Regina Krónika
reginamundiplebania.hu

A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja
XVI. évfolyam 1. szám

2015. január 11.

Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak!
Az új év kezdetén boldogságot
szokás kívánni egymásnak az
előttünk álló esztendőre. Személyesen, levélben, interneten, számtalan módon.
Az a furcsa kérdés merült
fel bennem, helyesen tes�szük-e. Nem irreális-e ez a
kívánság, hiszen a boldogság
valójában csupán néhány pillanatig tart. Boldog vagyok,
mert valaki rám mosolygott,
mert azt mondta, szeret, mert
ötöst kaptam az iskolában,
mert örültek az ajándékomnak, mert első lettem a versenyen, mert
nyertünk a pályázaton, és sorolhatnám
tovább.
A keresztény jókívánság így szól: Bízd
Újra Életedet Krisztusra!
Mi kell ahhoz, hogy rá merjük bízni
az életünket valakire? Határtalan bátorság és bizalom!
Milyen törékeny is a bizalom! Hányszor bíztál meg emberekben, akik vis�szaéltek vele? Hányszor csalódtál házastársadban, gyermekedben, barátodban,
munkatársadban? És mégis, újra és újra
megbízol valakiben, mert bizalom nélkül, mindig csak önmagad körül forogva, nehéz élni.
Bátorság kell a bizalomhoz, és még
mi mindenhez az életben!
Bátorság kell a hithez. A hit halálos
expedíció, ugrás a semmibe. Szűz Mária
ezt tette, amikor igent mondott, kitéve
magát rengeteg kockázatnak, megvetésnek, megszégyenülésnek az emberek
előtt, sőt a halál kockázatát is vállalta.
Bátorság kell a megtéréshez. Szakítani
az önzéssel, a régi kényelmes életmóddal, a múló sikerek hajszolásával, a hatalomvággyal, magunkra venni mások
gondjait, esetleg vállalni a kirekesztettsé-

get, a lemondást, a gúnyolódást az igaz
cél érdekében, ami innen nézve olyan
esetlegesnek látszik.
Bátorság kell az igazmondáshoz, a
hazudozással való szakításhoz, még a
„kegyes hazugsággal” is. „Mondj igazat,
betörik a fejed!” – halljuk a régi szólást.
Ennyire nehéz elismerni az igazat, a
kritikát? „A cél érdekében hazudtam.”
– lehet gyakran hallani. Nem lenne logikusabb a cél érdekében igazat mondani?
Miért ehhez kell a bátorság, miért nem
a hazugsághoz, mások rágalmazásához,
kirekesztéséhez? Nem vakmerőség az
örök életet ilyen bűnökkel kockára tenni?
Egyre nagyobb bátorságra van szükség napjainkban a hűséghez. „Valósítsd meg magad, hiszen egyszer élsz!”
– mondják gyakran. Sajnos ez alatt a
legtöbben azt értik, hogy csak a saját
érdekeiddel törődj, mindegy milyen
körben, milyen élethelyzetben vagy.
Hűség az adott szóhoz, az ígérethez?
Ugyan már, egyik nap ezt mondom,
másnap az ellenkezőjét, hiszen jogom
van meggondolni magam. Mit érdekel,
hogy valaki számított rám!
Hűség a házastárshoz? Ugyan, hiszen

egyszer élünk! Ha találok egy
szebbet, kezesebbet, fiatalabbat, jogom van lecserélni vagy
megcsalni a régit. Majd sunyítok és hazudozom, ha kényelmesebb nekem megtartani a
régi kereteket.
Hűség a baráthoz? Ugyan! Van
belőle jó néhány, megtartom
a nekem hasznosabbat!
Hűség a közösséghez?
Nyugodtan lepasszolom azt,
amely nem engem fényez,
vagy sok munkám lenne vele. A látszat mellettem szóljon,
ez a lényeg! Kevés munka, sok látszatsiker!
Hűség a hivatáshoz? Majd akkor, ha
elég pénzt hoz a konyhára! Ha nem,
jogom van feladni egy pénzes vállalkozásért bármikor!
Hűség a hazához? Az meg micsoda?
Én európai polgár vagyok, kóborolhatok
országról-országra a nyitott határokon
át oda, ahol a legjobban megfizetnek.
(Gyáva népnek nincs hazája.)
Sajnos, sokszor nem vagyunk elég
bátrak a jóra, amit Jézus földi életével
elénk vetített. Pedig ő igazán bátor volt,
amikor kiszolgáltatta magát nekünk,
értünk. Mi viszont olykor félünk a hitünk tanítása szerint élni, nincs bátorságunk a hűséghez, a megtéréshez, a
bocsánatkéréshez, a megbocsátáshoz,
vagy a bizalomhoz.
Az új évben kérjük Istent, adjon erőt
és bátorságot ahhoz, hogy igaz keresztény életet élhessünk.
Legyen bátorságunk életünket ebben
az esztendőben újra Krisztusra bízni! Ő
bizalommal jött közénk, és ma is szeret
és bízik bennünk, ezért benne sohasem
csalódhatunk.
Demény Anna
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Ferenc pápa levele a megszentelt élet évére

