Regina Krónika
A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

reginamundiplebania.hu

XVI. évfolyam 3. szám

2015. március 8.

Ferenc pápa nagyböjti üzenete
A február 18-án, hamvazószerdával induló nagyböjti időszakra Ferenc pápa a
„világméretű közömbösséggel” szemben
három különböző szinten három témát
ajánl megfontolásra: az egyház, a plébániai közösség és az egyéni hívő ember
feladatai összefüggésében.
„A nagyböjt a megújulás ideje az egyház számára egy olyan környezetben,
melyet a világméretű önzés és közömbösség jellemez. Ezzel a nehézséggel a
keresztényeknek is szembe kell nézniük”.
Ferenc pápa a nagyböjti üzenetét éppen
ezért a „közömbösség globalizációja” témának szenteli. Az egyház olyan, mint
egy kéz, mely megnyitja és nyitva tartja
az ajtót az Ige és a szentségek szolgálata révén, miközben a világ arra hajlik,
hogy becsukja azt és bezárkózzon önmagába. Éppen ezért az egyház, mint
„kéz”, soha ne lepődjön meg azon, ha
elvetik, ha eltapossák és megsebzik. Az
egyháznak szüksége van megújulásra,
hogy ne váljon közömbössé, és hogy
ne zárkózzon önmagába. Ehhez Ferenc
pápa három utat ajánlott.
„Ha a test egyik tagja szenved,
a többi vele együtt szenved” –
az Egyház
Isten szeretete töri meg a halásos önmagunkba zárkózást, ami a közömbösség
maga, és az egyház ezt a szeretetet a
tanítása és a tanúságtétele révén közvetíti. Tanúskodni azonban csak arról
tud, amiről már tapasztalatot szerzett,
amiként erre utal a nagycsütörtöki lábmosás: a másik lábának a megmosása az
Úr példája nyomán. Ezt azonban csak
akkor tudjuk megtenni, ha előbb engedjük, hogy az Úr megmossa a lábunkat.
Nagyböjt az az alkalmas idő, amikor
hagyjuk és megengedjük, hogy Úr szolgáljon ki bennünket, az Ige, a szentségek

és főként az Eucharisztia révén, ebben
ugyanis azzá leszünk, amit befogadunk,
Krisztus testévé. Az egyház a szentek
közössége, mert a szentek részesülnek
benne és mert szent dolgokkal, Istennek Krisztusban feltárt szeretetével áll
kapcsolatban.
Hol a te testvéred? – A plébániák és
a közösségek
Az egyetemes egyház élete a plébániák és
a közösségek világában ölt testet. Ehhez
az egyháznak két irányban is tovább kell
lépnie. Az első helyen a földi egyház az
imádságban egyesül az égi egyházzal. A
mennyei egyház azonban nem diadalmas és nem fordít hátat a szenvedésnek,
hanem a szentek – Krisztus szenvedése,
halála és feltámadás által – már a közömbösség felett aratott győzelmet szemlélik,
és annak örömében részesülnek. Ferenc
pápa idézte Lisieux-i Kis Szent Terézt,
aki szerint „a keresztre feszített szeretet öröme addig nem lesz teljes, amíg a
földön egy lélek is szenved”. Nekünk is
részünk van a szentek boldogságában
és nekik is részük van a mi szenvedéseinkben. A helyi közösségeknek arra
kell törekedni, hogy túllépjenek a saját
határaikon és kapcsolatba kerüljenek
az őt körülvevő társadalommal, benne

Nagyböjti lelkigyakorlat
Nagyböjti lelkigyakorlat a Regina
Mundi-templomban:
március 30 –tól április 1-jéig
(hétfőtől szerdáig) az este 6 órai
szentmisék keretében.
A szentbeszédeket Rácz Pius
ferences atya tartja.
Gyóntatás a szentmisék előtt 1
órával!

