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Rózsafüzér Királynője

B

ár a liturgikus év felépítésében nincs
jelentőségük a naptári hónapoknak, a népi ájtatosság néhány hónapnak
az utóbbi századokban sajátos jelleget
adott. Így október a rózsafüzér-imádság jegyében telik. E hónap hetedike a
liturgikus naptárban Rózsafüzér Királynőjének az ünnepe. V. Pius pápa rendelte el a török felett Lepanto tengeri
ütközetében (1571. október 7.) aratott
győzelem emlékére, amelyet a rózsafüzér-ima közbenjárásának tulajdonított.

„A rózsafüzér a Szűzanya iránti ájtatosság megnyilatkozásainak újjáéledése, népies formában, amely már
jellemzi a XII. század végét is; elterjedéséhez nagymértékben hozzájárultak
a ciszterciek, majd a következő század
elejétől, a koldulórendek, kitartó harcaikban az eretnekségek ellen… A recitálás gyakorlásának megkönnyítésére
honosodott meg a tized, amely hasonló
ájtatossági formák esetében már ismert volt. Hamarosan beilleszkedik e
recitálásba Mária és Jézus élete titkainak emlékezete… Szent Domonkos és
testvérei, a missziós népszónokok nem
maradhattak közömbösek e mozgalom
láttán, de nem könnyű meghatározni,
milyen konkrét formában kezdték meg
és terjesztették ezt az imádságot. Hivatalosnak nevezhető jóváhagyásnak
számít az, amikor V. Pius pápa meghatározta és egységesítette az Üdvözlégy
imádságának szövegét.” (Enciclopedia
Cattolica, X. 1350.)
Lourdes-ban és Fatimában a Szűzanya ajánlja a rózsafüzér-imádságot.
A második évezredben több pápa vette oltalmába a Mária-ájtatosságot: XIII.
Leót, „a rózsafüzér pápáját” követően
mindegyik pápa ajánlotta ezt az imád-
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A rózsafüzér története

ságot, és szent búcsút is engedélyezett
mondásával kapcsolatban.
II. János Pál pápát mindig jellemezte
egy hangsúlyos Mária-tisztelet; címerében megtalálhatók a Szűzanyának
tett önfelajánlás kezdő szavai (Totus
tuus – Egészen a Tiéd). Mindig magával hordja a szentolvasót, és mindig
imádkozza. A rózsafüzérről írt apostoli
levele megörökíti ezen imádság iránti
nagyrabecsülését.

Szombati miserendváltozás
Október 5-től minden szombaton az 5 órai szentmise után
nem lesz másik szentmise.
Az óvodásokat szüleikkel
és minden felnőttet is erre
a szentmisére várjuk.
„Egészen más véleményünk alakul ki
a rózsafüzérről, ha úgy tekintjük, mint a
szeretet kifejezését, amely nem fárad bele abba, hogy újra meg újra visszatérjen
a szeretett személyhez, olyan megnyilvánulásokkal, amelyek külsőleg ugyan
hasonlóak, mégis mindig újak az őket
átható érzület miatt.” (R.V.M.)
„Fel kell figyelnünk arra, hogy a rózsafüzér a feszületre irányul: attól indul
és ahhoz érkezik, ahogyan az imádkozás
is. Hiszen Krisztusban összpontosul a
hívők élete és imádsága.”
A rózsafüzér módszere

A rózsafüzér mint tárgy
„A rózsafüzérnek mint tárgynak megvan a hagyományos formája. Mint ilyen,
első közelítésben nem más, mint az
Üdvözlégyek számlálását segítő szemek
füzére.” (Rosarium Virginis Mariae)

Apostoli levelében II. János Pál pápa
ezt írja: „A rózsafüzér Mária tapasztalatából kiindulva kifejezetten szemlélődő
imádság. Ha megfosztanánk e dimenziótól, természetét vesztené, amint VI.
Pál hangsúlyozta: Szemlélődés nélkül a
rózsafüzér lélektelen test, és mondása
azzal a kockázattal jár, hogy formulák
mechanikus ismétlése lesz.” R.V.M. 12)
A szentolvasó ismétlődésével előfeltételezi a Megváltó és a Szűzanya iránti
élő hitet és őszinte szeretetet.
A rózsafüzér valójában nem más,
mint szemlélődési módszer. Mivel évszázados gyakorlat gyümölcse, módszerként sem lebecsülendő. Megszámlálhatatlan szent tapasztalata szól mellette.
D.A.
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A hónap szentje: Boldog Romzsa Tódor