N

ovember 28-án csütörtökön tették
közzé Ferenc pápa levelét a megszentelt élet évére, mely mint ismeretes
november 30-val, advent első vasárnapjával veszi kezdetét és 2016. február
2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepével ér véget. A pápa levele a megszentelt élet célkitűzéseit, elvárásait és
távlatait elemzi, melyet nemcsak Róma
püspökeként írt, hanem mint aki maga
is Istennek szentelt személy.
A célkitűzések között elsőként említi
a pápa, hogy a megszentelt élet képviselői mindenekelőtt „hálaadással tekintsenek a múltjukba”, hogy élővé tegyék
ezáltal saját identitásukat, anélkül, hogy
szemet hunynának a következetlenségek fölött, melyek sokszor az eredeti
karizma néhány lényeges szempontjának az elfeledéséből adódnak. Ez a vis�szatekintés és számbavétel tudatosítja,
hogy a megszentelt élet egy-egy családja
miként élte meg a karizmáját a történelem folyamán és milyen nehézségekkel
kellett szembenéznie.
A második célkitűzés arra irányul,
hogy „a jelent szenvedéllyel éljük meg”,
ami természetes következménye a saját
gyökerek újra felfedezésének. Az ös�szes alapító számára egyetlen regula,
vagyis rendszabály létezik, ez pedig az
evangélium. A szabályok tehát az evangélium kifejezései és egyben eszközök
annak teljes megélésére. Az eszmény
mindig Krisztus, hogy elmondhassuk
„számomra az élet Krisztus” (Fil 1.21).
A megszentelt élet közösségeinek tagjai
ebben a különleges évben engedjenek az
evangélium felszólításának, ami legyen
egy valódi „vademecum” a mindennapokra.
A szeretet képzelete nem ismer határokat – írja a pápa a levelében – és
mindig tudott megszámlálhatatlan új
utat nyitni, hogy elvigye az evangélium
fuvallatát a legkülönfélébb kultúrába és
társadalmi környezetbe. Az alapítókat
elbűvölte a tizenkét apostol egysége a
Mesterük körül. Ma, amikor az összeütközések, a különféle kultúrák nehéz
együttélése és a gyengék feletti hatal-

maskodások kultúrájában élünk, akkor
egy olyan közösség modelljének a felajánlására kaptunk meghívást, amelyik
a személyek méltósága elismerésén és
a javak megosztásán keresztül lehetővé
teszi a testvéri kapcsolatok megélését –
fogalmaz a pápa.
A harmadik célkitűzés a „jövő átölelése reménységgel”. Ismertek a jelenkor
nehézségei, mint a hivatások számának
a csökkenése és a relativizmus, mégis
éppen az ilyen bizonytalanságok között
valósul meg a reménységünk, ami a történelem Urába vetett hitünk gyümölcse,
aki állandóan ismétli: „Ne féljetek, mert
veletek vagyok”. Ez a reménység nem
számokon és műveken alapul, hanem
azon, akibe bizalmunkat vetettük és ez
a reménység nem csal meg.
Ferenc pápa a személyes elvárásai
között említi meg az óhaját, hogy az
Egyház örömteli arcot és Istentől eredő
boldogságot mutasson a világnak, amit
a közösségekben megélt testvériség hitelesít. Mindezt egy eredménycentrikus,
egészségmániás és sikerorientált környezetben kell megvalósítani, mely kizárja
a gyengéket és a szegényeket. Az egyház
ne a prozelitizmus, hanem a vonzereje
révén gyarapodjék.
Erővel szól a pápa a megszentelt élet
prófétai jellegéről, melynek jegyében a