főként a szegényekkel. Ez a küldetés
Jézus türelmes tanúságtétele, mely az
Atyához emeli az egész világot és benne
minden embert.
Erősítsétek meg a szíveteket –
Az egyes hívő ember
A pápa nagyböjti üzenetében az embert
a maga egyedüli voltában is szemléli,
mely éppúgy ki van téve a közömbösség kísértésének. A mennyei és a földi
egyház imádságában való közös részvétel lehetőségeként említi a pápa a „24
óra az Úrért”kezdeményezést, melyben
minden katolikus közösség – plébániai
és egyházmegyei szinten – vehet részt
március 13-án és 14-én. Ezt a közös
imádságot segítik a karitász konkrét tettei – a közeliek és a távoliak felé egyaránt
– az egyház szeretetszolgálatán keresztül. Végül a pápa azt ajánlja, hogy úgy
tekintsünk a másik ember szenvedésére,
mint egy felhívásra, mely a megtérésre
szólít fel bennünket. Ferenc pápa azt kéri
tőlünk, hogy az előttünk álló Nagyböjtöt úgy éljük át, mint a szív átformálásának a folyamatát. Üzenetét a pápa a
Jézus szíve litánia szép könyörgésével
zárta: Alakítsd, Urunk a mi szívünket,
a te szent szíved szerint!
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Babonaság, csak bolondság?
A legmodernebb kommunikációs felület, az internet sem mentes attól, amit
joggal hihetnénk régi időkre, hiszékeny
emberekre jellemzőnek. Szinte naponta
találok az elektronikus postámban vagy
a Facebook-on üzeneteket, amelyekben
barátságról, sikerről, szerencséről, hirtelen meggazdagodás ígéretéről van szó,
abban az esetben, ha elküldöm még 20
vagy 50 embernek. Hogy milyen sokan
hisznek ebben, az üzenetek gyakoriságán látszik.
Az efféle üzeneteket rendszerint elintézem azzal, hogy fancsali képet vágok,
és gyorsan kitörlöm a „szerencsém követét”.
Sajnos azonban megjelennek imák is
az üzenetekben, hasonló felszólítással. Elgondolkodtató, kinek jut eszébe ilyesmi?
Ateista ismerőseimnek biztosan nem.
Lehetséges, hogy rendszeresen imádkozó hívők efféle babonákban hisznek?
Imádkozni fontos és szükséges, a szentek közbenjárását kérni üdvös, szép gondolatokat leírni is lelki élmény lehet, ám
valaki közbenjárását és Isten segítségét
attól tenni függővé, hogy hányszor teszem ezt meg, hány címre küldöm el…
Szomorú, hogy hívő emberek is bedőlnek ilyenfajta babonáknak.
Megkérdezhetnénk, mi rossz van abban, ha valami jó állapotot „lekopogunk”,
kéményseprőt látva gombunkat fogjuk,
kerüljük a 13-as számot, vagy szegény
fekete macskát vádoljuk, ha aznap valami rossz történt.
Gondoltam, utána nézek, mi az Egyház
álláspontja ebben a kérdésben. Ez áll a
Katolikus Lexikonban: A babona „hamis
istentisztelet, amellyel helytelen módon
tisztelik az igaz Istent, vagy teremtményt
részesítenek vallásos tiszteletben. A világ
mágikus szemléletéből fakad.”
„Az Igaz Istent megillető kultusz eltévelyedése” (KEK Kompendiuma). „A
babona a vallásos érzék és a vallásos
gyakorlatok eltévelyedése. Érintheti az
igaz Istennek nyújtott kultuszt is, amikor
például mágikus jelentőséget tulajdonítanak egyébként törvényes és szükséges
gyakorlatoknak. Az imádságok vagy a

Egyházi adó

szentségi jelek hatását egyedül anyagi
összetevőjükhöz kötni az általuk igényelt belső készültségektől függetlenül,
babonába süllyedést jelent.” (Katolikus
Egyház Katekizmusa, 2111.)
Úgy tűnik, egy ártatlan imádság és
egy kis hiszékenység máris súlyos vétekbe vihet minket. Hamis kultusz, mert
bizonyos cselekedeteknek (a 25-szörös
leírásnak és továbbküldésnek) nagyobb
jelentőséget tulajdonítunk, mint magának az imádságnak.
Most nézzünk kicsit magunkba! Többet törődünk-e a szerencsénkkel, mint
az isteni gondviseléssel? A gondviselés
azt jelenti, hogy az Úr mindent megad
nekünk, amire szükségünk van, ami
tényleg kell nekünk. Ha ráhagyatkozunk Isten gondviselésére, akkor hiszünk. Ez az egyik alapja hívő voltunknak. Hitünkkel van baj, ha nem merünk
mindent odaadni annak a Személynek,
akibe hitünket vetjük. Akkor pedig vétünk az első parancs ellen: „Én vagyok
a te Urad, Istened. Ne legyenek idegen
isteneid előttem!” (Kiv 20,2)
Tehát a babona az Isten elleni bűn.
Ennek megnyilvánulásai lehetnek: jövendölés, mágia, horoszkóp, spiritizmus.
Tehát a jóslás, jövendőmondás és ezek
hallgatása bűn; a halottidézés, asztaltáncoltatás, valamint mindenféle démoni
hatalommal való gyógyítás is bűn.
Egy megoldás akad: a Szentírás olvasása. Helyes útmutatás az élet dolgaiban,
és Isten ismeretében. Érdemes lelkipásztoraink útmutatására is odafigyelni, nem
mondanak rosszat, legfeljebb egy kicsit
fájót. Hívjuk segítségül Avilai Nagy Teréz
páratlan mondatát: „ISTEN EGYEDÜL
ELÉG!”
Demény Anna

