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A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe

Fotó: Friedler Magdolna

A világegyház II. János Pál pápa elrendelésére a lourdes-i Szűzanya napján,
február 11-én ünnepli a betegek világnapját; első alkalommal 1993-ban,
Lourdes-ban tartották meg. Ezen a napon nem a betegséget ünnepeljük, hanem a beteg embernek az Istennel való
találkozását. Nem az a Lourdes-i csoda,
hogy az ágyban fekvő, vagy a tolókocsis
betegek a Szűzanya közbenjárására az
Oltáriszentség jelenlétében meggyógyulnak, sokkal inkább az, hogy a zarándok betegek bár fizikailag nem gyógyulnak meg, mégis visszanyerik a hitet,
a reményt, a bizakodást. Ezt nevezzük
lelki gyógyulásnak, lelki erőnek. Mária,
a betegek gyógyítója elsősorban a Szent
Fiában való hitet szeretné megerősítni
bennünk.
Addig, amíg az ember egészséges,
fiatal, bátor, szép és okos, amíg tejesít
ebben a fogyasztói társadalomban, teljesítmény-centrikus világban, addig jó a
világnak, de utána már nincs rá szükség.
Jézus ezt logikát akarja megváltoztatni,
az ő életével, az ő édesanyjával, a szentek
példájával. Sok szent van közöttünk, akit
Isten megszólított, és betegsége, vagy
akár egészsége, családi állapota által, és
arra buzdítja, hogy Isten szeretetének a
jele legyen a világban. A szentek között
az első a Szűzanya, aki ki merte mondani az igent Szent Fiára. A visszautasítottságában, megtörtségében, meg nem
értettségben, Szent Fia elvesztésében
azóta is együtt szenved az emberiséggel, együtt siratja az emberiség bűnét
és fájdalmát, a mi szeretetlenségünket.
Minden Szentatya hagyományosan,
minden évben üzenetet küld a betegeknek február 11-én.
Most Benedek pápa és Ferenc pápa
egy-egy üzenetéből idézünk:
Benedek pápa kiemeli a betegek lel
kigondozásának fontosságát. Arra hívja

a papokat, hogy adjanak vigaszt a szenvedőknek; a betegeket pedig arra, hogy
imádkozzanak, és ajánlják fel szenvedéseiket a papokért, hogy hűségesek
maradjanak hivatásukhoz. „Arra hívlak
benneteket, kedves paptestvérek, hogy
ne kíméljétek magatokat, amikor gondoskodtok róluk és vigaszt adtok nekik.
A próbatételben lévő ember mellett
töltött idő bőséges kegyelmeket hoz a
lelkipásztorkodás minden más területén is. Végül hozzátok fordulok, kedves
betegek, kérlek titeket, hogy imádkozzatok és ajánljátok fel szenvedéseiteket
a papokért, hogy hűségesek tudjanak
maradni hivatásukhoz, és szolgálatuk
lelki gyümölcsökben gazdag legyen az
egész egyház javára” – írja a pápa üzenetében.
A betegek világnapja legyen jó alkalom arra, hogy egyre nagyobb apostoli buzgósággal végezzék a betegek és
ápolóik lelkipásztori gondozását. Minden keresztény arra kapott meghívást,
hogy megélje az irgalmas szamaritánus
példabeszédét. Jézus ma is arra buzdít

bennünket, hogy hajoljunk le a testben
és lélekben sérült testvéreinkhez. Ha befogadjuk és megéljük Isten kegyelmét
hétköznapjainkban, akkor megérthetjük, hogy a betegség és a szenvedés a
remény iskolájává válhat. (XVI. Benedek pápa üzenete a betegek világnapjára
2011. február 6. részletek)
Ferenc pápa ezt írja tavalyi üzenetében: Isten emberré lett Fia nem vette el
az ember életéből a betegséget és a szenvedést, hanem magára véve, átformálta és új távlatot adott neki. Új távlatot,
mert már nem a szenvedésé az utolsó
szó, hanem az új, teljességben való életé.
Átformálta, és így a Krisztussal való egységben a betegség és a szenvedés negatívumai pozitívvá válhatnak. Jézus az út,
és az ő Lelkével követhetjük őt. Ahogy az
Atya a Fiát szeretetből adta oda, és a Fiú
önmagát ugyanazzal a szeretettel adta
oda, mi is szerethetjük embertársainkat
úgy, ahogy Isten szeretett bennünket,
odaadva életünket testvéreinkért. Ezáltal a jó Istenben való hit jósággá válik, a megfeszített Krisztusba vetett hit
erővé válik ahhoz, hogy a legvégsőkig
tudjunk szeretni, még az ellenségeinket
is. A Krisztusban való hit hitelességét
önmagunk odaadása, a felebarát iránti
szeretet bizonyítja, különösen azok felé,
akik nem érdemlik meg, akik szenvednek, és akik kirekesztettek.
Minden ember természetes igénye,
hogy egészséges legyen. Az egészség
teljessége utáni vágy, az Isten vágya bennünk. Meg kell tanulnunk más szemmel,
más szívvel nézni az életre, az életünk
tapasztalataiba be kell engednünk az
Isten jóságát, irgalmát és az ő szeretetét.
Az Isten végtelen irgalma és szeretetének a logikája megtöri, elgyengíti az
embert ahhoz, hogy nyitottá váljon az
Isten felé, azért, hogy Ő be tudjon lépni
az életünkbe.
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Egy jóbarát halálára

