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Bízzuk újra életünket Krisztusra!
(BúéK!)

Í

gy hangzik a keresztények köszöntése szilveszter és újév napján. Az újévi
jókívánságokban küldetésünk rejlik,
mely az Istentől jövő boldogságra szól,
és a nehézségek ellenére, hiteles tanúságtételre buzdít.
Szilveszter napján, a hálaadási szentmisén, számot vetünk az elmúlt év történéseivel, és hálát adunk Istennek mindazért, ami történt velünk, akár boldoggá
tett minket, akár időszakosan szomorúvá. Ha valóban bízunk Krisztusban,
tudnunk kell, hogy nem az egyes napok
boldogsága a fontos. Merjünk távlatokban gondolkodni, hosszú távú célokat kitűzni az életünkben, és legyen
bátorságunk ahhoz, hogy kitartsunk
a jóban, és meg is valósítsuk azokat.
A fontos dolgok általában nem szoktak maguktól megtörténni, sokszor a
mi kezdeményezésünkön múlik, hogy
megvalósulnak-e.
A Példabeszédek Könyvében is láthatjuk, hogy tervezni és célokat kitűzni
magunk elé bölcs dolog. „Bízd az Úrra,
ami tennivalód akad, akkor a terveid
valósággá válnak.” (Péld. 16,3)
Tudatosítsuk magunkban, hogy Isten
eszközei lehetünk az általa végzett munkában. Higgyünk benne, hogy bennünk,
keresztény emberekben olyan értékrend
működik, amelyet Krisztus ültetett belénk. Legyen bátorságunk ezek szerint
élni! Győzzük le az önzést, a lustaságot
és a félelmeket, amelyek akadályozhatnak minket hosszú távú céljaink megvalósításában! Merjük vállalni az élet
nehézségeit, nézzünk velük szembe! Ne
vágyjunk a könnyű életre, ne higgyük,
hogy az a boldog élet. A könnyű élet
valójában tartalmatlan élet, nem vezet
sehová.
Ha nem törünk le minden nehézség,

minden valóságos vagy látszólagos akadály miatt, ha nem akarjuk sérelmeinket
megtorolni, ha nem forralunk bosszút,
hanem arra gondolunk, hogy a másik
ember ugyanúgy küzd a félelmeivel,
ugyanolyan sebezhető, mint mi, akkor
meg tudunk bocsátani, és újra tudjuk
kezdeni megromlott kapcsolatainkat,
életünk elhibázott lépéseit. Akkor nem
tart fogságban a harag, az irigység, a
féltékenység, akkor nem hisszük, hogy
mi vagyunk csak fontosak.
Sokszor hajszoljuk a boldogságot,
nem érünk rá másokkal törődni, mert
magunkat akarjuk megvalósítani, és egy
– talán nem is létező – boldogságképet
üldözünk, miközben nem vesszük észre
a boldogság örömteli pillanatait a hétköznapokban. Sokszor nehéz elszakadni
attól a gondolattól, hogy én formálom
a sorsomat, saját erőmmel alakítom a
karrieremet, gondoskodom magamról és a családomról. Viszont nem az
a keresztény, aki beletörődik sorsába,
hanem az, aki mer változtatni rajta, és

ehhez a szükséges feltételeket is meg
akarja teremteni. Először is úgy, hogy
belátja: lelkiség, erkölcsi elvek, emberi szolidaritás, kultúra és eszmények
nélkül nemcsak tágabb környezetünk,
hazánk, hanem kisebb közösségeink és
családjaink élete is egyre nyilvánvalóbb
értékválságba kerül.
Legyünk áldás embertársaink számára! A valóban jobb, új esztendőhöz nem
elegendő a pusztán szóbeli jókívánság.
Tennünk is kell érte: hiteles keresztény
élettel, amely egyéni életünkben valódi
boldogságot, talajvesztett társainknak
pedig támaszt jelenthet.
Hagyjuk, hogy Jézus teljesítse be életünket, merjük valóban Rá bízni! Hiszen
Istentől jövünk, és Felé tartunk.
Bízzuk tehát ebben az évben is életünket Krisztusra!
Istentől megáldott, boldog új évet
kívánok minden kedves olvasónknak!
Demény Anna
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Év végi beszámoló
2013. december 31.