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

Nagyheti szertartások rendje
Virágvasárnap (március 29.)
A 11 órai szentmisén végezzük a barkaszentelést és énekeljük a passiót
Szent Márk evangéliuma szerint.
Nagycsütörtök (április 2.)
7:00: énekes zsolozsma
10:00: a bazilikában krizmaszentelési
szentmise
18:00: utolsó vacsora szentmiséje, oltárfosztás, virrasztás
Nagypéntek (április 3.)
7:00: énekes zsolozsma
15:00: keresztút, ezt követi a nagypénteki szertartás (passió, könyörgések,
hódolat a kereszt előtt, szentáldozás)
Nagyszombat (április 4.)
7:00: énekes zsolozsma
18 óráig a templom nyitva lesz, szentsír-látogatás
Szombat este (húsvét vigíliája)
18:00: húsvéti vigília szertartása (tűzszentelés, húsvéti örömének, olvasmányok, keresztelés, szentmise, feltámadási szertartás) húsvéti ételmegáldás
Húsvétvasárnap (április 5.)
9:00: szentmise
11:00: ünnepi szentmise
18:00: szentmise
Húsvéthétfő (április 6.)
(Vasárnapi miserend)
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Eltűnőben lévő nagyböjti és húsvéti szokásaink
Hogyan is volt régen?
A XVII. században a böjt kérdésében
nagy vita támadt a gyöngyösi franciskánusok és a jezsuiták között. A franciskánus barátok a régi tilalom szerint
húst, tojást és tejneműt sem fogyasztottak, míg a jezsuiták azt tartották,
hogy a böjti napokon is szabad tojást és
tejfélét fogyasztani. A vita odáig fajult,
hogy a kérdés a római Congregatio de
propaganda fide elé került, amely ugyan
a barátok hagyományos értelmezésével
értett egyet, azonban az ország különleges helyzetére való tekintettel mégis
engedélyezte a könnyítést. A folytonos
könnyítésekkel (tej, túró, vaj, tojás) a
magyar parasztság sem élt, szinte a XIX.
század végéig csak halat és – ahogy a
szegedi nép mondja – harmat nevelte
eledeleket (vagyis növényféléket) fogyasztott. Ezért mondták a múlt század
közepén az öreg tápaiak: „könnyű a bűt
túrún, kinyérön”, vagyis hiányzik belőle
az önmegtagadás. (Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium)
Az ételek, a múlt század harmincas
éveiben kiadott Magyar Elek féle szakácskönyvben leírt hagyományos húsvéti fogások: a nagycsütörtöki a paraj
bundás zsemlével, nagypéntek hagyományos étele a borleves, a töltött tojás
és a hal. Nagyszombaton este pedig a
húsvéti sonka, amellyel együtt főtt a
tojás, amit borsóval, lencsével, esetleg
burgonyapürével és sóskával vagy parajjal tálaltak. Mellette a húsvéti mákos
és diós patkó. Húsvétvasárnapi étel: a
bárány, levesnek, sültnek, pörköltnek.
A húsvét hétfő hagyományos eledele
a tavaszi rántott csirke, a locsolkodó

fiúkat pedig piros vagy hímes tojással,
likőrrel, borral várták.
Régi szokás volt például a húsvéti
szentelt tojás héját szántani a földbe.
Volt úgy is, hogy a tojást a vetőzsákba
tették, és a magot arról vetették.
Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a paraszti életben. Tiltották az
állattartással, földműveléssel kapcsolatos
munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert
kővé válik), nem mostak (mert a ruha
viselőjébe villám csapna), nem fontak.
A víznek, mint ősi pogány tisztulás
szimbólumának, mágikus erőt tulajdonítottak. Nagypénteken napfelkelte előtt
friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett
mosakodni, az védett a betegségek ellen.
Ezt a hajnali vizet aranyvíznek nevezték.