E

gy évvel ezelőtt, nagyjából ilyen
tájban látogattuk meg Gáborékat.
Sok-sok évvel ezelőtt ismerkedtünk meg
velük, mi is, ők is egyazon családközösségbe jártunk, s idővel jó barátság alakult ki az összejáró házaspárok között.
Ahogy mondani szokás, egy húron
pendültünk: a világ dolgairól egyformán
gondolkodtunk, azonos értékrendet vallottunk, s hitbéli dolgokban ugyanazt
képviseltük. Életem legjobb évei közé
tartoztak, amikor rendszeresen összejártunk, együtt mentünk zarándokútra
Rómába és egyéb helyekre, lelkigyakorlatokra, farsangi bálokra, kirándulásokra.
Aztán mi elköltöztünk a város másik
részébe, megváltozott az életünk, s innentől megritkultak találkozásaink, de
ennek ellenére gyakran hívtuk egymást
telefonon. Idővel a telefonok is ritkultak,
nekünk is, nekik is változás következett
be az életükben, ám mindezek ellenére
közös ismerőseink révén tudtunk egymásról, s néha-néha összefutottunk a
Balaton-parti kisváros templomában.
S hogy soraimmal éppen most emlékezem meg Gáborról, annak oka van.
Csak most, ennyi idő után tudok nyugodtan gondolni a történtekre. Nála
önzetlenebb, kedvesebb, optimistább,
megbízhatóbb férjet és apát nemigen ismertem. De leginkább mélységes- mély,
kételkedést nem ismerő hitét csodáltam,
ami szinte áradt belőle. Nála minden
kiindulási pont és végső cél Isten volt.
Tudtam, hogy ha segítség kell bármibenamire volt is példa- rá lehet számítani.
Aztán a nyár derekán jött a hír, hogy
Gábor beteg, éppen akkortájt, amikor
készültünk, hogy meghívjuk őket, találkozzunk újra. Ez természetesen elmaradt, hiszen barátunk akkor már túl
volt egy műtéten, kezelésekre járt, s nem
tudott vállalkozni a látogatásra. Bíztunk
a javulásban, de később szörnyülködve
hallgattuk, hogy halálos beteg, az orvosok nem bíztatták semmi jóval, ennek
ellenére újabb kezelést javasoltak, amit
Gábor végül is nem vállalt. Ő megtette, amit emberileg lehetett, s innentől a
Jóistenre bízza magát – mondta. Hábo-

rogtam magamban, s kérdeztem Istent,
miért éppen ő, miért így, és miért ilyen
korán, de Isten nem válaszolt…
Talán két héttel a halála előtt meglátogattuk. Nagyon gyenge volt és iszonyúan sovány, de nagyon nyugodt és derűs.
Mindenféléről beszélgettünk. Mintha a
szörnyű kór nem is létezne. Érdeklődött
dolgaink felől és mosolygott. Látszott,
hogy megbékélt sorsával s életét Isten
tenyerébe tette le. Nagy erőfeszítés árán
kikísért minket a kapuig, mosolygott,
megöleltük egymást, az autóból még
integettünk egymásnak és tudtuk, hogy
most látjuk utoljára egymást ebben az
életben. Az autóban fakadtam sírva és
ismét Istent kérdeztem, miért a jókkal
történnek ilyenek, miközben a gonoszok
élik világukat, de Ő hallgatott...
Bármilyen hihetetlen, de amint
mondták, betegsége során szinte ő tartotta a lelket a családjában, naponta áldozott, felkészült a nagy útra, én pedig
ott és akkor gyengének éreztem magamat az ő lelkierejével szemben. Csodáltam Gábort, s bántott a lelkiismeret,
hogy nem kerestük fel korábban.
Ma sem tudok beszélni róla, anélkül,
hogy ne szorulna el a torkom. Azóta a
családjával sem találkoztam, de mit is
mondhatnék én ezek után? Gábor úgy
hagyta itt a családját, hogy nekik nincs
szükségük vigasztalásra. Gyakran imádkozom érte, és közben rájöttem, hogy
úgy ragadta ki a Teremtő Gábort ebből
a világból, hogy az utána maradó űrt
kitöltötte békességgel, reménnyel, hittel
és maga mellé vette azt, aki mindvégig
hűségesen kitartott mellette.
Miért kellett meghalnia ötvennyolc
évesen Gábornak, aki nemcsak a barátunk volt, hanem egy közülünk, ma
már tudom, mert Isten végre válaszolt.
Hogy szenvedése és élete például szolgáljon tűrésből, hitből, alázatból, emberi tartásból. Hogy lássuk és okuljunk,
lám ilyen is van, így is lehet, mi több,
máshogy nem is érdemes.
Gábor hitelesen élt, hiteles volt halálában is, s úgy érzem a leírtakkal tartoztam neki.
E. Hargitai Márta
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Hamvazószerda
A húsvétot megelőző negyvennapos böjt
kezdete, hamvazószerda idén február
18-ára esik. A nagyböjt a keresztények
számára a bűnbánati időszak, amely alkalmat ad arra, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvét megünneplésére.
A hamvazószerda abból az ősi hagyományból ered, hogy a hívők a vezeklés
részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás:
az előző évben megszentelt és elégetett
barka hamujából a pap ezen a napon,
és nagyböjt első vasárnapján keresztet
rajzol a hívek homlokára, annak emlékére, hogy porból vagyunk, és porrá
leszünk. A hamu egyszerre jelképezi
tehát az elmúlást és a megtisztulást.
A vasárnapokat az egyház nem számítja böjti napnak, ezért a VII. század
óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt,
így hamvazószerdától húsvét vasárnapig
a böjti napok száma éppen negyvenet
tesz ki. A böjt vallásos gyakorlata a figyelem középpontjába állítja a bűnbánat, a
megtisztulás, az áldozat és a könyörgés
fontosságát. Nagyböjtben a keresztények
különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.
Az egyház hamvazószerdára és nagypéntekre rendel szigorú böjtöt: a 18 és
60 év közötti híveknek csak háromszor
lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk.
Ezen a két napon és nagyböjt többi
péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem
részeként ne fogyasszanak húst.
Forrás:
http://www.nyugatijelen.com/hitelet