J

anuár 20. és 27. között volt az Imahét a krisztus-hívők egységéért. A
2013. évi imahétre kiválasztott mottó „Mit kíván tőlünk az Isten?” (Mik
6,6 - 8) volt. Templomunkban Hegyi
András baptista lelkész hirdetett igét
január 21-én.
Hagyományos, jó hangulatú disznóvágás részesei lehettünk január 26-án
a közösségi ház udvarán. A nagy szakértelemmel és jól végzett munka után
együtt kóstoltuk meg a frissen elkészített
finom ételeket.
Február 9-én, vidám, közös farsangi
mulatságon gyűltünk egybe a plébánia
közösségi házában.
Templomunkban február 17-én, a
délelőtt 11 órai szentmisén szolgáltattuk ki a betegek kenetét.
Március 9-én, vidám napsugár-hívogató játszóházi foglalkozáson vehettek
részt az ovismise után a gyerekek a Szilágyi keresztény általános iskolában, ahol
felkészült pedagógusaink szeretettel és
nyitottsággal fogadták a gyermekeket
és szüleiket.
Jorge Mario Bergoglio argentin bíborost választotta meg a konklávé a római
katolikus egyház új vezetőjének március 13-án. A 266. pápa a Ferenc nevet
választotta, így ezen a néven foglalta el
– első latin-amerikaiként – Szent Péter
trónját. Meleg szívélyes fogadtatásban
részesítették a Római Szent Péter téren
az új egyházfőt, aki megválasztása után,
késlekedés nélkül, mediterrán vehemenciával kezdte el egyházunk egészét érintő
reform-törekvéseinek megvalósítását.
Március 20. és 22. között a Regina
Mundi Plébánia nagyböjti lelkigyakorlatos napjain Szalay Jeremiás prépostplébános mondott beszédet.
Április 20-án tartottuk a Szilágyi,
a Simonyi és a Botev Általános Iskola
hittanosainak elsőáldozását szombaton
a 17 órai szentmisén.
Május 5-én, a csatári kápolna tavaszi
búcsúján az ünnepi szentmisét László
Dezső atya tartotta, ahol szép számmal
jelent meg templomunk hívő közössége.

Május 7-én, szombaton volt Boldog Gizellának, főegyházmegyénk társvédőszentjének ünnepe. A szentmise
főcelebránsa Majnek Antal munkácsi
ferences megyéspüspök volt.
Május 18-án, szombaton a veszprémi
várba érkezett Bosco Szent János ereklyéje. A főegyházmegye katolikus iskolásainak előadásai után ünnepi szentmise
volt, szentbeszédet mondott Ábrahám
Béla Szalézi tartományfőnök.
Május 20-án, pünkösdhétfőn volt
templomunkban hittanosaink, a Szilágyi iskola és a Szent László Plébánia
hittanosainak bérmálása. Dr. Mail József
atya bérmált.
A plébániánk keretén belül működő
Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület
Anya és lánya kapcsolatépítést szervezett
május 25-én Gulyás Ibolya édesanyák
és nevelőanyák számára 8–14 éves leánygyermekükkel „Ép testben ép lélek”
címmel.
Június 12-én, a Kolping Család Egyesület év végi Te Deumát tartottuk, ahol
hálás szívvel emlékeztünk meg alapítónkról Adolf Kolping atyáról és az ő
szellemiségéről, illetve imádkoztunk
hozzá és érte, hogy mielőbb a szentek
társaságában köszönthessük.
Június 14-én, a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola tanév végi
hálaadó szentmiséje volt, templomunkban.
Június 14-én, dr. Márfi Gyula érsek a
Székesegyházban pappá szentelte Aradi Lászlót, Laposa Norbertet és Tódor
Szabolcsot.
Július 7-én, Laposa Norbert atya
újmisét mutatott be templomunkban,
ezzel is megköszönve a plébánia hívő
közösségének rendíthetetlen, buzgó,
áldozatos imádságát a papi és szerzetesi
hivatásokért.
Nyári programok: A nyári szünetben is igyekeztünk keresztényekhez
méltó, tartalmas szabadidős elfoglaltságot biztosítani egyházközségünkhöz
tartozó és magukat ide tartozónak érző
gyermekek számára. Ismét számos gye-