B

oldog Romzsa Tódor görögkatolikus
vértanú püspök 1911. április 14-én
született a kárpátaljai Nagybocskón és
1947. november 1-jén, 36 évesen halt
meg. II. János Pál pápa avatta boldoggá 2001-ben.
Apja vasúti tisztviselő volt. A négy
osztályos elemi iskola után a Huszti
Állami Reálgimnáziumban tanult, ahol
1930-ban kitűnő eredménnyel végzett.
Ezt követően Rómába mehetett teológiát tanulni. 1930-1934 között a római
Collegium Germanicum Hungaricum
növendéke, majd 1937-ig a Collegium
Russicum diákja volt. Egyetemi tanulmányait a római Gregoriana Egyetemen
végezte. 1936-tól felszentelt pap, 1944.
szeptember 24-én az ungvári székesegyházban Dudás Miklós hajdúdorogi
görög katolikus püspök püspökké szentelte. A szovjet hadsereg bevonulásakor
már ő állt az egyházmegye élén.
A sztálini vallásüldözés idején –
amely Ukrajnában a görögkatolikus
egyház megszüntetésére, az ortodox
egyházba való beolvasztására irányult;
fontos alakjává vált az ezzel szembeni

békés ellenállásnak. Határozottan elutasította az együttműködést a hata-

lommal, kitartásra és egysége szólította
fel az egyházi rend tagjait és a híveket.
Emiatt 1947-ben az ukrán államvéde-

lem különös kegyetlenséggel meggyilkolta. A lavkai templom felszenteléséről hazafelé tartó püspök lovaskocsiját
katonai teherautóval legázolták, majd
a sebesülteket vasdorongokkal agybafőbe verték. A főpap nem halt meg, de
súlyosan megsérült, és beszállították a
munkácsi kórházba. Itt – bár a főorvos a
hatóság fenyegetései ellenére igyekezett
gondosan kezelni – egy óvatlan pillanatban egy álruhás „nővér” injekciós
tűvel megmérgezte. A halál a november
1-jére virradó éjszakán állt be. A merénylet célja a hívők megfélemlítése és
az egyház szétszélesztése volt.
A püspök 1947. november 4-i temetése gyásznap volt egész Kárpátalja
számára. Az ungvári görögkatolikus
katedrális kriptájában temették el, földi
maradványait később az egyik mellékoltár közelébe helyezték át. Szobrát 2001.
március 24-én, Lakiteleken avatták fel.
Vértanú püspökeink helytállása legyen
példa számunkra, és kérjük bizalommal
égi közbenjárásukat önmagunkért és
népünkért!
Forrás: lakitelekiplebania.hu

Magyar katolikus papok csoportja Szentpétervár
nevezetességeivel ismerkedett

J

únius 24-28. között került sor magyar
katolikus papok és teológusok egy
csoportjának szentpétervári utazására
Kis László hévízi és keszthelyi esperes
vezetésével. Az utat a hévízi ortodox
egyházközség szervezte a Szentpétervári Teológiai Akadémia, Szent Cirill
és Metódról elnevezett posztgraduális doktori iskolája és a kolpinói Úr
Mennybemenetele templom közössége
támogatásával.
A csoport tagjai voltak: László Dezső,
a veszprémi Regina Mundi-templom
plébánosa, Takáts István pap, a Veszprémi Hittudományi Főiskola adjunktusa, Martos Levente Balázs docens, a
Győri Hittudományi Főiskola tanára és

Peters Jelena tolmács, a hévízi ortodox
egyházközség tagja.
A magyarországi látogatók utazásuk
során megismerkedtek a Szentpétervári
Teológiai Szeminárium és Akadémia
oktatótanáraival, Kolpino és Kronstadt
városok ortodox templomaink papjaival és híveivel, megtekintették az északi
orosz főváros nevezetességeit, felkeresték Carszkoje Szelo és Peterhof híres
parkjait, palotáit, vízeséseit.
Az utazás eredménye nem csupán
a vendéglátók iránt érzett hálában, a
pompás északi fővárossal és az orosz
kultúra legjobb alkotásaival való megismerkedés lehetőségében foglalható
össze, hanem abban is, hogy további

tervek születtek a keresztény közösségek közötti kapcsolatok fejlesztésére
az egyházközségek és egyházi iskolák
részvételével.
Forrás: hungary.orthodoxia.org
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Egyházközségi családi nap

