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Halottak napja
„A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.” (Róm 5,5)
Nem minden reményre igaz az, amit
Szent Pál mond a mai Szentleckében.
A mi földi reménykedéseink például
igenis rendre szégyenben hagynak, s
ilyenkor rendre el is keseredünk. De az
a remény is megcsal, amely ugyan Istenre hivatkozik, de nem válik életünk
kis és nagy döntéseinek mozgatójává. Ez
a hamis reménykedés, mely nem több
ideológiánál, talán annyit sem ér, mint
a becsületesen bevallott reménytelenség. Ezért is mélységesen kiábrándítóak
azok a temetések, ahol a gyászolók úgy
állják körül a koporsót, hogy közben
mindent megtesznek, nehogy szembe
kelljen nézniük saját elmúlásukkal, s

azzal, hogy mi lesz azután. Hallgatják a pap szavát, talán mozog a szájuk,
mintha imádkoznának, de csüggedtek
és reményvesztettek, mert valójában
többre tartják a halál hatalmát Isten
hatalmánál. Az ilyenek valóban „szerencsétlenebbek minden embernél”.
Csak az a remény nem engedi, hogy
megszégyenüljünk, mellyel az élő Istenbe kapaszkodunk, s mellyel azt várjuk,
amit Szentlelkével már végbevitt a mi
Urunk, Jézus Krisztuson, feltámasztva
őt a halálból. Ezt a Lelket ugyanis a mi
szívünkbe is kiárasztotta, s megkezdte
bennünk a feltámasztás művét azzal,
hogy személyünk középpontját olyan
életszintre emelte, ahol a halál egy pillanatig sem uralkodhat rajta. Ha tehát
élő bennünk ez a reménység, ha azt az
Istent valljuk Urunknak, aki azért küldte
Jézus Krisztust, hogy senkit el ne veszítFotó: Demény Anna

sen közülünk, hanem feltámasszon az
utolsó napon, akkor ez meg is látszik
mindennapjainkon, teendőink végzésén és a nehézségek, megpróbáltatások
idején tanúsított viselkedésünkön.
Az igazán a halottakat feltámasztó Istenbe vetett reménység átalakítja az életünket. A Vőlegény érkezésére várakozó
jegyes lelkületét formálja ki bennünk,
aki nem erre a földi életre rendezkedik
be, ám felkészült a várakozás hosszú
óráira. Úgy van itthon e földön, hogy
egy percre sem feledi: örök otthon várja
a mennyben.
Barsi Balázs
Forrás:
Telek Péter Pál: Magasság és mélység

Ima a halottakért
Minden hívek Teremtő és Megváltó
Istene! Szolgáid és szolgálóid lelkének
bocsásd meg minden vétkét, hogy a Te
kegyelmedet, amelyet mindenkor óhajtottak, azt ájtatos könyörgéseink által
megnyerhessék. Ki élsz és uralkodol
mindörökkön örökké.
Végtelen jóságú Isten, minden ember
Atyja! Te szereted híveidet, és akarod,
hogy mi is szeressük egymást. A tisztítóhelyen levő lelkek, a mi keresztény
társaink, a mi rokonaink, a Te fiaid és
leányaid. Érettük esedezünk: hallgasd
meg keserves sóhajtásaikat, enyhítsd
fájdalmaikat, kínjaikat, és vigasztald
őket.
Ó kegyes Jézus, mindnyájunk megváltója! Szent vére és halálod áldozata
legyen szenvedő testvéreinknek enyhülésére, hogy megváltásod gyümölcsét
szent színed látásában teljesen élvezhessék. Ámen
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Lángra lobbantotta hitünket!
Bemutatkozik a Szőlőfürt Karizmatikus Imacsoport
Az ezévi számainkban szeretnénk bemutatni városunkban működő imacsoportokat. Az első volt az Édesanyák
imái. A következő imacsoport a plébániánkon működő Szőlőfürt.
2012 novemberében egy Fülöp-kurzuson találkoztunk. Nem ismertük egymást, bár mindannyian valamilyen módon Veszprémhez kötődünk.
„A Fülöp kurzus egyszerűen csak
Jézusról és az örömhíréről szól. Semmi
mást nem lehet a kurzuson megtudni
Istenről, csak a legfontosabbat…
Ez a kurzus nem a fejed felett fog
elsüvíteni, hanem rólad és Istenről fog
szólni.
Ha meg akarod tapasztalni, hogy az
Atya szeret Téged, – személyes kapcsolatra vágysz Jézus Krisztussal, buzgó akarsz
lenni a hitben a Szentlélek által, akkor
várunk szeretettel a Fülöp Kurzuson!”
Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal
buzdítottak a részvételre a plakáton,
a Szent András Evangelizációs Iskola
munkatársai, akik Krisztus Király ünnepe előtt szervezték ezt a 3 napos lelkigyakorlatot a Davidikumban.
Kíváncsian vártuk tehát, valóban ezt
tartogatja-e számunkra ez a pár nap.
Mindenki vett már részt lelkigyakorlaton, ahol általában passzív résztvevőként végigüljük a pár órás - ámbár
igen hasznos – lelki vezetést. Mégsem
forgatja fel az életünket, „elsüvít a fejünk fölött” és minden marad a régiben. Ezúttal nem ez történt. A Szentlélek valóban megérintett bennünket,
megmozdított bennünk valamit, ami
eddig csak pislákolt vagy mélyen aludt.
Lángra lobbantotta a hitünket, amely
lángot persze őriznünk kell, folyamatosan élesztgetni, hogy ki ne aludjon!
Egyedül ez nem megy, ezért határoztuk
el, hogy közösséget alapítunk. Miért
éppen „karizmatikus” a közösségünk?
Mi is az a karizma? Idézzük itt Ferenc
Pápa szavait:
„A köznyelvben, amikor »karizmáról«
beszélünk, gyakran tehetségre, természetes adottságra gondolunk. Így egy