küldetése az, hogy felébressze a világot,
a megkülönböztetés révén tárja fel a
rosszat, az igazságtalanságot és álljon a
gyengék, a védtelenek oldalán. Ferenc
pápa elvárja az Istennek szentelt személyektől, hogy legyenek a közösségi
élet szakértői, győzzék le a soraikban a
pletykát, az irigységet, a féltékenységet
és éppen ezáltal tudjanak kilépni saját
intézményük keretei közül. Elvárja tőlük
a konkrét cselekedeteket a menekültek
befogadása, a szegényekhez közelítés, a
katekizmus kreativitása, az evangélium
hirdetése és a struktúrák karcsúsítása
terén.
Ferenc pápa levele végén azokhoz a
világi hívekhez fordul, akik osztoznak
a megszentelt élet eszményeiben, küldetésében és feladataiban. Keressék az
alkalmakat arra, hogy a megszentelt
személyekkel együtt ünnepeljenek és
közösen szolgáljanak. A pápa befejezésül
a püspökökhöz fordul és arra buzdítja
őket, hogy törekedjenek előmozdítani
a különféle közösségek sajátos karizmáit, tovább gyengédséggel és szeretettel
álljanak mellettük a szenvedés és az
erőtlenség helyzeteiben.
A szöveg a Vatikáni Rádió honlapjáról
származik

Januári programok a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskolában
Szeretettel várjuk az iskolába készülő óvodásokat, testvéreiket,
szüleiket a következő programjainkra:
1. OVISMISE: HÁROMKIRÁLYOK
Helyszín: Regina Mundi-templom, 2015. január 10-én 18 órakor.
2. APRÓK TANODÁJA
Téma: Varázslatos anyanyelvünk
Pedagógusok: Finta Beáta, Horváth Dóra, Kiszlingerné Szántó Diána
Helyszín: a Szilágyi iskola épülete
Időpont: 2015. január 22. csütörtök, 16.30
3. APRÓK TÁNCA – TÁNCHÁZ
Vezeti: Eszes Adrienn
Helyszín: a Szilágyi iskola épülete
Időpont: 2015. január 22. csütörtök, 16.30
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Hármas ünnep a Regina Mundiban

S

zűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe számunkra három
ünnep egy napon: az említetten kívül a
templom felszentelésének évfordulója,
valamint szentségimádási nap.
A hétfői rorátén Csere Sándor atya
emlékezett meg Szűz Máriáról. Szavai
szerint Mária egy csoda: a tisztaság, az
engedelmesség és a hit mintaképe. Mai
világunkban különösen fontos, hogy egy

ilyen minta álljon a fiatalok előtt. Aki
különbséget akar tenni a jó és a rossz
között, az Máriát választja, az ő példáját
tartja követésre méltónak.
Nekünk, magyaroknak, különösen
nagy tiszteletet kell tanúsítanunk iránta,
hiszen első, szent királyunk az ő oltalmába ajánlotta hazánkat. Imádkozzunk
hozzá bizalommal!
A hajnali szentmise után Sándor atya

kihelyezte az Oltáriszentséget imádásra.
A csendes ima után az egyházközség
közösségei szervezésében folytak tovább
az imaórák, majd a szentségeltétel után
ünnepélyes szentmisével zárult a nap.
Demény Anna

Fotó: Zachár Zsolt

Fotó: Zachár Zsolt

A ceruza öt értéke
A gyermek nézte a nagyapját, amint
levelet ír. Egy adott pillanatban megkérdezte tőle:
– Olyan mesét írsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy rólam szóló történetet írsz?
Nagyapja félbe hagyta az írást és mosolyogva ezt mondta unokájának:
– Igaz, rólad írok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza, amivel írok.
Szeretném, ha ilyen lennél te is, amikor
megnősz.
A gyermek értetlenkedve nézte a
ceruzát, mivel semmi különöset nem
látott rajta.
– De ez olyan mint az összes többi
ceruza, amit életemben láttam!