Az állatokat is kihajtották a patakhoz
itatni, és le is fürösztötték őket, hogy
ne legyenek betegek.
Szokásban volt a határjárás, határkerülés is. Ilyenkor a férfiak a templom
előtt gyülekeztek, csoportosan mentek
a határba, ahol zajkeltéssel, kerepeléssel
űzték el az ártó erőket a földekről.
A húsvéti tojással összefüggő ünnepi
szerencsejáték a sokféleképpen emlegetett tojásütés (koccintás, kókányolás,
stb.) A szokás egész Európában ismeretes. Lényege: a fiúgyermekek a locsolkodásért, vagy keresztszüleiktől kapott
tojásokat párosával összeütik. Akié ös�szetörik, az a vesztes, és köteles átadni
annak, akié épen maradt.
Forrás: Életünk, www.gyongyos.ofm.hu

A máriapócsi kegykép Veszprémben (március 17–18.)
14.00 A kegykép érkezése a Károly
templomba, paraklisz, vezeti: Kocsis
Fülöp püspök
15.00 Processzió a Szent Mihály székesegyházba
15.30 A kegykep elhelyezese, köszöntők
16.00 Római katolikus szertartások
17.00 Akathisztosz
18.00 Római katolikus szentmise, végzi: dr. Márfi Gyula érsek
19.00 Hangverseny a Szent Mihály
kórus közreműködésével
19.30 Dr. Márfi Gyula érsek előadása
a mária tiszteletről
20.00 Előszenteltek liturgiája, Végzi:
Kocsis Fülöp püspök
22.00 Nagy esti zsolozsma
0.00 Éjféli zsolozsma, majd virrasztás
6.00 Utrenye
8.00 Ifjúsági szentmise a Padányi Bíró
Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola diákjaival
9.00 Kapin István előadása a mária
pócsi kegyképről
10.00 Imacsoportok
11.00 Trithekti imaóra
12.00 A kegykép Pécsre indul
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Negyedóra a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt
Párbeszéd az Oltáriszentségben rejtőzködő Úrral
gy szól hozzád az Úr: Nem kell ahhoz
sokat tudnod, hogy kedvem leljem
benned – elegendő, ha nagyon szeretsz
engem. Beszélgess velem egyszerűen,
mintha a legjobb barátoddal beszélgetnél.
Úgy érzed, kérned kell tőlem valaki
számára valamit?
Mondd meg a nevét, és azt is, mit
szeretnél, hogy most megtegyek érte.
Kérj sokat – ne fogd vissza magadban
a kéréseket.
Beszélj hozzám egyszerűen és őszintén a szegényekről is, akiket meg akarsz
vigasztalni, a betegekről, akiket szenvedni látsz, az eltévelyedettekről, akiket
szívből szeretnél újra a helyes úton látni.
Legalább egy szót szólj mindnyájukért.
És magadnak szeretnél-e kérni valamilyen kegyelmet?
Ha gondolod, állíts össze egy listát
mindarról, amire szükséged van, aztán gyere el hozzám, és olvasd el itt,
a jelenlétemben. Mondd meg nekem
nyíltan, ha büszke, önző, állhatatlan,
hanyag vagy, és kérd a segítségemet az
erőfeszítésekhez, amelyek segítségével
szeretnél megszabadulni az ilyen tulajdonságoktól.
Ne szégyelld magad! Sok igaz van, sőt
sok szent is a mennyben, aki hasonló
hibákkal küszködött. De alázattal kértek,
és fokozatosan megszabadultak ezektől
a hibáktól.
És kérj tőlem bátran egészséget is, sikert munkádhoz vagy tanulmányaidhoz.
Mindezt meg tudom, és meg is akarom
adni neked. Szeretném is, hogy kérj
ilyeneket tőlem, ha nincs üdvösséged
kárára, hanem kedvezően befolyásolja
és támogatja azt.
Mire van éppen ma szükséged? Mit
tehetek érted?
Ha tudnád, mennyire szeretnék neked segíteni!
Van valamilyen terved, amelyet magadban hordozol?
Mit tehetek testvéreidért, barátaidért,
családodért, elöljáróidért? Mit szeretnél
tenni értük?