rektábort szervezett a Kapcsolat Szerviz
Közhasznú Egyesület: Felsős tábort és
ovis tábort július 1-től 5-ig,valamint alsós korosztály táborát június 24-től 28ig. Ezen kívül angol tábort szerveztek 9
és 12 év közöttieknek augusztus 5–től
9-ig.
Augusztus 20-án, az új, megáldott
cipócskákat sokan vihették haza Szent
István államalapító királyunkra emlékezve. A veszprémi Jakován Pékség
felajánlása volt, nemzeti ünnepünk alkalmából.
Szeptember 2-án, a reggel 9 órai
szentmisén tartottuk a Veni Sancte-t, a
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános
Iskola tanulói számára. A szentmisét
Dr. Márfi Gyula érsek atya celebrálta,
amelyben a tanúságtevő, hiteles keresztény életről és a befogadó közösség szeretetéről beszélt.
Szeptember 8-án, a reggel 9 órai
szentmisén tartottuk a Veni Sancte-t a
Simonyi- és a Botev iskola hittanosai
számára. Az új tanév sok kihívást jelentett nemcsak egyházközségünk számára, hanem a Magyar Katolikus Püspöki
Kar számára is, hiszen ebben az évben
vezették be a hit- és erkölcstant kötelező tantárgyként felmenő rendszerben
az iskolákban.
Családi napot rendeztünk a közösségi
ház udvarán szeptember 7-én, szombat
délután.
Egyházközségi zarándoklaton vettünk
részt szeptember 15. és 22. között Róma, Nápoly és Pompei útvonalon.
Egyházközségi zarándoklaton vettünk
részt október 4-én és 5-én Szegeden és
Petőfiszállás-Szentkúton.
Október hónapban kísérleti jelleggel hétköznap reggel 7 óra helyett este
tartottunk szentmisét. Előtte közösen
imádkoztuk el a rózsafüzért a templomban.
Október 13-án, a 11 órai szentmise
keretén belül a Regina Mundi Egyházközség újjáalakult Rózsafüzér Társulatának tagjai fogadalmat tettek.
November 9-én, az óvodások és
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szilágyis diákok szentmiséjét követően ismét játszóház volt a Szilágyi iskolában. Téma: Őszi termésfigurák készítése, december 7-én pedig a téma a
karácsonyi készülődés volt.
December 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának az ünnepe, templomunk szentségimádási napja volt. 12
órától 17 óráig a közösségek végezték
óránként az imádást, majd félóra csendes és félóra egyházközségi imádás következett a záró szentmise előtt.
Karitász-csoportunk december 14én, szombaton és 15-én, vasárnap tartós
élelmiszer-gyűjtést tartott. Köszönjük a
rászorultak nevében, a kedves testvérek
segítő támogatását. Meg kell említenem,
hogy városunk legaktívabb és legsokoldalúbb karitász-csoportja működik a
plébániánkon, legyünk rá büszkék.
December 21-én, szombaton, szintén
a karitász közösségünk tagjai a már hagyományos karácsonyi agapéra várták
idős, közösségre vágyó testvéreinket,
akik szívesen töltöttek velünk egy-két
órát a karácsonyi szeretet jegyében.
Idei évben nagy számmal fogadták el a
meghívást a plébániai közösségünkhöz
tartozó idős egyedülálló testvéreink.
Advent folyamán minden hétköznap
hajnali szentmisét mondtunk reggel 6
órakor. Utána elimádkoztuk a zsolozsma reggeli dicséretét.
Szentestén, december 24-én, hagyományosan a fiatalok és a gyerekek
színvonalas betlehemes játékával hangolódhattunk az ünnepre, köszönet a
rendezőknek: Hutvágner Erika hitoktató
nőnek és Timár Veronikának.
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Karitász karácsony december 21.

Fotó: Balassáné Kati

A hit évének lezárása

mennyire tudatos benne, mit tesz annak
érdekében, hogy ébren tartsa magában,
mikor érezte azt veszélyben.
A Regina Mundi-templomban havi rendszerességgel előadás-sorozatot
indítottunk helybéli és meghívott előadókkal, akik színvonalas előadásukkal
igyekeztek közelebb vinni minden érdeklődőt a hit lényegéhez, tartalmához.
2013 januárjától Takáts István atya,
Tóth Péter Domonkos atya és Dr. Janka
Ferenc görögkatolikus parókus tartott
előadást, valamint az ökumenizmus jegyében Závodi Zsuzsanna református
és Isó Dorottya evangélikus lelkész is
gazdagította hitbéli ismereteinket.
A hit évében elindult a Szent Kristóf
Zarándokkör Babóczkyné Dr. Szőke
Edit vezetésével, a zarándoklatok iránt
érdeklődő testvérek számára. Az éves
egyszeri belföldi és külföldi zarándoklatok továbbra is folytatódnak.

Egyházmegyénkben november 23án, ünnepélyes szentmisével zárult a hit
éve, amelyet Márfi érsek atya celebrált.
Szentbeszédében a hit kegyelmi ajándékáról és befogadásának akadályairól
elmélkedett.
A mi közösségünk is szerepet vállalt
ebben a megújuló munkában, hogy
megerősödjünk hitünkben.
A Krónikában sorozatot indítottunk
a hit éve alkalmából, írásokat, interjúkat
közöltünk azzal kapcsolatban, hogy mit
jelent az egyes emberek számára a hit,

Plébániánkon a kereszteltek száma
tavaly 29 volt, idén 33. Ebből fiú tavaly
19, idén 19. Tavaly 10 lány, idén 17.
Esküvő: tavaly összesen 5 volt. Idén 8.
Temetés: tavaly 69, ebből szentségekben 24-en részesültek. Idén 55 temetés
volt, ebből 25 szentségekkel megerősítve
távozott a földi életből.
Elsőáldozók: tavaly 43-an, idén 60 fő.
Szilágyi iskola: tavaly 33, idén 41 fő, Botev iskola tavaly 8 fő, idén 7 fő, Simonyi
iskola: tavaly 2 fő, idén 2 fő. Felnőttek:
9 fő.