különösen briliáns és magával ragadó
személyről ezt szoktuk mondani: karizmatikus személy. A keresztény távlatokban azonban a karizma sokkal több,
mint személyes képesség: a karizma
kegyelem, az Atya által adományozott
ajándék a Szentlélek cselekvése által –
mutatott rá a Szentatya. – Olyan ajándék, amelyet nem azért kap valaki, mert
ügyesebb másoknál, vagy mert jobban
megérdemelte. Isten azért adja számára
az ajándékot, hogy ugyanazzal az ingyenességgel és szeretettel azt az egész
közösség szolgálatára, mindenki javára
használja fel.”
A keresztény közösségben szükségünk van egymásra, és minden kapott
ajándék akkor valósul meg teljesen, amikor osztozunk bennük testvéreinkkel,
mindenki javára. Ez az egyház! Amikor
az egyház, karizmái változatosságában,
egy közösségként fejezi ki magát, nem
tévedhet: ez a „sensus fidei” szépsége és
ereje, annak a természetfeletti hitnek az
értéke, amelyet a Szentlélek ajándékoz,
hogy közösen, mindnyájan beléphessünk az evangélium szívébe és megtanuljuk Jézus követését életünkben”
– tanította a Szentatya.
Az Atyának és Jézusnak ezt a csodálatos szeretetét, ingyenes ajándékát
szeretnénk egymásban felismerni, felismertetni, megerősödni a hitben. Ezért
tartjuk magunkat „karizmatikusnak”,
mivel célunk ezeknek a kegyelmeknek
a szolgálatba helyezése a Szentlélek vezetésével egymás és az egész egyház felé,
Isten dicsőségére. Nem feltétlenül „nagy
dolgokra” gondolunk, kis szolgálatokra a nagy egészben. Hiszen „ Isten azt
választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s
azt választotta ki, ami a világ szemében
gyenge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt közönséges és
megvetett, azt választotta ki az Isten, a
semminek látszókat, hogy azokat, akik
valaminek látszanak, megsemmisítse.
Így senki sem dicsekedhet Isten előtt.
(1.Kor.27-29)