Fotó: Zachár Zsolt

Í

S ami engem illet: szeretnéd-e, hogy
megdicsőüljek?
Szeretnél-e valami jót tenni barátaiddal, akiket talán nagyon szeretsz, de
akik talán rám nem is gondolva élik az
életüket?
Mondd el nekem, mi keltette fel ma
különösen az érdeklődésedet? Mit kívánsz magadnak teljes szívedből? Milyen
eszközeid vannak, hogy teljesüljenek
ezek a kívánságok?
Meséld el, ha nem sikerült egy terved,
s én elmondom neked a sikertelenség
okait. Nem szeretnél engem is megnyerni ennek az ügynek?
Esetleg szomorú vagy rosszkedvű
vagy?
Meséld el részletesen, mi tett szomorúvá. Ki bántott meg? Ki sértette
meg önbecsülésedet? Ki bánt veled lekicsinylően? Mondj el mindent nekem,
s nemsokára el fogsz jutni odáig, hogy
példámat követve mindent megbocsátasz és mindent elfelejtesz. Jutalmul
megadom neked vigasztaló kegyelmemet és áldásomat. Talán félsz valamitől?
Vagy meghatározhatatlan búskomorság van a lelkedben, ami nem szűnik
meg mardosni a szívedet? Vesd magad
gondviselő karjaimba! Veled vagyok,
melletted állok. Mindent látok, mindent

hallok, és egy pillanatra sem hagylak
cserben. Úgy érzed, elfelejtettek azok
az emberek, akik korábban szerettek,
eltávolodtak tőled, pedig a legcsekélyebb
okot sem adtad rá? Engem kérj értük, s
én visszavezetem őket hozzád, hacsak
nem akadályai üdvösségednek.
S talán valamilyen örömödet is meg
szeretnéd osztani velem?
Engedd, hogy osztozzam örömödben, hiszen a barátod vagyok. Meséld
el, hogy legutolsó látogatásod óta mi vigasztalta meg szívedet, és mi késztetett
mosolyra. Talán kellemes meglepetésben
volt részed, örömteli híreket kaptál, egy
levelet, a vonzalomnak egy jelét, vagy
átvészeltél egy nehézséget, sikerült kijutnod egy kilátástalan helyzetből. Mindez
az én művem. Egyszerűen csak annyit
mondj: Köszönöm, Atyám.
Nem akarsz nekem ígérni valamit?
Belelátok szíved legmélyébe. Az embereket könnyű becsapni, de Istent nem
lehet. Kész vagy beavatni életedbe, és
irgalmamban bízva velem járni utadat?
Én vagyok az út, az igazság és az élet.
A tízparancsolat örökké érvényes. Ne
hagyd, hogy összezavarjanak! Irántam
való szeretetedből kerüld az olyan médiumokat, amelyek ártanak a lelkednek.
Ne menj olyan helyekre, ahol a bűnt istenítik, s engem mélyen megbántanak.
Barátsággal közeledj az emberekhez, s
mindig légy kész megbocsátani, ha megbántottak. Most pedig térj vissza megszokott tevékenységeidhez. Munkádhoz,
családodhoz, tanulmányaidhoz. De ne
felejtsd el ezt a velem töltött negyedórát.
Őrizd meg magadban, amennyire lehet,
a csendességet, szerénységet, belső ös�szeszedettséget, felebaráti szeretetet.
Szeresd Édesanyámat, aki neked is
édesanyád. S gyere el újra nagyobb szeretettel eltöltött és Lelkem iránt még
odaadóbb szívvel. Akkor szívemben
mindennap új szeretetet, új kegyelmeket, új vigaszt fogsz találni.
Claret Szent Antal Mária
(Forrás: http://multimedia.opusdei.org/
pdf/de/gebet_claret.pdf)
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A Regina Mundi-templom ovismiséjén
(havonta egy alkalom) a prédikációt a
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános
Iskola alsós diákjainak – az éppen aktuális egyházi esemény történetének előadása helyettesíti.
Az elmúlt szombaton, február 7-én,
a balázsolás történetét osztályunk, a 3.
c adta elő nagy lelkesedéssel. Az izgalom érthető volt tanulónak és tanítónak
egyaránt, mert a szereplők nagy része
megbetegedett. Így a félig betegek (akik
még tudtak iskolába jönni) megtanulták a hiányzók szerepét is, mert e szép,
megtisztelő feladatot az osztályközösség szerette volna maximálisan teljesíteni. Végül elégedetten jöhettünk el a
szentmiséről, még a betegek (néhány
kivétellel) is megérkeztek, és így részesei lehettek e kedves néphagyomány
felelevenítésének.
A Balázs-áldás kapcsán Babits Mihály
Balázsolás című versének sorai jutottak
eszembe:
„Szépen könyörgök, segíts rajtam,
Szent Balázs!”
Mi is a történet? Február 3-án a keresztény kalendárium Szent Balázs napját ünnepli.
Legendáinak minden mozzanata a
téli ünnepkörrel kapcsolatos ősi hiedelmeket tükrözi.
A hagyomány szerint örmény volt, a
kisázsiai Szebaszté püspöke. Szent Balázs
életéhez számos csoda kapcsolódik. A
legismertebb: egy nap egy rémült anya
kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a
fiút, és a szálkát eltávolította a torkából.
A csodás eset után a szentéletű püspököt a torokbetegségek gyógyítójaként
kezdték tisztelni. A legenda azonban
halszálkát említ, nem betegséget, és ez
arra utal, hogy Balázs már a nagyböjt
szentje, a hal ugyanis böjti étel.
Az ünnepnaphoz fűződik a már alig
gyakorolt, szintén balázsolásnak nevezett népszokás: a balázsjárás szokása,
ami az iskolások ünnepe is volt.
Ezen a napon a diákok házról házra
jártak köszöntőket kántálva és élelmet,