E

lmondhatjuk, hogy hagyományt
teremtettünk a szeptember első
szombatján (az idén 7-én) megrendezett családi nappal. Terveink szerint
minden évben templomunk búcsúnapjához (szeptember 12.) legközelebb
eső hétvégére hívjuk meg egyházközségünk tagjait néhány kellemesen együtt
töltött órára.
Szintén hagyományos módon kényeztetett el minket az időjárás. A csodálatos, ragyogó napsütéses melegben
a plébánia közösségi házának udvarán
felállított sátrak alá húzódtunk. Vendéglátóinknak és a vendégeknek is köszönhetően, volt étel-ital bőven. Finom
magyaros gulyáslevest kóstolhattunk
már az érkezéskor; szemet gyönyörködtető sütemények óriási választéka tette
próbára befogadó képességünket. Hálás
köszönet a készítőknek és az önkéntes
pultosoknak!
Az egyik fő gasztronómiai attrakció
a Szücs Attila saját készítésű mobil kemencéjében sütött langalló volt. Minden adag elkészülte után pillanatok alatt
elfogyott minden az utolsó morzsáig.
Közben ismerkedtünk, beszélgettünk,
a kisebbek rajzokat és sok más művészi

alkotást hoztak létre. A cserkész fiatalok
is szép számmal képviselték magukat.
Különféle ügyességi játékokat, arcfestést
és vidám dalokat produkálva.
Minden résztvevő jól érezte magát,
senkit sem hallottam panaszkodni. Köszönjük a szervezőknek, Csomay Ma-

rikának és csapatának a sok munkát,
Dezső atyának a meghívást és a szíves
vendéglátást.
Bízom benne, hogy jövőre még a
mostaninál is többen leszünk.
kép és szöveg: Demény Anna
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Könyvajánló

T

imothy Radcliffe 1945-ben született, 1965-ben lépett be a domonkos
rendbe, és 1971-ben szentelték pappá.
Ma az angol egyház egyik legnépszerűbb és legkeresettebb előadója szerte a
világon, írásai a jó értelemben vett bestsellerek közé tartoznak. Hívők és nem
hívők egyaránt odafigyelnek mélyreható
elemzéseire korunk társadalmáról és
vallási életéről.
A Miért járjunk misére? című könyvében a szerző a szentmisét egy három
felvonásos drámához hasonlítja, melynek egyes felvonásait az isteni erények
képezik: a hit, a remény és a szeretet.
Ezen erények útján formálja át a kegyelem azt, aki részt vesz a szentmisén, ám
ez egy lassú és általában nem intenzív
élményekkel járó folyamat.
A domonkos szerzetes szerint azért
kell szentmisére járnunk, mert a templom olyan utat mutat ahhoz, hogy emberek lehessünk, amilyet máshol nem
találunk. A könyv olvasmányos, gördülékeny, könnyed stílusú, s hogy olvasóit
még közelebb hozza a témához, segítségül hívja a művészeteket, a történelmet,

különböző társadalmi jelenségeket és
tudományos ismereteket is, hogy ezek
fényében világítson rá az egyén és a liturgia kapcsolatában rejlő kérdésekre.
A könyv a humort sem nélkülözi, ami
már a bevezetőben is rögtön kiderül.
„Egy vasárnap reggel az édesanya felrázza a fiát, hogy indulni kell a templomba. Semmi eredmény. Tíz perccel
később újra próbálkozik: »Azonnal kelj
föl, és indulj a templomba!« »De anya,
nem akarok. Olyan unalmas! Miért
menjek?« »Két okból. Egyrészt tudod,
hogy vasárnap templomba kell menni,
másrészt mert te vagy az egyházmegye
püspöke.«”
A szerző vallja: a szentmise titok, nem
azért, mert titokzatos, hanem mert Isten titkos céljának jele, annak a célnak,
hogy mindent egyesítsen Krisztusban.
Az Eucharisztiában azt ünnepeljük,
hogy az emberi történelem – minden
visszássága ellenére – Isten uralma felé
vezet, s az ő akarata, hogy kiengesztelődjünk és egységet alkossunk. „Ezért avval
kezdjük a szentmisét, hogy bocsánatot
kérünk testvéreinktől, az angyaloktól és