Bérmálkozók: tavaly 30-an, idén 39en, tavaly 18 fiú, idén 21, tavaly 12 lány,
idén 27.
A Regina Mundi Plébánia Egyházközségi számláján tavaly összesen 1 millió
160 ezer forint volt, idén 3 millió 507
ezer 686 forint van.
Az Isten iránti hálához hozzá kell
kapcsolnunk az emberi köszönetet is.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik
imádságukkal, munkájukkal, tanácsaikkal, adományaikkal segítették közösségünket és építették Isten országát. A
templomi tevékenységükért a sekrestyéseknek és segítőiknek, orgonistáinknak, énekeseknek, ministránsoknak. A
plébániai tevékenységért az irodai és a
karitász-szolgálatot végzőknek, hitoktatóknak, az egyházi adó beszedésére
vállalkozóknak, újságszerkesztőknek és
-íróknak, a templomatyánknak a ház
körüli teendők végzésében, a templom és a plébánia takarításában és más
egyéb tennivalókban segítőknek, a közösségvezetőknek és mindazoknak,
akik bármilyen módon részt vettek a
munkánkban.
Isten adjon jutalmat mindannyiuknak,
és segítsen minket kegyelmével továbbra
is, hogy folytatni tudjuk az Ő szolgálatát. S amikor most hálát adunk, kérjük
egyúttal Istent azért is, tegye szívünket
nyitottá és készségessé, hogy indításait
kövessük az új évben is.
László Dezső plébános atya
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Januári népszokások
Január 6. Vízkereszt
Vízkereszt vagy háromkirályok napja
a karácsonyi ünnepkör zárónapja és
a farsang kezdőnapja. A keleti egyház
ezen a napon ünnepli Jézus születését.
A Gáspár, Menyhért, Boldizsár néven
emlegetett napkeleti királyok az utasok,
útonjárók, vendégfogadósok védőszentjei voltak.
Január 6-án a katolikus falvakban
országszerte szokás volt a víz- és házszentelés. A szenteltvizet a bölcsőtől a
koporsóig felhasználták. Nagy szerepe
volt az ember- és állatgyógyításban is.
A víz tisztító erejébe vetett hit az alapja,
hogy ezen a napon néhol ősibb formája is megmaradt a vízzel való mágikus
eljárásoknak. Például Jászdózsán léket
vágtak a Tarnán és lelocsolták egymást
az emberek, hogy egészségesek legyenek
– „ne legyenek se himlősök, se rühesek”. A jószágokat is levitték a folyóhoz
ugyanilyen célból.
A házszentelés alkalmával krétával
rajzolták fel Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevének kezdőbetűit és az évszámot. Úgy vélték, ez a felirat megvédi a
házat villámcsapás és a boszorkányok
rontása ellen. Termékenységvarázsló
praktikák is kapcsolódhattak a házszenteléshez. Például a moldvai Pusztinán,
„hogy a tyúkok tojjanak, akkor mikor
vízkeresztkor járt a pap a kereszttel, mert
nálunk szokott járni házszentelni, akkor
ráültettük mindig a padra. A padon vót
ilyen terítő, a terítő alá raktunk zabot,
árpát, kukoricát, s a pap, ha ráült, akkor azt mondták, hogy sokat tojnak a
tyúkok” (Bosnyák S. 1980.).