Bódi Mária Magdolna
Ebben az évben emlékezünk
Bódi Mária Magdolna
vértanúságának
70. évfordulójára.
Ehhez kapcsolódóan
február 21-én szombaton
17 órakor a Szaléziánumban
kiállítás nyílik Bódi Mária
Magdolna tiszteletére.
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Jézus így szólt hozzá: Adj innom!

Fotó: Zachár Zsolt

A 2015. január 18. és 25. között meghirdetett ökumenikus imahét, tematikája szerint, az élő víz forrásához vezeti
azokat, akik az imahét nyolc estéjén a
különböző keresztény felekezetek templomaiban hallgatják vagy hirdetik Isten
igéjét. Jézus találkozása és beszélgetése a
samáriai asszonnyal, lélekben tanúsítja
Isten népe számára, hogy az élet Isten
ajándéka. Ezért kínálja ma is Jézus az
élő vizet, hogy aki hallja az igét, abban
tényleg az élő víz forrása fakadjon éltető erejével.

Az imahét anyagát a Brazil Keresztény
Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el.
Templomunkban a negyedik napon
találkoztak a Krisztus-hívő testvérek.
László Dezső plébános atya köszöntötte a megjelent lelkészeket: Márfi Gyula érseket, Nagy Károly plébánost, Felker
Zsolt káplánt, Niederhoffer Zoltán református lelkészt, és a mai imaóra igehirdetőjét: Isó Zoltán evangélikus lelkészt,
aki Szent János Evangéliumának egy
szakasza alapján elmélkedett. (Jn 4,2528)
Néhány gondolat a beszédéből:
Jézus meglepő módon szóba áll egy
samáriai asszonnyal. Felel az asszony
kérdésére: hol kell Istent imádni? Az
asszony ezzel tulajdonképpen az üdvösség elérésének módjára kérdez rá.
Ma is ilyen kérdéseket teszünk fel:
Melyik vallás az igazi, melyik vallásban
kerülhetek legközelebb az Istenhez? Ha
a kereszténység az, akkor melyik felekezet? Hol van az igazság?
Az emberek kétféle választ szoktak
adni: az az igazi, amelyet ő gyakorol,
a többi helytelen, esetleg van még 1-2
elfogadható.
Vagy: mindegyik vallás egy más út
az Istenhez, mindegy melyiken jutunk
el Hozzá.
Sokan elismerik, hogy szép dolog
Fotó: Zachár Zsolt