a szentektől, az egész hatalmas mennyei
közösségtől, annak jeleként, hogy Isten
békéjében akarunk összegyűlni az egész
teremtéssel együtt.” A bűneink megbánása is a nagyobb egység felé mutat,
hiszen ezzel nem az a cél, hogy bűntudatunk legyen, hanem, hogy tudatosítsuk magunkban: „kicsinyes személyes
történetünk egy nagyobb elbeszélésbe
tartozik, amelyben Istentől jövünk, Istenhez megyünk.”
Timothy Radcliffe könyve felhívja
az olvasó figyelmét arra, hogy a szentmisének köze van az élethez, és rá is
mutat azokra a társadalmi valóságokra,
az emberi élet azon mozzanataira, amelyeken keresztül megtapasztalhatjuk ezt
a kapcsolatot. Megválaszolja a kérdést,
hogy hol van az egyéniség helye a liturgiában, mi az, aminek egyetemesnek
kell maradnia, és hol van lehetőség a
személyességre, a találkozásra, illetve
mi az, ami a türelem és kegyelem gyümölcseként megszülethet a rendszeresen
szentmisére járó hívő életében.

A Veszprémi Kolping Család Egyesület közös nyaralása
Az 1997-es erdélyi kirándulásunk óta
sok-sok alkalommal nyaraltunk együtt.
Mindegyik eseményeit örömmel idézi
föl az emlékezet. Sok szépet kaptunk
a tájaktól, az emberektől, egymástól.
Az idén az érsekvadkerti Kolping-ház
lett a támaszpontja ötnapos együttlétünknek.
Június 26-án indultunk kényelmes
buszunkkal. Elsőül Székesfehérváron
a Bory-várat néztük meg. Régi vágyam
teljesült ezzel. Két művészember emelt
itt lakhelyet, otthont, alkotóműhelyt
szerelemből, szeretetből tehetségével.
Ma is a hitvesi szeretet oltára és sugárzója az utódok óvott vára.
Pákozd emlékezetünkbe idézte évszázadok csatáit, s jelen békefenntartóink
helytállását. Sok a látnivaló e helyen.

Kíváncsisággal vártuk Érsekvadkertet. (Többágyas szobák, közös mosdó.)
Fenntartásaink hamar szétoszlottak. A
ház tágas, kényelmes. Jók a szobák. A
közös szállás közelséget adott, és emelte a hangulatot. Remek beszélgetéseket
hozott. Könnyebbség volt a családiasan
megoldott étkezés. Gondoskodtak rólunk. Jól!
Jún.27-e. Irány Hollókő, Szécsény!
Előbbit kicsit megmerevedett látványosságnak éreztem. Ám a vár egy csoda.
Stílusegységben újraalkotott egységes
komor, izgalmas, vonzó erősség. A kilátás körben mindenkit megbabonázott. Gyönyörű! Csordultig telt lélekkel
gurultunk Szécsénybe. E kis város történelmünk minden fordulatát magán
viselő szép városka. Gazdag, hányatott

múltját épületei őrzik. Kolostora a XIII.
században épült. Sekrestyéje szállást
adott II. Rákóczi Ferencnek a nevezetes
országgyűlés idején. Elnémított a hely.
Megilletődtem. A kastély múzeuma
gazdag, érdekes.
És estefelé Érsekvadkert! Vacsora
után közös vidámság, éneklés órákon
át. A fölidézett közös nóta, népdal kifogyhatatlan kincsestára közös örömöt
adott.
Június 28-án Csesztve Madách emlékház. Vágytam ide eljutni. A hely hangulata és a gonddal felújított ház méltó.
Horpács és Mikszáth. Nagyjaink büszkévé tesznek minket, jó a közelükben
járni, gondolni rájuk. A balassagyarmati
múzeum néprajzi különlegességeit csodáltuk. És újra egy vár a nógrádi! Érde-
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kedves tagja látogatott meg minket.
Örültünk a beszélgetéseknek.
Június 29. pihenőnap. Nem mentünk
„sehová”, mégis hangulatos színes nappá kerekedett. Néhányan erdei-hegyi
túrára mentünk. Estére szalonnasütést
szerveztünk. Profi társaink pompás
lakomává tették. Este sokáig zengett a
közös ének.
Június 30. A közös mise után hazaindulás. A buszból csodáltuk a más
vidék, a nógrádi táj szépségeit.
Gödön megálltunk fürödni. Meleg
víz, úszómedence, park. Barátságos,
kellemes, pihentető. Ez a lezárás pompás
volt. Mindnyájan elismeréssel szívünkben érkeztünk Veszprémbe. Méboldné
Valika találta ki, szervezte, tervezte az
egész programot. Minden, minden jó
volt. Köszönjük neki!
Beszámolóm célja, hogy mindnyájatokban kedvet ébresszek hasonló, többnapos közös utazásokhoz.