Az ünnephez tartozott a háromkirályok megjelenítése, a háromkirályjárás
szokása. A házról házra járó fiúgyermekek, ritkábban leányok jellegzetes
viseletdarabja volt a díszes süveg, fontos kellékük a többnyire kiugratható
szerkezetre szerelt csillag. A lejegyzett
szokásváltozatok egy részében már csak
a szereplők elnevezése sejteti, hogy a
háromkirályjárás valamikor dramatikus jellegű játék volt. Többnyire már
csak az adománykérő, ünnepköszöntő
háromkirályjárás változatait ismerjük.
Általában vízkeresztkor, vagy karácsonykor és újévtől vízkeresztig jártak.
Történeti adatok a 16. század óta szólnak a csillagénekről és a csillagozásról.
A 17–18. századi betlehemes szövegekben még szerepel a háromkirály jelenet
a pásztorjátékkal és a Heródes-jelenettel együtt. Újkori népszokásainkban a
háromkirály jelenet a vízkereszti csillagozáshoz kapcsolódott.
Vízkereszt napjához is kapcsolódnak
időjárásjóslások. „Ha vízkereszt vizet
ereszt, izikedet padra rekeszd” – mondják Berettyóújfalun. „Ha vízkeresztkor
megcsordul az eszterhéj, az íziket rakjátok el, mert hosszú lesz a tél” – hangzik a rigmus hegyközi változata. Az ízik
(takarmánymaradék, nádtörmelék, kukoricaszár) fűtésre is szolgált. Hideg idő
esetén a korai tavaszban reménykedtek.
Kelenyén a nyári csapadékmennyiségre jósoltak: „Ha a pintyőke ilyenkor itt
(ivott) a kerékvágásból, akkor lett elig
esső a nyáron.” A tápaiak szerint, ha ezen
a napon süt a nap, hosszú lesz a tél.
Termékenységvarázsló eljárásokra
már utaltunk a házszenteléssel kapcsolatosan. A bukovinai Józseffalván azt
tartották, hogy ilyenkor fonni kell, mert
akkor hosszabbak lesznek a kolbászok.
A jugoszláviai magyar falvak vízkereszti időjárással összefüggő termésjóslásai
így szólnak: ha esik az eső, férges lesz a
mák. Ha hideg van, rossz termés várható. Ha csorog az eresz, hosszú télre kell
számítani. Ha fúj a szél, szerencsés lesz
az év. Ha fagy, soká tavaszodik, ha enyhe lesz az idő, hamar jön a tavasz. Ha

a kerékvágásba víz fakad, jó termőidő
várható (Penavin 1983: 108).
Újabb szokás szerint vízkeresztkor
bontják le a karácsonyfát.
Január 17. Antal napja
A háziállatok védőszentjeként tisztelték Remete Szent Antalt. A hozzá
kapcsolódó hiedelmek és szokások a
hitújítás korában lehanyatlottak, és Páduai Szent Antal alakjához kapcsolódva
éledtek újjá (Bálint S. 1977: I. 145–155).
Hagyományai inkább a hazai délszlávok között éltek tovább, de szórványos
adatok vannak a magyarok köréből is.
Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot
és az ehhez hasonló tünetű mérgezést.
Gyógyítása olyan praktikákkal volt kapcsolatos, melyek Szent Antal napjához
kötődtek (jan. 17. Remete Szent Antal,
jún. 13. Páduai Szent Antal, valamint
kedd és péntek, mert ezek Szent Antal napjai). A Szent Antal tüze elleni
ráolvasások legarchaikusabb darabjai
a bukovinai székelyeknél és a moldvai
csángóknál maradtak fenn.
Január 18. Piroska napja
Ehhez a naphoz időjárási regula fűződik:
Ha Piroska napján fagy,
Negyven napig el nem hagy!
Január 22. Vince napja
Vince napján a szőlőtermelők figyelték az időjárást. Szép, napos idő esetén
jó, ellenkező esetben rossz bortermést
jósoltak. A közismert időjárási regula
így hangzik:
Hogyha szépen fénylik Vince,
Megtelik borral a pince.
A drávaszögi falvakban ún. vince
vesszőt metszettek, amit a meleg szobában vízbe állítottak, s abból, hogy men�nyire hajtott ki, a következő év termésére
jósoltak. A kopácsi gazdák szerint sok
bort kell inni ezen a napon, hogy bő legyen a termés (Lábadi 1988a: 294). Mind
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a vincevessző hajtatása, mind pedig a
pincelátogatás a magyar nyelvterület
más részein is szokás volt. A Vince-napi
borral kapcsolatos hiedelemnek névetimológiás hátteret tulajdonít a kutatás a
vinum „bor” szóval való rokon hangzás
révén.
{7-119.} A Bács megyei Topolyán a
várható kukoricatermésre jósoltak a
Vince-napi időjárásból: amilyen hos�szú jégcsapok lógnak az ereszen, olyan
hosszúak lesznek a kukoricacsövek.

5.
Fotó: Szelindi Annamária

Január 26. Pál napja

Kolping-karácsony 2013.

Kolping-karácsony 2013.

Fotó: Kiss Judit

Pásztorjáték 2013.