– Minden attól függ, hogyan nézed
a dolgokat. A ceruzának öt értéke van,
amit ha sikerül megtartanunk, olyan
emberré válunk, aki egész életében békében fog élni a világgal.
Első érték: Tehetsz nagy dolgokat, de
soha ne feledd, hogy létezik egy lépteinket vezető Kéz. Ezt a kezet Istennek
nevezzük és Ő vezet mindig kívánsága
szerint minket.
A második érték: Időnként abba kell
hagynom az írást, hogy meghegyezzem
a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a
ceruzának, azonban végül élesebb lesz.
Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged.
A harmadik érték: A ceruza megen-

gedi nekünk a radír használatát, hogy
kitörüljük azt, ami téves. Meg kell értened azt, hogy kijavítani egy dolgot nem
jelent feltétlenül rosszat, a legfontosabb
az, hogy megmaradjunk az igaz, egyenes
úton.
A negyedik érték: A ceruzának nem a
fája vagy külső formája a fontos, hanem
a benne lévő grafit. Ugyanígy gondozd
azt, ami benned történik.
És végül az ötödik érték: Mindig nyomot hagy. Neked is tudnod kell, hogy
bármit teszel is életedben, nyomokat
fog hagyni, ezért meg kell próbálnod
minden tettedet tudatosítani.
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Év végi beszámoló 2014. december 31.

J

anuár 12-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, Márfi Gyula
érsek atya mutatta be a szentmisét templomunkban, amelynek keretein belül
egyházközségünk képviselő-testületének új tagjait beiktatta tisztségükbe. A megújult képviselő-testület tagjai ígéretet tettek arra, hogy mindig és
mindenben az Egyház apostoli célját és
az egyházközség jogos érdekeit fogják
képviselni.
Január 19. és 26. között volt az Imahét a Krisztus-hívők egységéért. A 2014.
évi imahétre kiválasztott mottó „Megerősítjük, hogy Isten hűséges” (1Kor
1,1-17) volt. Templomunkban az imahét
negyedik napján Niederhoffer Zoltán
református lelkész hirdetett igét január
22-én.
Igazi, hagyományos, jó hangulatú
egyházközségi disznóvágás részesei lehettünk január 25-én a közösségi ház
udvarán.
Február 8-án, az esti szentmise után,
egyházközségi farsangi bált rendeztünk
az Ipari Gimnázium és Szakközépiskola
tornatermében az egyházközség tagjai
és családjai számára.
Január 11-én, farsangi játszóházat
tartottak a Szilágyi iskola pedagógusai
és tanulói az ovisoknak.
Templomunkban február 16-án, a
délelőtt 11 órai szentmisén szolgáltattuk ki a betegek kenetét azon testvéreinknek, akik idős koruk vagy betegségük
miatt kérték a szentséget.
Március 19 és 21. között a Regina
Mundi Plébánia nagyböjti lelkigyakorlatos napjain Tóth András Sándor
gyulafirátóti plébános mondott beszédet.
Április 5-én Országos Kolping Lelki Nap volt a Veszprémi Hittudományi
Főiskolán.
Április 26-án a Szilágyi, a Botev és
a Simonyi iskola hittanosainak elsőáldozását tartottuk.
Május hónapban minden este 17.30
órakor litániával köszöntöttük égi édesanyánkat, Szűz Máriát.
Május 7-én szentmisével ünnepelték

az Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Óvoda fennállásának 20. évfordulóját a Regina Mundi-templomban,
amelyet Márfi Gyula érsek mutatott be.
Május 10-én, szombaton volt Boldog
Gizellának, főegyházmegyénk társvédőszentjének ünnepe. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise és egyházmegyei
zarándoklat volt a Szent Mihály-bazilikában, illetve a Szentháromság téren a
Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjainak
részvételével. A szentmise főcelebránsa
Balás Béla kaposvári megyéspüspök
volt.
Június 9-én, pünkösdhétfőn 10 órakor a Szent László és a Regina Mundi
Plébánia fiataljainak bérmálása volt a
Szent László-templomban. Márfi Gyula
érsek atya bérmált.
Június 12-én, csütörtökön, a ministránsok számára jutalom-kirándulást
szerveztünk Eisenstadtba.
Június 13-án a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola tanév végi
tedeuma volt a veszprémi bazilikában.
Június 15-én volt a tanév végi hálaadó szentmise és a hittanos bizonyítványok kiosztása a Botev és a Simonyi
iskolába járó hittanosainknak.
Június 20-án papszentelést tartott
dr. Márfi Gyula érsek a Szent Mihálybazilika-főszékesegyházban. Pappá
szentelte Darnai Jánost, Megyesi Ferencet és Szeghy Csabát, főegyházmegyénk diakónusait
Nyári programok: A nyári szünetben is igyekeztünk keresztényekhez
méltó, tartalmas szabadidős elfoglaltságot biztosítani egyházközségünkhöz
tartozó és magukat ide tartozónak érző
gyermekek számára. Ismét számos gyerektábort szervezett a Kapcsolat Szerviz
Közhasznú Egyesület: Ovis tábort július
14-től 18-ig,valamint alsós korosztály
táborát június 23-től 27-ig, felsősöknek biciklis tábort július 1-től 5-ig.
Ezen kívül angol tábort szerveztek 10
és 12 év közöttieknek augusztus 11–től
15-ig.
Augusztus 20-án Dezső atya a 11
órai szentmise végén megáldotta az ol-

tár elé helyezett új kenyeret. Mindenki
egy kis megszentelt cipóval távozhatott
a templomból.
Szeptember 1-jén tartottuk a Veni
Sancte-t, a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola tanulói számára.
A szentmisét Márfi Gyula érsek atya
celebrálta.
Szeptember 7-én tartottuk a Veni
Sancte-t, a Szentlélek Isten segítségül
hívását az új tanévre a Simonyi- és a
Botev iskola hittanosai számára.
Szeptember 10-én a veszprémi Kolping
Család évnyitó szentmiséje volt.
Szeptember 11-től 14-ig A Kolping
Család lelkigyakorlata volt Badacsonytomajban.
Szeptember14-én, a Szent Kereszt
felmagasztalásának napján, a Világ Királynője-szobor megkoronázására
került sor a veszprémi Regina Munditemplomban.
Tóth Péter Domonkos prépost megáldotta a Herceghalmi István ékszerész és
felesége, Teréz, alkotását, melyet László
Dezső plébános atya helyezett el a szobor fején.
Október hónapban hétköznap reggel
7 óra helyett este tartottunk szentmisét.
Előtte közösen imádkoztuk el a rózsafüzért a templomban.
Október 11-én egyházközségi zarándoklatra mentünk Mariazell-be
és Heiligenkreuz-ba.
November 6-án interaktív mesejátékkal, kézműves foglalkozással és
táncházzal várták a Szilágyi keresztény
iskola pedagógusai az iskolába készülő
óvodásokat az iskola főépületében.
November 8-án a Schola Regina
jubileumi ünnepi hangversenye volt
az esti hálaadó szentmise után.
November 15-én ovismise volt templomunkban, utána Márton-napi lámpás
felvonulás volt a Szentháromság térre,
ahol érsek atya fogadta az ovisokat, a
kisdiákokat és családjaikat.
November 27-én iskola-előkészítő
foglalkozást tartottak a Szilágyi iskola
pedagógusai Aprók Tanodája címmel.
Advent folyamán minden hétköznap
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(hétfőtől-péntekig) hajnali szentmisét
mondtunk reggel 6 órakor. A hajnali
szentmise után imádkoztuk el a zsolozsma reggeli dicséretét.
December 8-án Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának az ünnepe, templomunk szentségimádási napja volt.
Reggel 7 órától 18 óráig a közösségek
végezték óránként az imádást, illetve
csendes szentségimádás volt, végül az
ünnepélyes záró szentmise következett.
Köszönjük a kedves híveknek a szép
számú részvételt.
December 13-án az este 6 órai szentmisén a Szilágyi iskola tanulói betlehemes játékot adnak elő.
December 13-14-én egyházközségünk karitász-csoportja tartós élelmiszergyűjtést tartott, melyek bevételét
a rászorulók megsegítésére fordította.
Köszönjük a rászorultak nevében, a
kedves testvérek segítő támogatását

December 20-án, szombaton, a már
hagyományos karácsonyi agapéra vártuk idős, közösségre vágyó testvéreinket,
akik jó hangulatban töltöttek velünk
egy-két órát a karácsonyi szeretet jegyében.
Szentestén, december 24-én, hagyományosan a fiatalok és a gyerekek
színvonalas betlehemes játékával hangolódhattunk az ünnepre, köszönet a
rendezőknek, hogy évről-évre megajándékoznak minket vele.
December 28-án, vasárnap tartottuk
a János apostol ünnepéhez kötődő újbor megáldását a reggel 9 órai szentmise után.
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

5.
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, 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.