mes volt fáradni, fölmászni. Ugyan rom
és halom, de a kilátás, a maradványok

lelkesítettek minket. Vidámkodtunk
fönt. Este a helyi Kolping család néhány

Kép és szöveg: Korinek Marianna
(Veszprémi Kolping Család)

A bizalomról

M

i az az istenhit, az ember istenhite,
végül is mi az? A kérdésre sokféleképpen felelhetünk. Megkísérelném
az egyik lehetséges választ. Elsőnek egy
szót mondanék: bizalom. Miben? Bizalom a mindenségben, s a mindenségen
belül a legkisebb porszem sorsában
is. Látszatra a lét, könyörtelen mechanizmusával, ennek épp az ellenkezőjét
sugallja. Csakhogy a létbe vetett bizalmunk tulajdonképpen nem is a létnek
szól, hanem annak a valóságnak, mely
csendes erejével fönntartja, hullámverésre emlékeztető lüktetéssel szüli és
visszavonja azt.
A hívő tudja, hogy a világ és a létezés a valóságnak egyáltalán nem utolsó
szava. Simone Weil nagyon élesen így
fogalmazott: „A világ: egzisztál, irreális
és rossz. Isten: nem egzisztál, reális és
jó”. A nyelv meghökkentő, s egy gyanútlan és járatlan olvasó istentagadásnak
is vélhetné. Holott csupán azt az áthidalhatatlan valóságkülönbséget jelzi,

mely létünket valóságunktól elválasztja, attól a valóságtól, amiben oly nehéz
bizakodnunk, s amely minden bizalmat
megérdemel.
A kettő közti távolság végtelen. A
misztikusok éjszakája ez, az a színtér,
ahol a létezés erejének és Isten valóságának interferáló hullámai kioltják
egymást, legalábbis tudatunkban, „nyelvezetünkben”. Van ugyanis az élménynek és a beszédnek egy „pontja”, ahol az
egyenes beszéd lehetetlen. Te „csúnya”,
mondja a szerelmes anya kisdede fölé
hajolva. „Uram, Uram, miért hagytál
el engem!” – kiált föl Krisztus, amikor
már-már magán érzi a halál szorításán
túl az Atya ölelésének súlyát, szerelmét.
A hit ilyen értelemben hiten túli hit,
reményen túli remény, bizalmon túli
bizalom. De hiszen ez nyilvánvaló. Az
a bizalom és remény ugyanis, amit köznapi értelemben megélünk, nem igazi
bizalom és nem igazi remény, mivel
egy változó, porlékony, színeváltó világ

színteréhez kénytelen igazodni. A hit
viszont valódi – vagy ha úgy tetszik,
„szótáron túli” – értelmükben kívánja
használni e szavakat. De mondhatnám
azt is, hogy egyedül a hit képes jól és
helyükön használni e szavakat, amik
benne vannak ugyan a szótárban, de
kiszolgáltatott sorsunkban aligha van
reális értelmük.
Amikor a regényíró belekezd művének megírásába, ugyan miben bízik?
Abban, hogy a lét áttekinthetetlen részeit egységbe szervezi? Nem tudom.
Tudva, nem tudva, abban bízik, hogy
erőfeszítésének alázatában találkozik
azzal a realitással, mely erejét meghaladó módon segítségére siet. E nélkül a
„bizalom” és e nélkül a „segítség” nélkül soha nem született volna nagy regény, legfeljebb házi dolgozatok, iskolás
konstrukciók. Én többek közt ezért is
bízom, és bizalmamat ezért is érzem a
hit egyik Istenhez vezérlő ösvényének.
(Pilinszky János, Új Ember, 1972. aug. 13.)
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„Fűben, fában…”