Fotó: Zachár Zsolt

Ökumenikus imaóra a Reginában

az egységre törekvés, de azért mégis
a saját képükre szeretnék formálni a
más vallásúakat. Éppen ezért lehetnek
nézeteltérések közöttünk.
Jézus tudja a választ, és meg is mondja az asszonynak; ezzel megoldja a mi
problémánkat is.
Jézus nem határozza meg a konkrét
helyet, hanem azt mondja, hogy a kérdésfeltevés is rossz. A kérdés, mikor,
hogyan, kivel rendezzük el a kapcsolatunkat Istennel. Mikor? – Most, mindenkor a Kairósban. Sokszor halogatunk,
pedig az alkalom, a pillanat múlik.
Kivel? – Magával Jézus Krisztussal.
Minden istentiszteleten ő maga van jelen
és szólít meg minket. Maga az Élet Ura
van itt, ő akarja helyreállítani a bűnök
miatt megromlott kapcsolatunkat Vele. Bizalmat ébreszt a lelkünkben, hogy
higgyünk. Hogy nekünk adja önmagát,
hogy az örök élet ételével és italával tápláljon minket.
A közös imákon kívül együtt énekeltünk, a Schola Regina és a Szent Margit
Katolikus Óvoda zenekarának közreműködésével.
Az imaóra a különböző felekezetek
lelkészeinek áldásával végződött.
Demény Anna
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„Megvan az ideje a nevetésnek…és megvan az ideje a táncnak” (Préd 3,4)
Szépen el van rendezve a mi kis földi
életünk. Mindennek megvan az ideje, a
ritmusa: egymást váltják az év során az
évszakok, mindegyik megörvendeztet
a maga szépségével, különlegességével. Váltja egymást a fény és a sötétség
nap, mint nap, vele együtt az ébrenlét, a
munka, majd a pihenés, az álom. Váltják
egymást az ünnepek és a hétköznapok.
A teremtő Isten intelligenciáját és szeretetét igazolja mindez. Nem lelketlen
robotoknak szánt minket, teremtményeit. Azt akarta, hogy örömet találjunk
földi létünkben. Ha nincs mindig így,
mi magunk vagyunk az okai, talán mi
bonyolítjuk túl az életünket.
Farsang van! Itt az ideje a mulatságnak, a táncnak, a nevetésnek, a jókedvű
közösségi együttléteknek. „az is Isten
ajándéka, hogy az ember eszik, iszik,
és jól él fáradságos munkájából.” (Préd
3,13)
Fotó: Zachár Zsolt

Itt a disznóvágás ideje! Gyerekkoromban hajnalban, a csikorgó hóban sürgöttforgott a rokonság apraja-nagyja, forrtak
az üstök, finom illatok terjengtek, kóstolgattuk a kolbásznak- hurkának valót.
Fotó: Zachár Zsolt

Mindenkinek megvolt a maga szerepe,
senki sem volt tétlen. Végül együtt ültünk asztalhoz, disznótorra, vidáman,
a jól végzett munka örömével, jóleső
fáradtsággal. Másnap mi, gyerekek, indultunk a rokonokhoz, barátokhoz az
ajándék-kóstolóval. Öröm kapni, még
nagyobb öröm volt adni.
Farsang van: bálok, szép ruhák, zenére suhanó elegáns párok, szépen terített
asztalok, fergeteges zene, vidám, baráti
beszélgetések. És persze a disznótoros
lakomák!
Ez a finom farsangi fánk ideje is! Nem
tudom megállni, hogy meg ne osszam
kedvenc fánk receptemet:
Hozzávalók:
• 50 dkg liszt,
• 2 dl tej,
• 4 dkg élesztő,
• 5 dkg cukor,
• 5 tojássárgája,
• 6 dkg olvasztott vaj,
• olaj a sütéshez,
• porcukor a szóráshoz,
• lekvár a kínáláshoz
		 Elkészítés:
1. A lisztet mély tálba szitáljuk. A tej
felét meglangyosítjuk, belemorzsoljuk
az élesztőt, beleszórjuk a cukrot, és kb.
15 percig pihentetjük.
2. A liszt közepébe mélyedést nyomunk, beleöntjük az élesztős tejet, hozzáadjuk a tojások sárgáját, a vajat, egy
csipet sót, és még annyi tejet, hogy lágy
tésztát kapjunk. Hólyagosra kikeverjük, letakarjuk, és meleg helyen kb. 30
percig kelesztjük (a tészta kétszeresére
dagadjon!).
3. Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra
nyújtjuk a tésztát, és 5-6 cm átmérőjű
szaggatóval vagy pohárral kiszaggatjuk.
A maradék tésztát összegyúrjuk, újra
kinyújtjuk, és szaggatjuk. A fánkokat
kb. 20 percig pihentetjük.
4. Bőséges olajat forrósítunk, a fánkokat középen kissé benyomjuk, és kis
adagokban kisütjük. Az első oldalukat
lefedve kb. 3-4 percig, majd megfordítjuk őket, és fedő nélkül további 1-2
percig sütjük.

5. Papírkendőre szedjük, lecsepegtetjük az olajat, majd tálra rakjuk, és
megszórjuk porcukorral. Lekvárral kínáljuk.
Amikor ezeket a sorokat írom, már
mögöttünk van a közösségi disznóvágás
a plébánia udvarán. Sok lelkes és hozzáértő testvérünk, barátunk áldozatos
munkáját dicséri. Minden korosztály
részt vett, a tapasztaltabb, sok disznóvágást megéltektől a karon ülő, kikerekedett szemű kisgyermekekig. Mindenki
talált magának elfoglaltságot, ha mást
nem, hát a kóstolgatást, ismerkedést,
beszélgetést. Voltak, akik azért jöttek,
hogy megtudják, hogy zajlik a disznóvágás, hogyan készül a sok finomság.
Mások nosztalgiázni jöttek, gyerekkori
emlékeket feleleveníteni, mint én is. Az
idő igazán kedvező volt, délelőtt a Nap
is megmutatkozott. Vidáman falatozhattunk a szabadban.
Ismét megtapasztalhattuk, milyen jó
a plébániai közösségben együtt lenni.
Ez a vidámság, a nevetés és a tánc
ideje. Használjuk ki amíg lehet, úgyis
hamarosan beköszönt a böjti időszak,
amikor a csendre, a magányra vágyunk
és a belső világunkba vonulunk vissza.
Most még örömre, táncra, mulatságra
fel!
Demény Anna