Általában hetente találkozunk a Regina Mundi Plébánián, de mivel közöttünk
nincs teológiai végzettségű „tanító”, így
amilyen gyakran csak tehetjük, kurzusokon, lelkigyakorlatokon veszünk részt
a további lelki fejlődésünk érdekében.
Az Evangélium olvasása és a zsoltárok
imádkozása mindig része az együttlétünknek. Ezzel dicsérjük az Atyát, a Fiút
és a Szentlelket.
Közösségi életünk alapja Jézus Krisztus. Erre az alapra építkezünk. Mi mindannyian hozzá tartozunk, az Ő útja
számunkra az egyetlen lehetséges irány.
Az Eukarisztiában Vele egyesülünk, az
Igében az Ő szavát hallgatjuk, megosztásaink, beszélgetéseink középpontja Ő
és az Atya, akinek végtelen nagysága
lenyűgöz bennünket. A vezetőnk pedig
a Szentlélek, aki gyengéd hangjával, határozottságával sosem hagy bennünket
árván az „emmauszi úton”, hogy mindig
lángoljon a szívünk.
Nem csalódtunk, valóban megváltoztatta életünket ez a kurzus.
Miért éppen „Szőlőfürt” a nevünk?
Először is, az egyik testvérünk álmot látott ezzel kapcsolatban, - amiről persze
akkor még nem tudtuk, hogy mit jelent
– másodszor, egy másik testvérnek is
sugallta ezt a Lélek, egy közösségeknek
szóló kurzuson pedig a név kiválasztásával kapcsolatban végképp megerősített
bennünket az Úr. Próféciában pedig a
közösségünk mögött álló szentek támogatásáról, – amire nagyon büszkék
vagyunk, hiszen sok szentet tisztelünk,
- az összetartozásunk fontosságáról és
imáink erejéről kaptuk a buzdítást.
Erről az összetartozásról szóljon egy
kis történet:
Az egység meséje
– Észrevetted már, hogy bizonyos
dolgok csak többedmagukkal alkotnak
létező egységet? – kérdezte a Mester attól a tanítványtól, aki kíváncsi volt arra,
mit jelent az egység. Épp a szőlősben
sétálgattak.
– Látod – folytatta a Mester –, ha csu-
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pán egyetlen fa nőne a világon, legyen
bármilyen erős és egyenes is, sohasem
hallanád a suhogó erdőket beszélni. Ha
egyetlen csepp víz létezne a Földön, sohasem tudnál úszni a tengerben, hogy
meleg napokon hűsítsd magad. Ha csak
egyetlen sejt létezne a világegyetemben,
sohasem tudnád, mi a virág, vagy hogy
milyen a gazellát üldöző oroszlán ereje.
Sőt, ha jobban meggondolom, még ezt
a kérdést sem tehetnéd fel nekem, mert
egyszerűen nem léteznél.
Aztán leszakított a Mester egy szőlőfürtöt.
– A szőlőfürt szőlőszemekből áll. De
ha azt hallod: szőlő, nem egy szőlőszem
jut az eszedbe. Eszedbe jut az egész fürt.
De ha minden egyes szőlőszemet leszedegetsz erről a fürtről, csak egy csupasz
gerezdet kapsz. Mondd meg tehát: mi a
szőlő? A szőlőszem vagy a gerezd?
A tanítvány csillogó szemmel válaszolt:
– Természetesen egyik sem. És – tette
hozzá kissé bátortalanul – mindkettő!
– Látod – mondta a Mester, és egy
szőlőszemet a tanítvány tenyerébe helyezett –, ez a szőlőszem te vagy. Egy
másik szőlőszem én vagyok. Különbözőek vagyunk, mégis ugyanarról a
gerezdről származunk. De az a legérdekesebb, hogy nem létezhetnénk egymás és a gerezd nélkül sem. És ennek
értelmében fürtről sem lehetne beszélni.
Olyan ez – tette még hozzá kicsit később
–, mint az ünnep, a lakoma. Egyetlen
ember képtelen menyegzőt ülni. Egyedül még örülni sem lehet igazán. Nézd
– és a szájába vett egy szőlőszemet –,
ha ízlik, megosztom az élményt veled,
és te is velem. Együtt örülünk, te az én
örömömnek, én pedig a tiednek. Ez az
egység öröme. És ez a lakoma is. Tartozol valahová: egy szőlőfürt része vagy!
Orbán Kata

Szőlőfürt Karizmatikus Imaközösség
A Szőlőfürt Karizmatikus Imaközösség szeretettel vár új tagokat.
Imaórák: minden hétfőn 17.30-kor
a Regina Mundi Plébánia
közösségi házában.

3.

Őszi főegyházmegyei rendezvény

Novemberi rendezvények apróknak

A Világifjúsági Találkozók
keresztje 2014. november 9-én
vasárnap 10 órakor érkezik
Veszprémbe, a bazilikába. A 9 órai
szentmise után lesz a fogadása, és
délután 5 órakor a búcsúztatása.
Délután 2 órától élménybeszámolók
hangzanak el az 5 világtalálkozóról,
amin veszprémi fiatalok is részt
vettek. 3 órától keresztút a bazilikától
a Polgármesteri Hivatalig és vissza.
A keresztút állomásain egy-egy fiatal
atya, illetve diakónus, valamint a kispapok tartják az elmélkedést.
A keresztút a bazilikában a 15. állomással és érseki áldással fejeződik be,
ezután viszik a keresztet Budapestre.