Fotó: Kiss Judit

A napot Pálfordulónak vagy Pálfordulásnak is nevezik, utalva arra, hogy
a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért
meg, és Pál apostol lett belőle. A néphitben időjárás-, termés- és haláljóslás
napja. A szép, derült idő sokfelé azt jelentette, hogy még hosszan tartó hidegre
lehet számítani.
A medvével való jóslás, amely ma
általánosan Gyertyaszentelő napjával
(febr. 2.) kapcsolatos, a határainkon
belül és túl élő magyarságnál is gyakran Pál-naphoz kötődik. Pál napját a tél
fordulójának tartják, és például a Bács
megyei Topolyán ezen a napon jósolnak
a medvével: ha kisüt a nap és előjön a
medve, még negyven napig lesz hideg
{7-120.} (Borus 1981: 24). „Pálkor inkább a farkas ordítson be az ablakon,
mint a nap süssön be” – tartották például Kecelen (Bárth 1984: 884).
Ismeretes e napon a haláljóslás az ún.
pálpogácsával. Minden családtag számára pogácsát készítenek, melybe libatollat tűznek. A néphit szerint akinek a
tolla megperzselődik sütés közben, arra
betegség, akié megég, arra halál vár a
következő esztendőben. A tollaspogácsa
készítésének más alkalmai is vannak. A
Dél- és Kelet-Dunántúlon és az Alföldön
is sokfelé inkább szilveszterkor sütik. A
haláljósló tollaspogácsát az Alföldön
Pál-napkor készítik, de Luca-napkor
ugyancsak ismeretes lucapogácsa néven.
Libával kapcsolatos termékenységvarázslásra is vannak példák: Szeged
környékén a lúd fenekét piszkálják meg
ezen a napon, hogy szaporán tojjon. A
Pál-napi tojásból kelt libát Csépán veszekedősnek, marakodósnak tartják.
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Hit vagy hiszékenység

R

égóta van egy olyan érzésem, mintha a vallásos emberek szégyellnék
a meggyőződésüket. Ez a megállapítás
persze csak a történelmi egyházak híveire vonatkozik, s különösképpen a
római katolikusokra, hiszen tapasztalhatjuk, hogy az újhitűek és a szekták tagjai majdhogynem kérkednek
meggyőződésükkel, s szinte lasszóval
fogják új tagjaikat. Sokat gondolkodtam azon, vajon mi van eme szemérmesség mögött, ugyan mit kell nekünk
szégyellnünk a többi ember előtt? Oda
jutottam, hogy más nem lehet e mögött
a viselkedés mögött, mint egy hosszú
ideig tartó rossz beidegződés. Gondolok itt azokra az évekre, sőt évtizedekre,
amikor üldözték a vallást, az iskolákban
betiltották a hittan tanítást, amikor az
emberek csak lopva mertek templomba
menni, titokban tartottak egyházi esküvőt, keresztelőt, és egyáltalán minden
hitélettel kapcsolatos dologról hallgatni
kellett a megfélemlített embereknek. És
ennél a pontnál mindig oda jutok, hogy
minden nyomorúságnak a félelem az
oka. Nem véletlen, hogy Jézus a feltámadás után azt mondta rettegő tanítványainak: ne féljetek! Milyen egyszerű
és mégis zseniális mondat. Hiszen aki
nem fél, azzal nem lehet mit kezdeni.
Aki nem fél, afelett nincs hatalma senkinek. Ha az emberek a fenyegetések
és a megfélemlítések ellenére ugyanúgy megtöltötték volna a templomokat, mint korábban, gyakorolták volna
hitüket és hagyományaikat, ahelyett,
hogy gyáván elbújtak és megalkudtak,
bizonyára lettek volna áldozatok, de
talán más lett volna és lenne ma is az
életünk, hiszen az egyes embert lehet
terrorizálni, de egy falut, egy várost,
egy országot nem lehet bíróság elé állítani, börtönbe zárni. A példa, amit
elmondok, más területről való mégis
ide illik, s a saját családomban történt.
A Balaton-parti településen csak egy
személy nem lépett be a tsz-be annak
idején. Mondani sem kell, hogy ez a
hozzáállás nem járt semmiféle előn�nyel, annál inkább hátrányokkal. Még-