Egyházi adó
Hálásan köszönjük kedves
híveinknek, hogy az egyházi adó
befizetésével támogatják
plébániánk működését.
Az egyházi adó mértéke
az idén sem változik:
Személyenként évi 4000 Ft,
nyugdíjasoknak 3500 Ft.
Akinek lehetősége engedi, kérjük,
éves jövedelmének 1%-val
járuljon hozzá, hogy közös feladatainkat sikeresen megoldhassuk.
Köszönettel:
László Dezső plébános atya
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Háromkirály-járás

J

anuár 10-én a Regina Mundi-templom
ovismiséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos
tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.
Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó szép,

régi szokást, a „háromkirály-járást” elevenítették fel.
A házigazdáktól történt engedélykérés
és a pásztorok bevezetése után Gáspár,
Menyhért, Boldizsár és Heródes is bemutatkozott, majd következett Heródes és az egyik király viadala. A jelenet
csúcspontja a hagyományos csillagének

és a csillag „kiugratása” volt. Végezetül
a pásztoroktól megszokott, humoros
hangvételű adománykérés hangzott el.
A gyerekek örültek, hogy ily módon
is részt vehettek hagyományaink felelevenítésében és ébren tartásában.
Csizmadiáné Csillak Hajnalka
Képek: Barabás Andrea

2015: A megszentelt élet éve

M

indnyájan örömmel értesültünk,
hogy Szentatyánk, Ferenc pápa a
világegyház számára tematikus évként
meghirdette 2015-re a „Megszentelt
élet évét”, amely 2016. február 2-ig tart.
Ennek magyarországi megnyitásán,
advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros hangsúlyozta, hogy a szerzetesek
és a megszentelt életet más formában
választók által megélt evangéliumi tanácsok, a szegénység, a szüzesség és az
engedelmesség olyan jelek, amelyek
irányt mutatnak az emberiség életének.
Főegyházmegyénk életében, rendezvényeiben is csatlakozunk a megszentelt
élet meghirdetéséhez és támogatásához.
A „Megszentelt élet évében” teljes búcsú nyerhető. Az Apostoli Penitenciária
ezzel kapcsolatban a Világegyházra vonatkozóan a következő döntést hozta:
„Minden részegyházban azokon a napokon, amikor az egyházmegyében
különleges módon megemlékeznek a

megszentelt életről vagy kifejezetten
a megszentelt élet évéhez kapcsolódó
rendezvényt tartanak, hívő lélekkel ellátogatnak a székesegyházba vagy a helyi
ordinárius beleegyezésével kijelölt más
szent helyre, vagy elmennek valamely
szerzetesi templomba, vagy klauzúrás
monostor oratóriumába, és ott nyilvá-

nosan elmondják az imaórák liturgiáját,
vagy kellő időt töltenek elmélyült elmélkedéssel, amit a Miatyánk elimádkozásával, a Hitvallás bármely hivatalosan
jóváhagyott változatának elmondásával
és a Szűz Mária segítségét kérő fohás�szal fejeznek be”, teljes búcsút nyernek
a szokott feltételek mellett.

Februári programok iskolába készülő ovisoknak
a Szilágyi keresztény iskolában
2015. február 7. szombat 18 órakor: Ovismise balázsolással
Helyszín: Regina Mundi-plébániatemplom
Február 16. hétfő 17 órakor: Iskola-bemutató, tájékoztató
Helyszín: az iskola főépülete
Február 17. kedd 8-10 óráig: Nyílt nap
Helyszín: az iskola főépülete és kisépülete
Február 23. hétfő 17 órakor: Iskola-bemutató, tájékoztató
Helyszín: az iskola főépülete
Február 24. kedd 8-10 óráig: Nyílt nap
Helyszín: az iskola főépülete és kisépülete