Szeretettel várjuk az iskolába készülő
óvodásokat, testvéreiket, szüleiket
következő programjainkra:
INTERAKTÍV MESEJÁTÉK kézműves
foglalkozással és TÁNCHÁZZAL
2014. november 6., csütörtök 16.30
A rendezvényen megismerkedhetnek
a leendő elsősök a tanító nénikkel.
Helyszín: az iskola főépülete
( Veszprém, Iskola utca 6.)
OVISMISE ÉS MÁRTON-NAPI
LÁMPÁS FELVONULÁS
2014. november 15., szombat 18.00
Mise: a Regina Mundiban Dezső atyával
Aki teheti, lámpást hozzon magával!
APRÓK TANODÁJA - ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ
FOGLALKOZÁS
2014. november 27. csütörtök 16.30
téma: játékos matematika
A foglakozást vezeti: Kiszlingerné Szántó
Diána; további pedagógusok: Finta Beáta,
Horváth Dóra
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Zarándoklat Mariazellbe
Az idei egyházközségi zarándoklat
úticélja Mariazell volt. Rendkívüli érdeklődés előzte meg a hívek részéről
ezt a zarándoklatot: két buszra való
ember vágott neki október 11-én reggel az útnak. Két lelkivezető kísérte
a zarándokokat: László Dezső atya,
plébánosunk és Laposa Norbert atya,
balatonalmádi káplán személyében. Induláskor kis tájékoztató- és imádságos
füzetet kaptunk, hogy lelkiekben még
jobban ráhangolódjunk a Szűzanyával
való találkozásra.
Aki zarándokol, azt az idő tágítja

Aki zarándokol, jó úton van
Mariazell...
Mit jelent nekünk keresztény magyaroknak Mariazell?
Szívesen fordulunk a Szűzanyához
mindenféle bajunkban közbenjárását
kérve, így októberben, a Szűzanya hónapjában különösen is nagy várakozással készültünk a kegytemplomba. Abba
a templomba, ahol Mindszenty József
hercegprímás holtteste nyugodott halálától 1991. május 4-i, az esztergomi
bazilikában történt végső nyugalomra
helyezéséig.
A legenda szerint 1157-ben érkezett
a mai Mariazell területére egy bizonyos
Magnus nevű bencés szerzetes, akinek
az volt a feladata, hogy az itt élők lelkipásztora legyen. Ő hozta magával a
kegyszobrot. A szobor először fa oltáron
állt, majd kápolnát, később templomot
építettek köré.
Mariazell népszerű európai zarán-

dokhely, mintegy egymillió búcsújáró
keresi fel évente a várost.
A Dezső atya által összeállított ismertető meggyőz bennünket arról, hogy a
kegyhely a miénk, magyaroké is.
A kegytemplom három tornya közül,
a középső, gótikus tornyot a templom
főhajójával együtt Nagy Lajos királyunk
építtette 1360 táján hálából a Szűzanyának, amiért megsegítette a túlerőben
lévő törökkel szemben. Ezt a templom
gótikus kapuzatán felirat is tanúsítja:
Lajos magyar király Mária oltalmával
győzte le dicsőségesen a törököket. A
történelem nehéz időszakában tömegével jöttek ide az emberek végeláthatatlan
sorokban, és így imádkoztak: „Ó, Isten
anyja oltalmazd a szent birodalmunkat
és benne minket is!” És Mária oltalmazott, és oltalmaz a mai napig is.
Aki zarándokol, saját ritmusára jár
Mariazellbe való megérkezésünket
szabad program követte. Ezután megnéztük a mechanikus betlehemet. Néhány társunknak talán csalódást okozott.
Valóban, a számítógépes animációhoz
szokott szemünknek nem szolgált újdonsággal, de a XIX. században, amikor
készült, óriási látványosság lehetett.

Fotó: Szelindi Annamária

Utunk első állomása Heiligenkreuz
volt, ahol a ciszterci apátsági templomot,
a kolostor kerengőjét és a káptalantermet tekintettük meg. Évszázadokon
keresztül utaztunk vissza az időben,
ami felért egy látványos képzőművészeti demonstrációval is, hiszen egyetlen
épületegyüttesen belül azonosíthattuk
a román kori, a gótikus és a barokk építészet stílusjegyeit.
Ilyen régi épületekben járva, mindig
elgondolkodom azon, hogy a régiek,
akik a templom padlóját koptatták, akik
e falak között kérték Isten segítségét,
vajon miért fohászkodtak.

Az apátsághoz tartozó kápolnában
őrzik a hagyomány szerint Krisztus keresztjének egy darabját, amelyet 1188ban V. Lipót herceg adományozott a
kolostornak. Ezért hívják a települést
Heiligenkreuznak, Szent Keresztnek.