is megmaradt meggyőződése mellett,
a saját erejére támaszkodva tartotta el
családját, boldogult, ahogy boldogult,
s élt tisztességgel, emelt fővel. Érdemes
eljátszani a gondolattal: mi lett volna,
ha a falu népe egyként így viselkedik?
És ha az országban minden falu és közösség így tesz? Persze ez már felveti az
összefogás és a megalkuvás nélküli jellem kérdését, de ez már egy másik téma.
Talán az előzőkben leírtak az oka annak, hogy csak lopva merünk keresztet
vetni a templom előtt, hogy nem valljuk
be templomba nem járó ismerőseinknek, szomszédainknak, hogy szépen
felöltözve nem színházba, hanem szentmisére készülünk, hogy társaságban
mellőzzük az étkezések előtti fohászt.
De még Isten nevét sem szívesen ejtjük ki, beszélünk helyette sorsról, életről, végzetről, szerencséről, véletlenről.
Pedig sors, szerencse és véletlen nem
létezik. Csak Isten van, következmény,
meg Gondviselés. Isten, aki dönt életről-halálról, tetteinknek következményei
vannak, amelyeket szerencseként vagy
véletlenként élünk meg, de amely maga
a Gondviselés.
Ódzkodunk tehát hitünket, vallásunkat magától érthető módon megélni, arról természetes módon beszélni,
magunkat hívőnek deklarálni. Szinte
sajnálkozva néznek sokan arra, aki a
hitéről, meggyőződéséről beszél, így
aztán üdítő kivétel az a népszerű énekes, aki fellépés előtt elmond egy imát
a társaival, s az a sportoló, aki verseny előtt keresztet vet. Ugyanakkor
elképedve tapasztalom, hogy többnyire idős emberek a tévé előtt ülve
képesek elhinni, hogy az adásban lévő
hölgy vagy úr segít megoldani aktuális problémáikat azzal, hogy a képernyőn keresztül „küldi az energiát” ami
majd meggyógyítja őket, vagy megoldja
pénzügyi gondjaikat. Erre nem sajnálnak pénzt, időt és energiát. Nem Isten
mindenhatóságában és az ima erejében
hisznek, hanem egy másik, feltehetően
nem tisztességes szándékú embernek.
Ezért aztán arat az ezotéria, a reikizés,

Felnőtt katekézis a plébánián
Február 3-tól kezdve minden
hétfőn 17 órakor a hitünk
és a keresztény élet tanítása iránt
érdeklődők részére katekézist tartunk. Kezdők és haladók
egyaránt részt vehetnek.
A beavató szentségeket
(keresztség, bérmálás,
szentáldozás) kérők részére
az erre való felkészítést
is tartalmazza.
Jelentkezés a sekrestyében
vagy a plébánián.

a kártyavetés, virágoznak a különféle
„gyógyító” módszerek, a szélhámosság
megannyi válfaja, az emberi butaságra
és hiszékenységre épülő pénzszerzési
módszerek sokasága. A hiszékenységre
építenek azok a látszólag tudományos,
ám voltaképpen áltudományos magyarázatok, amelyek áradnak a televízióból,
amelyek a Föld és az élet keletkezését
magyarázzák, meglehetősen tetszetős
és hihető módon. Legalábbis egy ideig.
Egészen addig a pontig, amikor visszafelé eljutnak a nagy bumm-ig, azaz az
ősrobbanáshoz. Arról azonban nagyvonalúan hallgatnak, hogy mi volt a
robbanás előtt, honnan volt, miből
lett, ami szétrobbant. Nem szólva arról,
hogy ismereteink szerint a robbanást
mindig káosz követi. Nehezen képzelhető el, hogy egy ilyen nagyszabású
robbanást olyan szigorú és pontos rend
követ, csak úgy, magától, mint például
az évszakok váltakozása vagy a fizikai
törvények érvényesülése.
El kell hát döntenünk álhatatosan
hiszünk-e vagy szánalomra méltó hiszékeny, becsapott balekok akarunk-e
lenni. Annyi bizonyos, hogy hiszékenységgel csak nehezítjük életünket, míg
hívő lélekkel túl tudunk jutni minden
nehézségen.
E. Hargitai Márta
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Ádventi játszóház a Szilágyiban

D

ecember 7-én karácsonyi készülődésre hívtuk a Szilágyi keresztény
iskolába az óvodásokat.
A gyerekek aktív közreműködésével
elevenítettük fel Jézus születésének történetét. Közben Vera néni gitáros kíséretével karácsonyi énekeket énekeltünk.
Ebbe már a szülők is bekapcsolódtak. A
karácsonyi hangulat megteremtése után
kézműves foglalkozás keretében Dia néni irányításával gömbdíszek készültek

Csizmadiáné Csillak Hajnalka

Zarándoklat
A Makrovilág Zarándoklatok
Irodája a Regina Mundi plébánia
szervezésében indít zarándoklatot:

Jézus Szíve tisztelet és
Szent Bernadett nyomában
címmel,
Vezelay-Nevers-Paray
Le Monial-Ars-La Salette
útvonalon, 5 nap/4 éj.
Lelkivezető: László Dezső atya
(Regina Mundi Plébánia)
Utazás: autóbusszal.
Elhelyezés: 2-3 ágyas
egyszerű szállodai szobákban.
Ellátás: reggeli,
igény szerint vacsora.
Jelentkezni lehet a plébánián,
László Dezső plébános atyánál.
Telefon: 20/823-26-74.
Időpont: május 26-30.
Részvételi díj: 105 000 Ft/fő vagy 370
Eur/fő. 3 vacsora: 16 000 Ft/fő vagy 57
Eur/fő. Egyágyas felár: 27 500 Ft/fő
vagy 97 Eur/fő.