Regina Krónika
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A Regina Mundi Plébánia karitász-csoportjának 2014. évi beszámolója
Karitász-csoportunk létszáma 12 fő, havonta egyszer találkozunk az elvégzett
munka, az aktuális feladatok megbeszélése, továbbá tapasztalatcsere céljából.
Karitatív munkánk elsősorban az alábbi
területeket öleli fel:
• egyedülálló idősek, kisnyugdíjasok
támogatása,
• családok (elsősorban sokgyermekes,
vagy beteg gyermeket gondozó családok) segítése
• átmenetileg válsághelyzetbe került
családok és egyének segítése
• lelki segítségnyújtás, magány oldása
az arra rászorulóknak
• kórházi szeretetszolgálat, beteglátogatás
A plébánia területén élő rászorulókon
kívül támogatjuk a Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola, a Hristo
Botev Általános Iskola ill. a Szent Margit
Katolikus Óvoda rászoruló gyermekeit,
ill. családjait is.
Konkrét tevékenységünk az év során:
• A nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésből 30 családot tudtunk megajándékozni, ezen kívül 40.000 Ft értékben
osztottunk szét anyagi támogatást
a legrászorultabbak között.
• Szeptemberben 90.000 Ft készpénz,
továbbá 50.000 Ft tanszerekre és
élelmiszerekre költhető utalvány
szétosztásával 18 családnak tettük
könnyebbé a tanév elkezdését.
• Adventi tartós élelmiszergyűjtésünkből 35 családot tudtunk megörvendeztetni egy-egy karácsonyi
csomaggal. Közel 200 kg tartós élelmiszert osztottunk szét. Emellett 10
család, ill. rászoruló kapott anyagi
támogatást is összesen 70.000 Ft
értékben.
• Advent negyedik szombatján többéves hagyományunknak megfelelően műsoros szeretet-vendégséget
szerveztünk a plébánia egyedülállói,
idősei számára. Nagyon szép dél-

•

•

•

•

utánt töltöttünk együtt a karácsonyi
szeretet jegyében.
Hat családot küldtünk a Főegyházmegyei Karitász karácsonyi rendezvényére, ahol a résztvevőket szép
karácsonyi csomaggal is megörvendeztették. További két rászoruló
család pedig részt vehetett az érsek
úr szeretet-vendégségén, karácsonyi ebéden.
Az év során átmenetileg nehéz helyzetbe került testvérek között 100.000
Ft rendkívüli segélyt osztottunk
szét. Összességében 350.000 Ft-ot
fordítottunk anyagi támogatásra,
amit részben a Főegyházmegyétől
kapott keretből, részben pedig saját
forrásból tudtunk megvalósítani.
Az egyházközség híveinek felajánlásából három családnál gáztűzhelyt,
két családnál pedig automata mosógépet sikerült beüzemelni.
Tevékenyen részt vettünk a Főegy-

házmegyei Karitász által szervezett
valamennyi rendezvényen: lelkinap,
kirándulás, továbbképzések. Segítettük és támogattuk az adventi
programokat. pl. „egymillió csillag
a szegényekért”.
• Bővítettük a támogatottak körét,
rendszeresen kapcsolatot tartunk
a plébánia területén működő iskolákkal és óvodával, próbáljuk népszerűsíteni a karitatív munkát és a
kórházi szeretetszolgálatot.
Ezúton is köszönjük a plébánia híveinek nagylelkű támogatását, hiszen
a felebaráti szeretet gyakorlása minden
egyes hívő, ugyanakkor az egész egyházi
közösség feladata is. Egyben szeretettel
kérjük, ha bárkinek tudomása van segítségre szoruló testvérről, családról,
jelezze.
Horváthné dr. Kovács Zsuzsa
csoportvezető

Jegyesoktatás
Az első jegyeskurzus: 2015. február 6. és március 20. között lesz
pénteki napokon 18 órai kezdettel 7 alkalommal az érsekség épületében
(Veszprém, Vár u. 18.).
A második kurzus: 3 hétvégén lesz – péntek este és szombat délután – a
Családpasztorációs Iroda épületében (Veszprém, Vár u 21.).
Időpontjai: 2015. május 8-9., május 15-16., május 22-23.
Témák, előadók, időpontok:
A házasság lelkisége: Dr. Márfi Gyula érsek február 6-án
A család, ahonnan jövünk – konfliktuskezelés:
Bálint Bánk pszichológus február 13-án
Kommunikáció és boldog házasság: Havér Tamás február 20-án
Férfi-női különbségek – kapcsolati kommunikáció:
Gelencsér Károly és Betti február 27-én
Gyermeknevelés – családi élet: Léner Balázs és Sára március 6-án
Hétköznapok és ünnepek a családban: Szabó Balázs és Adrienn március 13-án
Esküvői szertartás a templomban: Nagy Károly atya március 20-án
A részvétel ingyenes!
Jelentkezéseket a csaladpasztoracio.veszprem@gmail.com e-mailcímen várjuk!
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Könyvajánló