Fotó: Szelindi Annamária
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Fotó: Szelindi Annamária

Aki zarándokol, befelé figyel
A zarándokút szentmiséjére különös várakozással készültünk, hiszen
a kegytemplomba tervezett szentmise
különös élményeket helyezett kilátásba.
Érkezésünkkor zajlott is magyar nyelvű
szentmise. Kiderült, hogy a mi csoportunk egy – a kegytemplomtól független
– kápolnában tarthatja a szentmisét.
Amikor beléptünk, csalódást éreztünk.
Aztán a Szűzanyának szentelt szentmise
homiliájában Norbert atya szépen rávilágított arra, hogy Mária egyszerűsége, elfogadó viselkedése vezessen bennünket.
A Találkozások nem a pompán múlnak!
Hazafelé úton megálltunk Veitschben,

5.
hogy megnézzük a több, mint 40 m
magas fából készült járható zarándokkeresztet, a Pilgerkreuz-ot. Gyönyörű
kilátás tárult a látogató szeme elé. El
lehetett gondolkodni a teremtés – a kereszt belsejében felfelé haladva az egyes
szinteken a teremtés egyes napjait idézték a képek – tehát a teremtés mellett,
porszemnyi létünkről.
Aki zarándokol, jó úton van
Köszönjük a szervezőknek, az idegenvezető hölgynek és a lelkivezetőknek a
jó utat! Nagyon várjuk a következő zarándoklatot!
-makai-

Imában egyesülve mentsük meg gyermekeinket!
Veronica Williams Veszprémben

V

eronicát pillanatok alatt szívükbe
zárták a Szaléziánumban összegyűlt hallgatói egyszerű, őszinte szavai
miatt, és talán azzal is, hogy nem akart
meggyőzni senkit.
Ő maga is rácsodálkozott a tényre: két
nagymama, aki imádkozni kezd gyermekeiért és unokáiért - Isten kegyelme
révén – minden földrészen meghonosította ezt az imaformát, bármely hirdetés
vagy reklámozás nélkül.
Istenre hagyatkozás szép példájaként
saját vagyonát is az Úr rendelkezésére
bocsátotta, így vásárolt meg egy házat,
hogy az Édesanyák imái központját
hozza ott létre. Korábban ateista veje is
ott dolgozik most informatikus szakemberként. Veronica meggyőződése, hogy
ő is az imák hatására tért meg.
Maradéktalanul átadni magunkat Istennek, az Ő akaratát keresni, kizárólag
mély hittel lehetséges. Elengedni a felnőtt gyermeket és az Úrra bízni – ez az
egyetlen módja, hogy segítsünk rajta.
Az imaóra főbb szabályai:
1. Ami ott elhangzik, nem kerülhet
ki onnan. A bizalom légkörét így lehet
megteremteni és fenntartani.
2. Nem adunk egymásnak tanácsot.
(Nők esetében nem könnyű feladat. ☺)
3. A felolvasott Szentírás-részt nem
értelmezzük, nem magyarázzuk. En-

gedjük, hogy bennünk visszhangozzon
és hasson.
Az imaóra élményében is részünk volt
az előadás végén. Kis fehér korongokra
írtuk a gyermekek nevét, akikért imádkozni akartunk. Kisebb csoportokban
elhelyeztük a kereszt melletti kosárban,
és csendben imádkoztunk. Veronica
magával viszi a neveket, és még több
közösségben fognak imádkozni a gyermekeinkért.
Rábíztuk gyermekeinket az Úrra,
Nála jobb helyen nem lehetnek!
Demény Anna
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Könyvajánló: A magyar titok