Fotók: Demény Anna

Fotók: Csizmadiáné Csillak Hajnalka

papírcsíkokból. A másik csoportban
a karácsonyi asztal elmaradhatatlan
kellékét, egy csillag alakú mécsestartót
varázsoltak az apró, ügyes kezek.
A gyerekek büszkén vitték haza saját
alkotású ajándékaikat, melyek igazán jól
sikerültek.
Reméljük, később is eszükbe juttatják a készítőiknek ennek az estének a
hangulatát.
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Játszóház a Szilágyiban!

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Január 11-én, az 5 órai óvodások
és szüleik szentmiséje után,
a Szilágyi Erzsébet Keresztény
Általános Iskola pedagógusai
játszóházi foglalkozásra hívják
a gyermekeket és szüleiket
Téli népszokások címmel.

2014-ben az Ökumenikus Imahét január 19. és 26. között lesz,
országszerte. Az ünnepi nyitó istentiszteletre pedig
a Kálvin téri református templomban kerül sor 2014. január 19-én
vasárnap 18 órakor. Ez az országos nyitó istentisztelet egyben a Kálvin téri
református templom felújítás utáni megáldása is lesz egyben.
A világ-imanap 2014. március 7-én lesz.
Az idei évben az imahét mottója:
Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1Kor 1,1–17)

Helyszín:
a Szilágyi iskola kisépülete.

Imádkozzunk értük...!
...mert az örök hazába költöztek:
Molnár Sándorné Pápai Ilona Zsuzsanna (76 éves) november 25-én,
Steierlein Ferencné Henn Mária (92
éves) december 12-én, Máthé Ilona
(58 éves) december 13-án, dr. Erdélyi Árpád (54 éves) december 13-án,
Tóth Ubul Lajos (77 éves) december
19-én, Birnbauer János Mihályné Straub Teréz (84 éves) december 28-án.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai januárra:				
Általános: Hogy előmozdítsunk egy
olyan hiteles gazdasági fejlődést, amely
tiszteletben tartja valamennyi ember
és valamennyi nép méltóságát.
Missziós: Hogy a különböző hitvallások keresztényei a Krisztustól akart
egység felé haladjanak.
Január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenésének az ünnepe
Január 12-én ünnepeljük Urunk megkeresztelkedését. Ezzel az ünneppel
zárul le a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik az évközi idő nagyböjt előtti
része.
Január 12-én lesz az egyházközségi
képviselő-testület tagjainak ünnepélyes beiktatása a 11 órai szentmisén.

Lapzártáig a városi közös imádságok programja még nem alakult ki.
Kérjük, figyeljék a templomi hirdetést és a kiírást!

Regina Krónika
A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: László Dezső atya

8200 Veszprém, Dózsa György út 9.
Telefon: 88/327-609
Szerkesztők: Demény Anna,
Kreschka Miklós, Szelindi Annamária
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

Készüljünk a szentmisére
jan. 19.
jan. 26.
febr. 2.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Iz 49,3.5-6

1Kor 1,1-3

Jn 1,29-34

Iz 8,23b-9,3

1Kor 1,10-13.17

Mt 4,12-23

Mal 3,1-4

Zsid 2,14-18

Lk 2,22-40

Január 18. Árpád-házi Szent Margit
szűznek, a magyar leányifjúságunk
védőszentjének ünnepe.
Január 21. Szent Ágnes szűz és vértanú emléknapja.

Január 31-én 17 órakor tartja az egyházközségi képviselő-testület a soron
következő rendes gyűlését, amelynek
témája a 2013. évi számadás és a 2014.
évi költségvetés megtárgyalása.

Január 24. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja.

Február 2-án, vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszonynak, Urunk bemutatásának az ünnepe. A 11 órai szentmisén végezzük az ilyenkor szokásos
gyertyaszentelést.

Január 25. Szent Pál apostol megtérésének az ünnepe.

Február 2. egyúttal könyörgő nap a
szerzetesi hivatásokért.

Január 25-én reggel 6 órától egyházközségi disznóvágás lesz a közösségi
ház udvarán.

Február 3-án, hétfőn, a reggel 7 órai
szentmise végén Balázs-áldást adunk
(Szent Balázs 3-i emléknapjához kapcsolódva)

Január 22. Boldog Batthyány Stratt
mann László emléknapja

Január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja.
Január 31. Bosco Szent János áldozópap emléknapja.		

Február 9-én, vasárnap, minden szentmise végén Balázs-áldást adunk.
(Szent Balázs 3-i emléknapjához kapcsolódva)