Fotó: Demény Anna

A balázsolás története

alamizsnát gyűjtöttek maguknak és a
tanítónak, valamint hívták a még otthon lévő gyerekeket az iskolába. Ezért is
nevezték őket Balázs vitézeinek. „Balázs
vitézei” (az iskoláskorú, fehérbe öltözött,
fejükön koronaszerű csákót viselő kis legények) fakarddal a kezükben beköszöntek a házakhoz és daloltak, táncoltak. A
háziak pedig megvendégelték őket, és
adományokat küldtek a szegénysorban
élő társaiknak, tanítójuknak.
Balázs-napkor a templomba vitték a

gyermeket, akinek a torkához a pap két
keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és
összekötött gyertyát tartott, miközben a
Balázs-áldás szavait mormolta. Misztikusnak éreztük mi is, ahogy Dezső atya,
arcunk elé tartott két fehér gyertyát, és
szemünkbe nézve mondta: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására
szabadítson meg téged az Úr a torokbajtól és minden más bajtól! Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.”
Neruzsil Klára
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Nemes célok támogatása

Szóbeszéd?

M

agától értetődő dolognak tartjuk,
hogy ha valakivel találkozunk, a
”Hogy vagy?” kérdés után a következő kérdésünk az, hogy „és mi újság?”
Ebben a kérdésben benne foglaltatik
a kíváncsiság, hogy milyen új és izgalmas információt tudhatunk meg
a másiktól. Mert mindenki szeret jól
informált, tájékozott lenni, megtudni
a legújabb híreket, eseményeket, történéseket. És akkor általában elindul
a lavina. Jó esetben valós információkat osztunk meg egymással. A címben
szereplő kérdőjel azonban arra utal,
hogy a gyakran ártatlan szóbeszédnek
mondott kis tere-fere gyakran nem is
az, aminek látszik.
Van a tévében egy műsor, amelynek
egyik része éppen a fenti címet viseli.
A négyszereplős játék lényege, hogy
az első játékos elmond egy történetet,
úgy hogy a többi nem hallhatja, és mire
a történet a negyedik szereplőhöz ér,
szinte rá sem lehet ismerni az eredetire. És mindez néhány perc leforgása
alatt. Pedig ezúttal nem szándékos vagy
rosszindulatú ferdítésről van szó, mint
azt például a szenzációhajhász médiumoktól megszoktuk, hanem egyszerűen
figyelmetlenségről meg az emlékezetünk tökéletlenségéről. Sokszor előfordul, hogy a főesküt le mernénk tenni,
hogy valami úgy történt, ahogyan az
emlékezetünkben él, ám ha szembesülünk a valódi ténnyel, csodálkozunk,
hogy mekkora gátjai vannak az emlékezetnek.
Szóval a szóbeszédnek minősített
ártatlan kis semmiség valójában nagyon veszedelmes dolog. Valakiről elmondunk valakinek valamit, amiről
egyáltalán nem vagyunk meggyőződve,
egy kicsit színezzük, „tódítjuk”, picikét felnagyítjuk és máris készen van a
pletyka receptje, amit aztán sikeresen
alkalmazunk a mindennapokban. Innen aztán egyenes út vezet a becsületsértésig, a rágalmazásig, ami ellen
lehetetlen védekezni, hiszen sokszor
az illető nem is tud róla, vagy ha tud
is, nem szalad a bíróságra, hiszen hogy
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is lehet bizonyítani azt, ami nincs.
Egyik népszerű énekes nyilatkozta
a közelmúltban, hogy amit az újságok
írnak róla, meg ami közszájon forog,
annak a kilencven százaléka nem igaz,
s ez őt nagyon elszomorítja, de nem tud
tenni ellene semmit sem. Ráadásul a
dolognak olyan a természete, hogy a
rossz vagy valótlan hír gyorsabban terjed, mint a jó, s ha be is bizonyosodik
a valótlanság, a negatívum marad meg
az emberek emlékezetében, s az apró
betűs helyreigazítást már senki nem
olvassa el az újságok alján. Bizonyára
mindenkinek ismerős az a bizonyos
kabátlopásos eset. Mert ugyan kit érdekel az igazság egy szaftos szenzációval
szemben? Pedig az okozott kár gyakorlatilag helyrehozhatatlan. Erről szól egy
kedves és tanulságos történet arról az
emberről, aki meggyónta, hogy rossz
hírekkel besározta a becsületét valakinek. A gyóntató atya erre azt mondta
neki, hogy legközelebb hozzon neki
egy tyúkot, de útközben tépkedje ki a
tollait és szórja szét a szélben. Ez így is
történt, mire az atya: most pedig hazafelé menet szedje össze a tollakat…
Mi is így vagyunk a szóbeszédnek
becézett rágalommal. Bizonyítékok
nélkül adjuk tovább a legmegalázóbb
híreket, csacsogunk, fecsegünk, hírbe
hozunk ártatlan embereket, amivel csak
árthatunk, hiszen ha igaz a hír, az borzasztó, de ha nem, az még szörnyűbb.
Gondolok itt arra az esetre, ami a ”házunk táján” történt a közelmúltban.
Valamennyiünknek el kell gondolkodni ezen, hiszen mindenki érintett
e témában. Játsszunk el a gondolattal:
vajon milyen lenne a világ, ha egymásról csak a jót terjesztenénk el. Mint a
pitypang ejtőernyőcskéi szállingóznának, és hullanának emberről-emberre a
szép és jó hírek a levegőben… Tudom,
hogy ez utópia, de gondoljunk bele,
nem biztos, hogy késsel ejthetjük egymáson a legmélyebb sebeket, hanem
szavakkal.
E. Hargitai Márta