T

alán nincs is olyan ember – legyen
hívő vagy nem hívő – aki a Bibliát ne ismerné annyira, hogy legalább
néhány történetet kiemeljen belőle. A
Biblia elnevezés a latinból került a modern nyelvekbe. A latin a görög biblion
(könyvtekercs, könyv) többesszámú
alakját vette át (biblia, vagyis könyvek),
és csak a 13. századtól kezdték egyes
számban (könyv) használni.
A Mi a Biblia? című kiadványban
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karán oktató Rózsa Huba vezeti be az olvasót a Biblia világába. A nagytudású és elismert tanszékvezető professzor könnyed stílusban,
lényegretörően, tömören ír a prófétákról, az Ószövetség istenképéről, az
ember teremtéséről, a megváltásról, a
Messiásról, bűnről és büntetésről. Az
Ószövetség történeti könyveit egymás
után helyezve végigkövethető Izrael története az időszámításunkat megelőző
évszázadokig. A történeti könyvek közt
két nagy egységet találunk. Az egyik
és időrendben az első (Józsue, Bírák,
Sámuel 1-2. és Királyok 1-2. könyve)
ugyanazon történeti mű részei. „Összességükben 700 év eseményeit beszélik el,
attól kezdve, hogy Izrael törzsei Kánaán
elfoglalására készülnek, egészen a babiloni fogságig. A mű szerzői a tetemes
forrásanyagot egységes szemlélet alapján
időrendbe, tematikus folyamatosságba
rendezték. Hasonló jellegű, nagyobb
lélegzetű munka a későbbi Krónikák
1-2., Ezdrás és Nehemiás könyve.” Ebből
szintén Izrael történetét ismerheti meg
az olvasó, a hangsúly azonban a júdai
zsidó közösség helyreállítására s megszervezésére kerül, kiemelve Ezdrás és
Nehemiás munkáját. „A felsorolt művekből és a történeti hagyomány más,
jelentős ószövetségi könyveiből, mint
Mózes öt könyve, képet alkothatunk a
bibliai történetszemlélet és történetírás
jellegzetességeiről. Népi eredete miatt
elkerüli az ókori Kelet udvari, arisztokratikus történetírásának gyengéit. A valóságot írja le árnyoldalaival együtt úgy,
ahogy a nép látja és megéli. Nem hallgat-

ja el a nagy emberek hibáit, nem dicséri
őket egyoldalúan (lásd: Dávid történetét vagy udvarának leírását Sámuel 1.
könyvében). A történelmet nem szűkíti
le a királyok tetteire, a nagy állami eseményekre, hanem helyet kap benne az
izraelita nép is. Kritikája viszont őt sem
kíméli. Természetesen felhasznál írott
forrásanyagokat is, királyi évkönyveket,
hivatalos feljegyzéseket stb., kifejezett
hivatkozással vagy a Biblia szövegéből
közvetve kielemezhetően.”
Rózsa Huba külön fejezetet szentel a
prófétáknak. Tanításukat az ószövetségi
könyvek második csoportja őrzi. A próféta név szintén a görög nyelvből ered
(prófétász), amely a héber Biblia nabi
kifejezését adja vissza. A nabi jelentése
lehet: aki beszél, aki hirdet vagy hívott,
meghívott. Az Ószövetség nabinak nevezi azt, aki Istentől meghívást kapott
arra, hogy szavát hirdesse Izrael népének. „A próféták küldetésük igazolásaként arra hivatkoztak, hogy közvetlenül Izrael Istene szólította és állította
őket szolgálatába (Iz 6, Jer 1, Ez 1, Ám
7,14). Nem saját gondolataikat hirdették, hanem egyedül és kizárólag a meghívó Isten szavát. Csak neki tartoztak
számadással, s rajta kívül nem érezték
magukat alávetve semmiféle tekintélynek. A meghívás független volt eredeti
foglalkozásuktól és származásuktól is;
Ámosz pásztor, Izajás arisztokrata volt,
Jeremiás a papsághoz tartozott és korának értelmiségi rétegéhez állt közel.”
A szerző megismerteti az olvasót az
Ó- és Újszövetség istenképével: a pogány
világ istenképével, Izrael hitével Istenről, ír a próféták tanúságáról is. Szól a
hatnapos teremtéstörténet irodalmi formájáról és vallástörténeti hátteréről, az
ember teremtésének története kapcsán
pedig kiemeli, hogy „a Teremtés könyvének 2. fejezete teljes egészében az emberrel foglalkozik. Isten vízben gazdag,
öntözött kertbe helyezte el az embert, s
megparancsolta neki, hogy azt művelje
és őrizze. Lényegéhez fog tehát tartozni
az alkotás. Ezért a kultúra és civilizáció
nem az isteni gyámkodástól való szaba-

dulás, nehezen megszerzett autonómia
eredménye. A világ tevékeny alakítása,
a tudomány egyenesen Istentől kapott
megbízatás.”
Az ember és az élet sorskérdései,
azon belül pedig a bölcsességi irodalom kapcsán a bölcsességi könyvekkel
is foglalkozik Rózsa Huba. A Példabeszédek könyve a családi élet és az embertársi kapcsolatok terén ad tanácsokat
a helyes viselkedésre. Állítása szerint a
bölcs cselekvés adományozója Isten.
„Sirák fia könyve tanítást ad az egyéni
és a társadalmi élet különböző eseteire. A Prédikátor könyve az emberi sors
értelméről elmélkedik, és az élet egészének mérlegének akarja megvonni.
A Jób és Prédikátor könyvének szerzői
a kételyek ellenére is megőrzik hitüket
Izrael Istenében. A Bölcsesség könyve
tanítása szerint az igazak Isten kezében
vannak, és jutalmukat a próbatételekben is bizonyított igaz voltukért haláluk
után kapják meg.”
Rózsa Huba könyvének célja, hogy
általános képet adjon a Bibliáról: akik
jól ismerik szerkezetét, most újra áttekinthetik a szerző vezetésével, akik pedig
keveset tudtak róla, megismerhetik.
Csuti-Mátyás Zsófia
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Imádkozzunk értük...!

Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

febr. 15.

Lev 13,1-2.45-46

1Kor 10,31 - 11,1

Mk 1,40-45

febr. 22.

Ter 9,8-15

1Pét 3,18-22

Mk 1,12-15

márc. 1. Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18

Róm 8,31b-34

Mk 9,2-10

márc. 8.

1Kor 1,22-25

Jn 2,13-25

Kiv 20,1-17

Regina Krónika
A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: László Dezső atya
8200 Veszprém, Dózsa György út 9.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai februárra:				
Általános: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a fiataloknak, legyen lehetőségük az emberhez méltó
élet újraépítésére.		
Missziós: Hogy az elváltak befogadásra
és támogatásra találjanak a keresztény
közösségben.
Február 4-től folytatódnak a bibliaórák minden szerdán 17 órakor.
Február 6-án 18 órakor kezdődik egyházközségünk farsangi bálja a II. János Pál Pápa Sportcsarnokban. Az
adományokat a templom felújítására
fordítjuk.
Február 7-én, a szombat esti szentmise
után és február 8-án, vasárnap minden
szentmise végén Balázs-áldást adunk
(Szent Balázs 3-i emléknapjához kapcsolódva).
Február 11., a Szűzanya lourdes-i
megjelenésének az emléknapja, a betegek napja. Templomunkban az előző
vasárnapon, február 8-án a délelőtt
11 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a
betegek kenetét azon testvéreinknek,
akik idős koruk vagy betegségük miatt
veszélyben vannak, és kérik a szentséget. Ennek a feltétele a szentgyónás, il-
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Telefon: 88/327-609
Szerkesztők: Demény Anna,
Kreschka Miklós
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

letve a megszentelő kegyelem állapota
és a szentmisében a szentáldozás. Akik
kérik a betegek kenetét, azok előzetesen jelentkezzenek a plébánián (a 327609-es telefonon) vagy a sekrestyében.
Február 10. Szent Skolasztika szűz
emléknapja.
Február 14. Szent Cirill szerzetes és
Szent Metód püspök ünnepe, akiket
Európa társvédőszentjeiként tisztelünk.
Február 18. hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Ne feledkezzünk meg
arról, hogy ezen a napon szigorú böjt
van! Aznap és a következő vasárnapon,
február 22-én is minden szentmise
végén hamvazást tartunk.
A nagyböjt kezdete kapcsán idézzük fel
egyházunk böjti fegyelmét! Minden
pénteken Jézus szenvedésére és halálára emlékezve bűnbánati napot tartunk
valamilyen bűnbánati cselekedet végzésével, elsősorban hústilalommal vagy
más önmegtagadással, jó cselekedettel
vagy több imádsággal Jézus szenvedésére emlékezve (pl.: keresztút, fájdalmas rózsafüzér). Nagyböjt péntekjein
14 éves kortól továbbra is kötelező a
hústilalom. A hústilalom alól felmentést kaphatnak a betegek és azok, akik
nem a saját asztaluknál étkeznek, de
ilyen esetben más bűnbánati cselekményt kell végezniük. Hamvazószerdán és nagypénteken pedig szigorú böjt

...mert a keresztségben újjászülettek: Kovács Olivér december 30-án,
Szabó Jázmin január 11-én.
...mert az örök hazába költöztek:
Csomai Lajos József (71 éves) január
5-én, Hargitai Istvánné sz.: Bognár
Julianna (93 éves) január 15-én, Kerekes Miklósné sz.: Szkupi Mária (78
éves) január 15-én, Énekes Sándorné
sz.: Bordás Irén (88 éves) január 16-án,
Horváth Imre (80 éves) január 23-án,
Nyírő Lajosné sz.: Eckert Katalin (64
éves) január 30-án.
van, ami azt jelenti, hogy a hústilalom
mellett a felnőttek (18–60 éves korig)
legfeljebb háromszor ehetnek, és csak
egyszer lakhatnak jól.
Nagyböjt péntekjein este 6 órakor közös keresztúti imádságot végzünk a
templomban.
Február 21-én, szombaton, 17 órakor
a Szaléziánumban kiállítás nyílik Bódi
Mária Magdolna tiszteletére, vértanúságának 70. évfordulója alkalmából.
Az évforduló március 23-án lesz. Érsek atya kéri az egyházmegye minden
hívőjét, hogy minden templomban a
szentmiséken közösen imádkozzunk
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért.
Február 22. nagyböjt első vasárnapja
és Szent Péter apostol székfoglalása.
Február 22-én lesz országos gyűjtés
a katolikus iskolák javára. Kérjük a
hívek nagylelkű támogatását.
Február 24. hazánkban Szent Mátyás
apostol ünnepe.
Március 1. nagyböjt második vasárnapja.
Március 8. nagyböjt harmadik vasárnapja.
A Regina Krónika legközelebbi száma március 8-án jelenik meg.