Szilágyisok karácsonyi ünnepsége
„Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Mennyben jár az ember.”
2014. december 18-án tartotta karácsonyi műsorát a Szilágyi Keresztény
Iskola a Regina Mundi-templomban
és az iskolában az intézmény dolgozói
és a meghívott vendégek részére. A 4.
osztályosok betlehemes játékkal kedveskedtek a közönségnek. Az 5. osztályos
szavalók mellett fellépett a népszerű Harang együttes, az énekkar, valamint az
iskola dolgozóiból alkalmilag összeállt
kórus. Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
egy francia karácsonyi dallal köszönte
meg a szívet melengető produkciókat,
és kívánt áldott, békés karácsonyi ünnepeket.
Nagy Marianna

László Dezső atya
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Fotó: Demény Anna

Pásztorjáték 2014.

S

zentestén, december 24-én, hagyományosan a fiatalok és a gyerekek
színvonalas betlehemes játékával hangolódhattunk az ünnepre, köszönet a

rendezőknek, Hutvágner Erikának és
segítőinek, hogy évről-évre megajándékoznak minket vele.

Szent II. János Pál
Újévi ima

Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új
kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdet nélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek
ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel
vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan
Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!’’
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!
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Karitász-karácsony

Ü

Fotó: Demény Anna

nnepélyesen megterített asztal fogadta sok finomsággal az egyházközség idősebb tagjait, akik elfogadták a
karitász-csoport meghívását néhány békésen eltöltött órára. Ez a békés együttlét
volt a fő motívuma Kovács Zsuzsának,
a plébániai karitász vezetőjének köszöntőjében is. László Dezső plébános
atya szeretettel invitálta a vendégeket
házigazdaként az agapéra.
Templomunk kórusa, a Schola Regina karácsonyi énekekkel és szívhez
szóló történetekkel tette meghittebbé
az ünnepi együttlétet.
Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

Lélek és igazság

L

étezik lelketlen igazságosság, és létezik igazságtalan lelkület is. Az
egyik túl merev, a másik túl könnyelmű
magatartást eredményez. Mindkettő
helytelen.
A Mennyei Atyát Lélekben és igazságban kell imádnunk. Lélekben és Igazságban jutunk az Atyához. Az első Isteni
Személy, az Atya küldi a második Isteni
Személyt, aki az Igazság, és kettejük közös lelke a Szentlélek, aki Jézus feltámadása után tölti el az embert teljesen.
Személyek által imádjuk az Atyát,
hogy személyes legyen imádásunk, azaz
találkozzék személyünk Isten személyeivel. Ez az imádás túl van minden

Imádság

szabályszerű imádáson, és mindenféle
intézményes vallásossági formán. Ezekre
szükség van, de soha ne váljék megszokottá, hogy Isten partnerei lehetünk.
Többet ér egy nem hívő ember őszinte
felsóhajtása Istenhez, mint egy hívőnek
tartott ember szokásossá merevedett
imája, amelyet talán csak azért mond
el, hogy túl legyen rajta. Imádság-e az
életem? Hagyom-e, hogy Isten még alakíthasson, vagy már kellően vallásosnak
tartom magam? Ha a Szentlélek erejében
imádkozom, akkor vagyok igaz mások
felé is.
Sánta János

Életem Ura, Jézus Krisztus! Amikor a
szentmisében a te szavadat hallgatom, a
te irántam való szeretetedre gondolok.
Amikor áldozatod megújul az oltáron,
ismét csak a te végsőkig elmenő szeretetedre tudok gondolni.
Amikor pedig a szentáldozásban magamhoz veszem Testedet, akkor értem
meg igazán, hogy mennyire szeretsz
engem! Szeretettel hívsz, hogy Testeddel táplálkozzak. Hálásan fogadom el
hívásodat, hogy az Oltáriszentségben
Téged vegyelek magamhoz, és bennem
élj! Segíts engem, hogy az evangéliumhoz méltóan éljek!
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Imádkozzunk értük...!