A Veszprémi Kolping Család Alapítvány 2006 óta létezik és működik.
Az alapítvány céljai között szerepel
– többek között:
• évente egy rászoruló család
gyermekének iskolakezdését
tankönyvek és írószerek megvásárlásával segíti;
• hozzájárul az egyházi ünnepkör keretében megrendezésre
kerülő rendezvények költségeihez, melyekre meg kell hívni a
történelmi egyházak Veszprém
megyei vezető személyiségeit;
• az alapítvány hozzájárul a Veszprémi Kolping Család Egyesület
éves programjaihoz kapcsolódó
előadások költségeihez.
Kérjük, aki egyetért a fenti célokkal,
támogassa az alapítványt adója
1%-ának felajánlásával.
Az alapítvány neve:
Veszprémi Kolping Család Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18939970-1-19
Támogatásukat köszönjük!

Programok óvodásoknak
A SZILÁGYI KERESZTÉNY ISKOLA
Óvodásoknak szóló programjai
márciusban
Ovismise – Gergelyjárás
2015. március 14. szombat 18 óra
APRÓK TANODÁJA
Téma: Környezetünk titkai
2015. március 26. csütörtök 16.30
Helyszín: az iskola főépülete
A foglalkozáson Horváth Dóra,
Finta Beáta és Kiszlingerné
Szántó Diána tanítóinkkal
ismerkedhetnek meg.
APRÓK TÁNCA – táncház
2015. március 26. csütörtök 16.30
Helyszín: az iskola főépülete
A táncházat Eszes Adrienn vezeti.
www.szilagyiveszprem.hu
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Volt egyszer egy farsangi bál…

V

Fotó: Zachár Zsolt

olt élő zene a Gyöngyhalász Latin
Zenekar és a Mokka jóvoltából,
volt jó hangulat és sok enni-innivaló,
a résztvevők kosarából.
Volt vidám tánc és ének!
Az alábbi képek magukért beszélnek!

Fotó: Zachár Zsolt

Fotó: Zachár Zsolt

Fotó: Zachár Zsolt

Tartós élelmiszer-gyűjtés
Plébániánk nagyböjti tartós
élelmiszer-gyűjtése: 2015.
március 14-én, szombaton, az esti,
továbbá 15-én, vasárnap, a 9 órai,
a 11 órai és az este 6 órai szentmise előtt és után lesz.
A templomban kihelyezett kosárba, ill. perselybe helyezhetik el
élelmiszer- adományukat, vagy
anyagi támogatásukat.
Előre is hálásan köszönjük a kedves
testvérek segítő támogatását!