A

ugusztus 20-a után - ahogy az lenni szokott – kérlelhetetlenül megmutatta magát az ősz. Itt a szüret, a
betakarítás ideje, ami nemcsak a mezőgazdaságra, hanem egészségünkre vonatkozóan is igaz. Most mutatkozik meg,
mit tehetünk egész évben magunkért.
Ha a hideg idő beállta megfázással,
náthával, egyéb kellemetlenségekkel
társul, azt jelenti, van még mit tennünk.
Szerencsénkre a Teremtő gondoskodott
arról, hogy ebben az évszakban találjunk, sok gyógyírt van mindenre.
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat
engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság
ösvényein vezet engem az Ő nevéért…
(23. Zsoltár)
Októberről mindenkinek a szüret, a
szőlő, szilva, dió, körte, alma jut eszébe. Együnk belőlük bőven. A sok gyümölcs (főleg a gyengébb emésztésűeknél) okozhat puffadást, savasodást,
amit fahéjjal, szegfűszeggel, ánizzsal
enyhíthetünk. Ezek a fűszerek kis men�nyiségben melegítő, bél- és veseerősítő
szernek minősülnek. A zöldségfélék
közül a kevésbé télállókat részesítsük
előnyben. Érdemes ezeket enyhén párolni, a könnyebb emészthetőség miatt.
A zsírban oldódó vitaminok hasznosulásáért vajjal, kacsa- vagy libazsírral,
olajjal, dióval fogyasszuk. Abban van

a legtöbb gyógyerő, ami a környezetünkben terem. A gombáknak most
van a szezonja. Kiválóan tisztítanak és
pótolnak (rókagomba, vargánya, őzlábgomba). A friss vaj, túró spenóttal,
fokhagymával nagyon jót tesz a májnak,
a kefir és a natúr joghurt a beleknek. Kevesebb a napfény, igazi szupertáplálék
(pl. D vitaminbomba) a tojás. Erre is
vonatkozik az aranyszabály: mindenből
mértékkel!
Hideg időben igazi „fűtőanyag” egy
csésze bodza, hársfa, vagy áztatott csipkebogyóból készített tea, a bogyót is
megehetjük, ha tiszta helyről származik.
(Egyféle gyógyteát maximum 21 napig
igyunk, utána feltétlenül váltsunk! Kivétel a csipketea). Probléma esetén legjobb, ha személyre szabott teakeveréket
iszunk. A napjainkban divatos zöldtea
maradjon a nyári hónapokra (enyhén
hűtő hatása miatt).
Felfázás elkerülése végett a lábunk
sose legyen hideg! Esténkét a sós vizes
vagy szódabikarbónás lábfürdő a fáradt
lábat feltölti energiával.
A lehűlést az izületek is megérzik. Védelmükre szolgál a mozgás, sok folyadék,
a feketenadálytő krém. A fájdalmakat a
kurkuma (gyenge emésztésűek esetében
inkább krémként) és a káposztapakolás
enyhíti. (A káposzta leveleit sodrófával
puhítjuk és a fájós részre téve, befóliázzuk.)

Avilai Szent Teréz: Belső várkastély
A lélek szépsége és méltósága meghalad
minden fogalmat, mivel az Ő képére és
hasonlatosságára vagyunk teremtve.
Ne testünkkel azonosítsuk magunkat, hanem azzal aki a lelkünk mélyén
lakik. A legbelső lakásban folynak a
legbizalmasabb beszélgetések Isten és
a lélek között.
A lelki várkastély belsejébe csak egy
kapu vezet s ez az imádság és az elmélkedés.
A várkastély lakói az érzékek, lelki
tehetségek. A halálos bűn állapotában

a sok fekete mocsok megakadályozza a
látást, tájékozódást és előrejutást. Bármi jót teszünk is, az végeredményben
nem tőlünk származik, hanem abból a
forrásból fakad, amelybe lelkünk fája
van ültetve.
A belső várkastélyt gömbként elképzelve, annak magjában van az uralkodói
lakás, melyet a külső lakások héjként
vesznek körbe. A lélek nagysága felülmúlja mindazt, amit el tudunk képzelni.
Valamennyi részét besugározza a Nap,
mely a közepén lakozik.

Jó minőségű, természetes alapanyagú
multivitamin készítményeket is el lehet
kezdeni szedni, sajnos a növények nem
tartalmazzák minden esetben a megfelelő mennyiséget.
Ebben az évszakban főképp a légutakat és a bélrendszert tudjuk a hatékonyan erősíteni:
A légzőrendszert és az immunrendszert erősítik: hagymafélék, (fokhagyma), csipkebogyó, gyümölcsök, cékla,
méhtermékek, torma, hársfa, bodza.
Belekre: körte, őszibarack, teljes őrlésű pékáruk, fahéj, probiotikus tejtermékek,
Tanulásnál az agyműködést segítik:
az omega zsírsavak: halolaj (legjobb a
lazacolaj), zab, dió, a folsav: bab, csicseriborsó, lencse, spenót). a B vitaminok:
rizs, búzacsíra, tojás, szójabab, csírák és
a memóriajátékok.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy
lelkünk egészségét is óvjuk imával, pár
perces elvonulással, természetben időzéssel. Számomra a zsoltárok olvasása
ad lelki táplálékot.
Jó egészséget és örömteli őszt kívánok
Mindenkinek!
Bereginé Simon Ágnes