M

iért nem élhetünk mi úgy, mint
más népek? Miért gyötör minket
századok óta a nemzethalál látomása?
Miért kell nekünk állandóan a puszta
létért viaskodnunk? Miért nem szabad
nekünk mindazt megalkotni, amire
tehetségünk volna bőven? Miért nem
hagynak minket békén, holott mi senkit
sem akarunk bántani? Miért kell a mi
hazánk mindig másnak, habár mi senki
földjét nem kívánjuk? Miért csupa törés a magyar élet, s miért nincs benne
szerves fejlődés? Miért lesz annyiszor
félelmes ravatal az a gyönyörű Budavár
és a halott rajta a nemzet boldogsága?
Babits Mihály, Illyés Gyula és még
sokáig sorolhatnánk, hogy ki mindenki elmélkedett már a magyarságról, a
magyar nyelvről és történelmünkről.
Ezúttal a szombathelyi születésű Varga László szalézi szerzetes teszi fel kérdéseit, s elmélkedik népünkről. Varga
László atya 1901-ben született, és 50 éves
korában hagyta el hazánkat. Könyvét
vigasztaló levélnek szánta bujdosó testvéreinek, akiknek sorsát meghatározták
a II. világháború utáni évek nehézségei:
a szovjet megszállás vagy az 56-os forradalom elfojtása. A szerzetes, aki nem
érhette meg az 1989-es rendszerváltozást, könyvét a magyarság jövője miatti
aggódás okán írta meg. Érdekli a magyar
nép eredete, rokonsága más népekkel,
nyelve, jelleme s persze történelme és
Európában elfoglalt helye, szerepe.
A magyar titok című könyvben Pázmány, Prohászka, Babits, Vörösmarty
és Arany gondolatait idézi. Rendkívül
jártas a magyar irodalomban, s egyfajta összefoglalását adja a magyarságról
szóló műveknek, íróink, költőink hazáról való gondolkodásának. Könyvét
olvasva kedvet kaphatunk ezen alkotások felidézéséhez és újragondolásához.
„Gyönyörű Vörösmarty költeménye
Hedvig királylányról, de milyen kár,
hogy Erzsébet és Margit történetét nem
énekelte meg, pedig ők is a döntő magyarok közé tartoztak.”
Varga László atya vallja, hogy nincs
élőbb ember a magyarok között első

királyunknál, Szent Istvánnál, hiszen
ő volt az, aki felajánlotta a koronát a
Szűzanyának, és a magyarság sorsát az
ő gondjaira bízta. Így vélekedik erről:
„Egész történetünk ennek föltűnő igazolása. Jelképe is van ennek: a koronázó
templom a Várban. Az ozmán uralom
alatt török mecset lett belőle és amikor a
keresztény hadak a Várat visszafoglalták,
az ostrom után egyetlen romhalmaz volt
az egész, de állt a Boldogasszony egyháza.” A szerző további gondolatai szólhatnak akár a ma nem hívő emberének is:
„Jól tudjuk, ma sok magyar van, aki az
ilyen nyilatkozatban nem lát mást, mint
a főpap kegyes hiedelmét, amit őseitől
átvett és hagyományosan tovább ismétel.
A fölényesen mosolygókat, akik a számtanon kívül másban nem hisznek, csak
arra intjük, hogy az első világháború alatt
Fatimában olyan valami történt, amitől
a hitetlen nézők is térdre zuhantak...”
A magyar nép jellemének a szerzetes szerint két meghatározó tényezője
van, az értelem és a szenvedély. Hangsúlyozza, hogy mindig több van belőle,
mint kellene, s Bocskait idézi: „Mink
az dolgot magát nézzük harag és szenvedelem nélkül, de ez a lélekalkat nem
gyakori nálunk.” A szerző úgy gondolja,
„Széchenyi lángelméje élesen látó, pontosan számító volt, de ugyanakkor roppant szenvedély is fűtötte. Bármennyire
tisztelte őt a nemzet, mégis Kossuthot
követte, aki mesteri módon tudott bánni az érzelmi erőkkel. Széchenyi volt a
legnagyobb magyar, Deák Ferenc a haza
bölcse, de Kossuth apánkra hallgatott a
nép.” A magyarság jellemét, gondolkodását meghatározzák az erős érzelmek,
és időnként bizony borúlátóak vagyunk.
Más helyütt pedig arról elmélkedik,
hogy a magyarság ritkán jár az arany középúton, és a boldogulás lehetőségét az
isteni tanítás követésében látja: „Mi vagy
óriások leszünk, vagy senkik: vagy az Isten választottai, vagy a népek szemete. A
középszer nálunk csalfa délibáb.” Az értelem és a szenvedély mellett pedig szintén
fontosnak tartja a szerző az értékrend
megtartását. „A legnagyobb nyomor, ha