Fotó: Zachár Zsolt
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Zarándokút
Egyházközségi autóbuszos zarándokutat hirdetünk május 11. és 16.
között Medjugorjéba. Jelentkezés
és a 20 000 Ft-os előleg befizetése
a sekrestyében és a plébánián lehetséges. A további részletekről is
ott adunk tájékoztatást.

Imádkozzunk értük...!
...mert az örök hazába költöztek:
Petrovai Sándor (77 éves) február
13-án, Mészáros Tibor Miklós (79
éves) február 13-án, Lantos Istvánné
sz.: Kovács Margit (87 éves) február
18-án, Szabó Józsefné sz.: Eisenbart
Veronika (72 éves) február 23-án.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai márciusra:				
Általános: Hogy mindazok, akik tudományos kutatásokban vesznek részt,
az emberi személy egésze javának szolgálatára szenteljék magukat.
Missziós: Hogy egyre elismertebb legyen mindaz a sajátos többlet, amit a
nő ad az Egyháznak.
Nagyböjt péntekjein este 6-kor közös
keresztutat végzünk a templomban.
Böjti fegyelem: Böjt és hústól való
megtartóztatás hamvazószerdán és
nagypénteken (április 3-án) kötelező.
E két napon a betöltött 18 éves kortól
a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és
csak egyszer szabad jóllakni. Húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól
nem szabad fogyasztani. Kötelező a
hústól való megtartóztatás nagyböjt
péntekjein a betöltött 14 éves kortól.
Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való megtartóztatással, több imádsággal,
önmegtagadással, vagy egyéb jócsele-

2015. március 8.

Adóbevalláshoz
Magyar Katolikus Egyház technikai száma az egyházak támogatására felajánlott
1%-hoz: 0011
Egyházi alapítványok amelyeknek adónk másik 1%-át felajánlhatjuk:
19666275-1-43: Magyar Karitász Alapítvány
18917884-1-19: Keresztény Szülők Alapítványa Veszprém Megyei Diákokért
19261083-1-19: Veszprémi Szeminárium Alapítvány

Készüljünk a szentmisére
márc. 15.
márc. 22.
márc. 29.
ápr. 5.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

2Krón 36,14-16.19-23
Jer 31,31-34
Iz 50,4-7
ApCsel 10,34a.37-43

Ef 2,4-10
Zsid 5,7-9
Fil 2,6-11
1Kor 5,6b-8

Jn 3,14-21
Jn 12,20-33
Mk 14,1 - 15,47
Jn 20,1-9

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

kedettel tehetünk eleget a bűnbánati
fegyelemnek.
Húsvéti szentáldozás ideje: 2015.
hamvazószerdától (február 18-tól)
Szentháromság vasárnapjáig (május
31-ig) tart.
Március 8., nagyböjt 3. vasárnapja.
Március 13., Ferenc pápa megválasztásának 2. évfordulója. Imádkozzunk
érte!
Március 15., nagyböjt 4. vasárnapja és
egyben a nemzeti ünnepünk. Ebben
az évben vasárnapra esik, tehát aznap
vasárnapi miserend lesz.

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

Március 22., nagyböjt 5. vasárnapja,
országos gyűjtés a Szentföld javára.
Kérjük a hívek nagylelkű támogatását.
Március 23-án lesz Bódi Mária Magdolna vértanúságának évfordulója,
ezért az ehhez legközelebbi vasárnapon, március 22-én, kérem, hogy
minden templomban a szentmiséken
közösen imádkozzunk Bódi Mária
Magdolna boldoggá avatásáért.
Március 25., Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony).
Március 29., Virágvasárnap.

Március 17-én a máriapócsi kegykép
érkezik a bazilikába délután 2 óra tájban Győrből.

Március 29-én térünk át a nyári időszámításra, az órákat egy órával előbbre állítjuk. Nyári miserend-változás
nem lesz, az esti szentmisék továbbra
is 18.00 órakor kezdődnek.

Március 19-én ünnepeljük Szent Józsefet, a boldogságos Szűz Mária jegyesét.

Április 2-án lesz Szent II. János Pál
pápa halálának 8. évfordulója.

Március 30-án, 31-én és április 1-jén,
a Regina Mundi Plébánia nagyböjti lelkigyakorlatos napjain, Rácz Pius ferences atya tart szentbeszédet.

Április 5-én húsvétvasárnap.
A Regina Krónika következő száma
április 5-én jelenik meg.