Rainer Maria Rilke
Őszi nap
Készülj, Uram. Nagy nyáridőd letelt.
Napóráinkra jöjj el árnyvetőnek,
s a mezőket szélbe borítva szeld.
Késő gyümölcsöt sürgessen szavad;
add, még két napjuk délszakibb lehessen,
s amit kezdtél velük, kiteljesedjen,
csöpp el ne vesszen dús fürtből zamat.
Nem épít már, ki most hajléktalan.
Hosszú magányra vár, ki most magányos.
Virraszt: olvasáshoz, levélíráshoz,
és az allékat járja nyugtalan,
mikor a szél hullt lombot hajt a fákhoz.
(Fordította: Tandori Dezső)
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Veni Sancte

S

zeptember 2-án ismét becsengettek
az új tanévre. A Szilágyi iskolába járó gyerekek számára hagyományosan
a Regina Mundi-templomban tartott
ökumenikus szentmisével kezdődik
a tanév, amelynek főcelebránsa Márfi
Gyula érsek volt.
Érsek atya beszédében az „egészséges” nevelésre helyezte a hangsúlyt.
Az iskolának arra kell törekednie, hogy
a növendékek testi és lelki képességeit
egyaránt kibontakoztathassa. Ahogyan
az általános testnevelés nem korlátozódhat csak a has- vagy lábizmok erősítésére, ugyanúgy a szellemi-lelki képzés
sem korlátozódhat csak bizonyos technikai- informatikai adatbevitelre. A gyerekeket nem tekinthetjük számítógépes
programoknak, amelyekbe minél több
információt kell betáplálni, hanem teljes
értékű embereknek kell tekinteni őket.
A nevelésnek erősíteni kell a gyermekek
akaratát, színesíteni kell érzelmi világukat, és intellektuális téren is a teljességre
kell törekedni: nemcsak szaktárgyi ismereteket kell nekik átadni, hanem általános műveltséget és vallási ismereteket
is. A vallási ismeretek átadásának célja
az élő hitre való nevelés, a Krisztussal
való személyes kapcsolat kialakítása.
Érsek atya pozitív lépésnek tekinti,
hogy az állami iskolákban ettől a tanévtől kezdve kötelezően kell választani az
erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan
között.
Niederhoffer Zoltán református lelkész a Bibliából vett idézettel azt kívánta
az iskola tanulóinak, hogy őrizze meg
őket az Úr minden lépésükben, és segítse őket tudásuk gyarapításában.
Isó Dorottya evangélikus lelkész a
„Kérjetek, és adatik nektek!” felkiáltást
hozta évkezdő kérésként a tanároknak
és a tanulóknak. Az elsősöknek, hogy
jól be tudjanak illeszkedni az iskola közösségébe, a nyolcadikosoknak, hogy
megfelelően fel tudjanak készülni a középiskolai felvételire. Minden tanulónak
arra van szüksége, hogy kitartó legyen,
és gyarapodjon a tudásban. A tanároknak pedig arra van szükségük, hogy tü-

relemmel és elfogadó szeretettel tudják
végezni a munkájukat. Mindenkinek, a
szülőket is beleértve, a hit megélésére
van szüksége, arra, hogy Jézus tanítványaként éljük mindannyian az életünket.
Halmay György, az iskola igazgatója, felhívta a figyelmet arra, milyen hagyományokkal rendelkezik az iskola az
1860-as megalapítása óta. A tanároknak

és a tanulóknak egyaránt feladata, hogy
ápolja ezt a hagyományt. Nem csak tudásban, de jellemben és emberségben
is kell fejlődniük a diákoknak tanulmányaik során. Végül sok sikert kívánt
az új tanévhez, amely az új, szigorúbb
törvényekhez alkalmazkodik, amelyeket
a tanulók érdekében hoztak.
kép és szöveg: Demény Anna
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Imádkozzunk értük...!

Középiskolások hittanórája
A középiskolások hittanórája
minden hétfő délután 3 órakor
a templom hittantermében lesz.
A foglalkozásokat Hutvágner
Erika hitoktató tartja.
Sok szeretettel várjuk
a középiskolásokat.