valaki értékvakságban szenved. Aki csak
számban és mennyiségben gondolkozik,
és nem látja mennyivel több az erkölcsi
érték, végzetesen elszámítja magát. A
legfőbb javakat sem pénzzel, sem hatalommal nem lehet megszerezni, mert
azokat a személyiség képes önmagában
létrehozni. Egy igazi anya szíve többet
ér, mint az egész látható mindenség...”
Miután Varga László lelkipásztor, e
könyv lapjain is több helyütt olvashatunk a hitről és az istenkapcsolatról.
Könyvét hálaadó és egyben a magyarság sorsát összegző imádsággal zárja a
szerző, amelyben helyet kap az önvád
is. Kifejti, hogy egyes egyedül az isteni
Gondviselésnek köszönhető, hogy a
magyarság létezik. Részlet a Bujdosó
elmélkedésből: „Századok királya, mindenható Isten! Bilincsbe verve, bujdosva, koldusan, mi magyarok hálát adunk
neked, mert öröktől fogva akartál minket. Bizony magunk ellen is vétettünk
nagyot, egymás vérébe balgán vertük a
csapot, de bármi történt, te mindig vigyáztál ránk, s hatalmad csodája, hogy
még áll hazánk. Valami nagy szándékod van velünk, valami cél, amitől eddig iszonyodva szöktünk... Mohács óta
minden csatánkon vesztettünk, de ha
veled harcolunk, biztos a győzelmünk,
mert te vagy a halálban győztes óriás,
te vagy a föltámadás.”
Csuti-Mátyás Zsófia
Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó
(A Szombathelyi Egyházmegye Könyvkiadója)

2014. november 2.

Regina Krónika

7.

Sajtóapostolok a Párbeszéd Házában
A Sajtóapostolok Országos Találkozóját
ebben az évben Budapesten, a jezsuita
rend Párbeszéd Házában rendezték meg
október 10. és 12. között. Sajgó Szabolcs
jezsuita atya vállalta a házigazda szerepét, hiszen ő maga is szerkesztője volt a
Szív című jezsuita havilapnak.
A résztvevők, mint én magam is a
Regina Krónika képviseletében, egyházközségi és egyházmegyei nyomtatott és elektronikus médiumok lelkes
szerkesztői voltak.
Minden évben találkozunk 2001 óta,
hogy megbeszéljük egymással gondjainkat, megosszuk tapasztalatainkat, és
hivatásos szakemberektől tanuljunk
újat.
Ebben az évben igazán elkényeztettek
minket a számos színvonalas és informatív előadással.
Kóczián Mária (talita.hu) a hétköznapi hívek számára jelentet meg írásokat
a neten a keresztény szellem és életmód
közvetítése céljából, főként nők számára.
Jakab Péter (Bonum TV csatorna)
azt fejtegette, hogy hol lehet a határ,
mit engedhet meg magának a média.
A Bonum TV különlegessége: élőben
közvetít vatikáni műsorokat magyar
szinkronnal.
Csókay Ákos a sokat mondó: e-világi
létezés című előadásában megdöbbentő
valósággal szembesített minket: a neten
minden ingyen van, de én magam vagyok a termék!
Lukács János jezsuita a 100 éves Szív
magazin „életútját” ismertette a kezdetektől a mai napig.
Kiss Márton, média és kommunikációs referens, a web2 felhasználási lehetőségeit, annak előnyeit és hátrányait
vázolta.
Hajnal Gergely és családja a 2005-ben
megalakult Faludi Ferenc Akadémia
filmműhelyét mutatta be.
Novemberben kezdődik a Ferenc pápa által meghirdetett Megszentelt élet
éve. Ehhez kapcsolódóan Mónika nővér
a szerzetesi kommunikáció új formáira
hívta fel a figyelmünket.
Czoborczy Bence (Keresztény Élet)

a 25 éves hetilap online portálját ajánlotta figyelmünkbe.
Szabó Csaba a Bosco Szent János
nyomán létrehozott missziós központot
mutatta be, amely étkezést, hitoktatást és
sportolási lehetőséget nyújt a Józsefvárosban élő hátrányos helyzetű fiúknak.
Moser Erika a jezsuiták fenntartásában 2014 februárja óta működő Oázis
nevű lelkigondozói központra hívta fel
a figyelmünket, ahol szerzetesek és pszichológusok nyújtanak segítséget a lelki
problémákkal hozzájuk fordulóknak.
Kiss Gábor (Tinta Könyvkiadó) hangsúlyozta a nyelvi igényesség fontosságát,
és nyolc szótárt mutatott be könyvkiadója gondozásában, amelyek használata

emeli az írások színvonalát. (A szótárak
az esti vetélkedő győztesei körében találtak boldog gazdákra!)
Török Csaba atya Ferenc pápa kommunikációjának újdonságait elemezte.
A formális, hierarchikus kommunikációval szemben a Szentatya a tiszta,
őszinte beszéd híve. Az igazán jó papok
vállalják a kiállást, a megméretést, a sebezhetőséget a nyilvánosság előtt, nem
vonulnak vissza a „kötelező tisztelet”
védőbástyája mögé.
Vasárnap délelőtt a Palotanegyed
építészeti kincseit fedezhette fel kis csapatunk profi idegenvezető segítségével.
szöveg és fotó: Demény Anna
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Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

