7 év közötti gyermekeket várunk.
Részvételi díj: félnapos 6 000 Ft.
Egész napos 10 000 Ft.

FELSŐS TÁBOR:
Időpont: 2013. július 1–5.
Helyszín: Veszprém környéke.
Vezeti: Burucs Tamás.
11–14 év közötti gyermekeket várunk.
Részvételi díj: 10 000 Ft.
Saját, KRESZ előírásoknak megfelelő
kerékpár, felszerelés (láthatósági
mellény, sisak), kerékpáros közlekedési
ismeretek és magabiztos kerékpározási
tudás szükséges!

DRÁMA TÁBOR:
Időpont: 2013. július 15–19.
Helyszín: a Regina Mundi Plébánia
közösségi háza,
Veszprém, Dózsa György u. 9.
Vezeti: Bakonyvári Orsolya.
8–12 év közötti gyermekeket várunk.
Részvételi díj: 12 000 Ft.

ANGOL TÁBOR:
Időpont: 2013. augusztus 5–9.
Helyszín: a Regina Mundi Plébánia
közösségi háza,
Veszprém, Dózsa György u. 9.
Vezeti: Sárossyné Kovács Éva Katalin.
9–12 év közötti gyermekeket várunk.
Részvételi díj: 13 000 Ft.
Némi angol nyelvi ismeret szükséges!
Jelentkezési határidő: június 15.

Regina Krónika
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Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászülettek: Englert Máté április 21-én, Adonyi Anna május 5-én, Petrovai Máté
Ede május 19-én, Resch Ádám május
19-én, Madár Zsombor május 20-án
...mert az örök hazába költöztek:
Heisler Pál (84 éves) április 25-én,
Kovács József (87 éves) május 9-én,
Csentei István (72 éves) május 21-én,
Soós György (53 éves) május 22-én,
Péti Szilveszterné Gürschlig Hedvig
(90 éves) május 23-án.

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

2013. június 2.

Készüljünk a szentmisére
jún. 9.
jún. 16.
jún. 23.
jún. 30.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

1Kir 17,17–24

Gal 1,11–19

Lk 7,11–17

2Sám 12,7–10.13

Gal 2,16.19–21

Lk 7,36 – 8,3

Zak 12,10–11

Gal 3,26–29

Lk 9,18–24

1Kir 19,16b.19–21

Gal 5,1.13–18

Lk 9,51–62

Zarándoklat a hit évében
A Regina Mundi Plébánia zarándoklatot szervez
2013. szeptember 15-től 22-ig.
Róma: Vatikáni látogatás, pápai audiencia.
Nápoly: Szent Gennario Vércsoda, körmenet és ünnepség.
Pompei: Az eltemetett város.
Orvieto: Bazilika.
Jelentkezni lehet a templom sekrestyéjében vagy
a plébánia-hivatalban személyesen: Veszprém, Dózsa Gy. u. 9.
Jelentkezési előleg a szállásfoglalásra 150 EUR.
Útiköltség kb. 170–180 ezer forint,
mely a belépődíjakat nem tartalmazza

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai júniusra:				
Általános: Hogy a népek között olyan
kultúra érvényesüljön, amelyet párbeszéd, odafigyelés és kölcsönös tisztelet jellemez.			
Missziós: Hogy ott, ahol erősebb az
elvilágiasodás befolyása, a keresztény
közösségek hatékonyan tudják az új
evangelizálást előmozdítani.
Június 2-án tartjuk Krisztus szent testének és vérének az ünnepét, Úrnapját. Mivel nálunk a körülmények nem
alkalmasak úrnapi körmenet tartására,
a délelőtt 11 órai szentmise után az Oltáriszentség litániáját imádkozzuk el.
Június 7-én Jézus szentséges szívének
az ünnepe. Az esti szentmise előtt, 6
órakor, a Jézus szíve litániát énekeljük el.
Június 8-án a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja.
Június 12-én 18:30-kor a Kolping Család Egyesület év végi tedeuma lesz.

Június 13-án Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító emléknapja.

Június 24. Keresztelő Szent János születésének az ünnepe (Szent Iván napja).

Június 14-én 8 órakor a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola tanév
végi tedeuma lesz.

Június 27. Szent László királyunk ünnepe.

Június 14-én, pénteken délelőtt 10 órakor papszentelés: dr. Márfi Gyula érsek
a Bazilika-Főszékesegyházban pappá
szenteli Aradi Lászlót, Laposa Norbertet és Tódor Szabolcsot, főegyházmegyénk diakónusait.
Június 15-én Árpád-házi Boldog Jolán
szerzetesnő emléknapja.
Június 16. Ezen a napon délelőtt 9 órakor lesz a tanév végi hálaadó szentmisénk és a hittanos bizonyítványok
kiosztása. A Botev és a Simonyi iskolába járó hittanosainkat erre a szentmisére várjuk.
Június 22-én Morus Szent Tamás vértanúnak, az államfők és politikusok
védőszentjének az ünnepe.

Június 29. Szent Péter és Szent Pál
főapostolok főünnepe.
Június 30-án, vasárnap Péter-fillér
gyűjtés, amellyel a katolikus egyház
római központját terhelő kiadásoknak
a fedezéséhez járulunk hozzá.
Július 2-án Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony ünnepe).
Július 3-án Szent Tamás apostol ünnepe.
Július 4-én Portugáliai Szent Erzsébet
emléknapja.
Július 7-én 11 órakor Laposa Norbert
újmisét mutat be templomunkban.