Bibliaóra
Október 2-tól minden szerdán az
esti szentmise után 18.30 órakor
lesz a közösségi házban.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai októberre:				
Általános: Hogy mindazok, akik az
élet súlyától összezúzva érzik magukat,
olyannyira, hogy a befejezését óhajtják,
tudják észrevenni Isten szeretetének
közelségét.			
Missziós: Hogy a missziós világnap
ünneplése valamennyi keresztényt ébressze annak tudatára, hogy ők Isten
szavának nem csupán befogadói, hanem hirdetői is.
Október 1-jétől a téli miserend szerint
végezzük a szentmiséket. Az esti misék vasárnap és hétköznap – szombat
kivételével – este 6 órakor kezdődnek.
Szombaton 2014. március 23-ig 17 órakor tartunk szentmisét.
Október hónapban minden este közös
rózsafüzér imádság van a templomban
este ½ 6-kor; utána 6 órakor szentmise
a reggel 7 órai szentmise helyett.
Október 5-én ünnepeljük főegyházmegyénkben a Szent Mihály-bazilika
főszékesegyház felszentelését.
Október 4-én és 5-én egyházközségi
zarándoklatra megyünk Szegedre
és Petőfiszállás-Szentkútra. Indulás
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...mert a keresztségben újjászülettek:
Vasquez-Hampel Aliz augusztus 24én, Tatai Marcell szeptember 15-én.
…mert szentségi házasságot kötöttek: Vasquez Raul Fernando és Hampel
Henrietta
...mert az örök hazába költöztek:
Bognár Zsuzsanna (85 éves) augusztus
28-án, Dr. Timár Lajosné Szeiberling

Gizella (95 éves) augusztus 29-én, Horváth László (77 éves) augusztus 30-án,
Lábodi Dezső (84 éves) szeptember
2-án, Németh Lászlóné Vágenhoffer
Magdolna (80 éves) szeptember 5-én,
Ángyán Ferencné Mester Anna (77
éves) szeptember 6-án, Inhof László
(76 éves) szeptember 18-án, Fehér
Györgyné Puskás Anna (81 éves) szep
tember 26-án.

Készüljünk a szentmisére
okt. 13.
okt. 20.
okt. 27.
nov. 3.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

2Kir 5,14–17

2Tim 2,8–13

Lk 17,11–19

Kiv 17,8–13

2Tim 3,14–4,2

Lk 18,1–8

Sir 35,12–14.16–18

2Tim 4,6–8.16–18

Lk 18,9–14

Bölcs 11,23–12,2

2Tessz 1,11–2,2

Lk 19,1–10

reggel 7-kor a Pannon Várszínház, volt
VMK parkolójából.
Október 7. Rózsafüzér Királynője
Október 8. Szűz Máriának, Magyarok
Nagyasszonyának, Magyarország főpatrónájának az ünnepe.
Október 10. Badalik Bertalan püspök
halálának az évfordulója (†1965, ő az
egyházmegye legutolsó olyan püspöke,
aki veszprémi püspökként halt meg).
Október 11-én Boldog XXIII. János
pápa emléknapja
Október 13-án a 11 órai szentmise
keretén belül a Regina Mundi Egyházközség újjáalakult Rózsafüzér Társulatának tagjai fogadalmat tesznek.
Október 15-én a Jézusról nevezett
(Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja.
Október 18-án Szent Lukács evangélista ünnepe
Október 20-án tartja egyházunk a
missziós vasárnapot és az évente szokásos missziós gyűjtést.
Október 22-én Boldog II. János Pál
pápa emléknapja.		

November 1-je mindenszentek ünnepe. Reggel 7-kor és este 6-kor tartunk szentmisét. Az esti misét követi a
szokásos halottak napi megemlékezés
elhunytjainkról, valamint a halotti zsolozsma virrasztó imaórája.
November 2-án, halottak napján, reggel 7 és este 5 órakor tartunk szentmisét.
Halottak napjához kapcsolódó búcsúkról: „Aki a temetőt ájtatos lélekkel
látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-től
8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet.
Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a
pápa szándékára. Az év többi napján
részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak
napján (vagyis az azt megelőző nap
delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot
vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút
nyerhetnek a szokott feltételekkel. A
látogatáskor egy miatyánkot és egy hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú
elnyerhető a megelőző vagy következő
vasárnapon és mindenszentek ünnepén
is” (Direktórium).