Szentlecke

nov. 9.
1Tessz 5,1-6
nov. 16. Péld 31,10-13.19-20.30-31
Ez 34,11-12.15-17
1Kor 15,20-26.28
nov. 23.
1Kor 1,3-9
nov. 30. Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Iz 40,1-5.9-11
2Pét 3,8-14
dec. 7.
Ez 47,1-2.8-9.12

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

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai novemberre:				
Általános: Hogy azok a személyek,
akik a magánytól szenvednek, megtapasztalják Isten közelségét és a testvérek támogatását.			
Missziós: Hogy a fiatal szeminaristáknak, férfi és női szerzeteseknek legyenek bölcs és jól felkészült nevelőik.
November 3-án Porres Szent Márton
szerzetes emléknapja van.
November 4-én Borromeo Szent Károly püspök emléknapja van.
November 5-én Szent Imre hercegnek, a magyar fiúifjúság védőszentjének az ünnepe.
November 6-án 16.30-kor interaktív
mesejátékkal, kézműves foglalkozással és táncházzal várják a Szilágyi
keresztény iskola pedagógusai az iskolába készülő óvodásokat az iskola
főépületében.
November 8-án a Schola Regina jubileumi ünnepi hangversenye lesz a
18.00 órakor kezdődő hálaadó szentmise után. Szeretettel gratulálunk a kórus minden volt és jelenlegi tagjának!
November 9-én a Lateráni bazilika
felszentelését ünnepeljük. Ez a temp-

1Kor 3,9c-11 16-17
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Felhívás!
Evangélium
Jn 2,13-22
Mt 25,14-30
Mt 25,31-46
Mk 13,33-37
Mk 1,1-8

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

Kéréssel fordulunk a kedves
Testvérekhez, különösen
azokhoz, akik még nem fizették
be az egyházi adójukat, szíveskedjenek azt lehetőleg minél előbb
megtenni. Előre is köszönjük
a Testvérek megértését és
nagyvonalú támogatását.
László Dezső atya

Imádkozzunk értük...!

November 9-én vasárnap 10 órakor
érkezik Veszprémbe, a bazilikába a
Világifjúsági Találkozók keresztje.
A 9 órai szentmise után lesz a fogadása, és délután 5 órakor a búcsúztatása.

...mert a keresztségben újjászülettek: Németh Zsóka Léna október 12én, Németh Erik János október 12-én.
...mert szentségi házasságot kötöttek: Mohos András és Olasz Krisztina
szeptember 27-én.
...mert az örök hazába költöztek:
Telczán Lászlóné sz.: Dőri Zsuzsanna (79 éves) október 17-én, Kovács
Józsefné sz.: Quell Anna (85 éves)
október 20-án.

November 11-én Tours-i Szent Márton ünnepe van, aki sokat fáradozott
a papság műveltségének emeléséért és
a szegényekért.

November 25-én Alexandriai Szent
Katalin szűz és vértanú emléknapja
van.

lom a pápák címtemploma, felszentelésének megünneplésével kifejezzük
közösségünket a pápával.

November 15-én, szombaton 18.00
órakor ovismise és Márton-napi lámpás felvonulás lesz templomunkban.
November 16-án Skóciai Szent Margit
emléknapja van.
November 19-én Árpád-házi Szent
Erzsébet ünnepe van, aki a felebaráti
szeretet nagy szentje. Ünnepéhez kapcsolódóan a következő vasárnapon,
23-án tartjuk a Karitász javára történő
szokásos országos templomi gyűjtést.
November 22-én Szent Cecíliának, az
egyházi zene védőszentjének az emléknapja van.
November 23-án, az utolsó évközi vasárnap, Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A délelőtt 11 órai
szentmisét követően imádkozzuk el a
Jézus Szíve litániát a felajánló imával.

November 27-én 16.30-kor iskola-előkészítő foglalkozást tartanak a Szi
lágyi iskola pedagógusai Aprók Tanodája címmel.
November 30-án Szent András apostol ünnepe.
November 30-án kezdődik az új egyházi év, advent 1. vasárnapjával. „B”
liturgikus év lesz, ami azt jelenti, hogy
a vasárnapi evangéliumi szakaszokat
általában Szent Márktól olvassuk.
December 3-án Xavéri Szent Ferenc
áldozópap emléknapja van.
December 6-án Szent Miklós püspök
emléknapja van.
Advent folyamán hétfőtől péntekig
hajnali szentmisét mondunk reggel 6
órakor. A szokásos reggel 7 órai szentmisék elmaradnak.