Imahét a Krisztus-hívők egységéért (2014. január 18–25.)

...mert a keresztségben újjászülettek: Petrovai Edina november 30-án,
Kovács Zalán december 14-én.
...mert az örök hazába költöztek:
Rajnai Elemérné sz.: Tiszai Ilona (79
éves) november 27-én, Jákói Gézáné
sz.: Hajdu Mária (84 éves) december
1-jén, Rácz Ferencné sz.: Jutasi Éva
(81 éves) december 15-én, Berzsenyi
Miklós (72 éves) december 18-án,
Varga Györgyné sz.: Ferenczi Emma
(87 éves) december 19-én, Schmidt
Józsefné sz.: Németh Mária (93 éves)
december 23-án.

Dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára bejelentette, hogy 2015-ben
az Ökumenikus Imahét január 18. és 25. között lesz, országszerte.
Az ünnepi nyitó istentiszteletre pedig a Szent István-bazilikában kerül sor
2015. január 18-án vasárnap, 19 órakor.
Szentbeszédet mond Dr. Erdő Péter bíboros,
és igét hirdet Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke.
Az ökumenikus istentiszteleten a MEÖT tagegyházak
vezetői szolgálnak a liturgiában.
Az idei évben az imahét központi igéje:
„Jézus így szólt hozzá: Adj innom” Jn 4,7
A 2015. esztendő imahetének anyagát
a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el.
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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
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai januárra:				
Általános: Hogy a különböző vallási
hagyományokhoz tartozók és minden
jóakaratú ember együttműködjön a
béke előmozdításában.		
Missziós: Hogy ebben az esztendőben,
melyet a megszentelt életnek szentelünk, a szerzetesek és a szerzetesnők
újra felfedezzék a Krisztus-követés
örömét, és buzgón vegyenek részt a
szegények szolgálatában.
Január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenésének az ünnepe. Reggel 7 órakor
lesz szentmise.
Január 11-én ünnepeljük Urunk megkeresztelkedését. Ezzel az ünneppel
zárul le a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik az évközi idő nagyböjt előtti
része.
Január 17-én reggel 7 órától egyházközségi disznóvágás lesz a közösségi
ház udvarán. 			

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

Készüljünk a szentmisére
jan. 18.
jan. 25.
febr. 1.
febr. 8.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

1Sám 3,3b-10.19.
Jón 3,1-5.10
MTörv 18,15-20
Jób 7,1-4.6-7

1Kor 6,13c-15a.17-20
1Kor 7,29-31
1Kor 7,32-35
1Kor 9,16-19.22-23

Jn 1,35-42
Mk 1,14-20
Mk 1,21-28
Mk 1,29-39

Január 18. Árpád-házi Szent Margit
szűznek, a magyar leányifjúságunk
védőszentjének ünnepe.
Január 18. az Ökumenikus Imahét
első napja.
Január 21. Szent Ágnes szűz és vértanú emléknapja.
Január 22. Boldog Batthyány Stratt
mann László emléknapja
Január 24. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja.
Január 25. Szent Pál apostol megtérésének az ünnepe.
Január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja.
Január 30-án 17 órakor tartja az egyházközségi képviselő-testület a soron
következő rendes gyűlését, amelynek
témája a 2014. évi számadás és a 2015.
évi költségvetés megtárgyalása.

Január 31. Bosco Szent János áldozópap emléknapja
Február 2-án, hétfőn, Gyertyaszentelő
Boldogasszonynak, Urunk bemutatásának az ünnepe. A 18 órai szentmisén végezzük az ilyenkor szokásos
gyertyaszentelést.
Február 2. egyúttal könyörgő nap a
szerzetesi hivatásokért.
Február 3-án, kedden, a reggel 7 órai
szentmise végén Balázs-áldást adunk
(Szent Balázs 3-i emléknapjához kapcsolódva)
Február 8-án, vasárnap, minden szentmise végén Balázs-áldást adunk.
(Szent Balázs 3-i emléknapjához kapcsolódva)
A Regina Krónika következő száma
február 8-án jelenik meg.

