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Mária szent neve
A Boldogságos Szűz Mária neve napja a liturgikus naptárban. Mária nevét
különböző napokon a 11. századtól ünnepelték. Az ünnepet az egész Egyház
számára Boldog XI. Ince pápa (1676-89)
rendelte el a török felett Bécsnél 1683.
szeptember 12-én aratott győzelem emlékére. Napja ekkor a Kisboldogasszony
nyolcadába eső vasárnap lett. Szent X.
Piusz pápa (1904-14) az ünnepet áthelyezte a győzelem napjára (IX. 12)
Szent Hieronymus doktor azt mondja,
hogy ez a név, Mária, a zsidóknál annyit
tészen mint Illuminatrix, megvilágosító. És bizonyára méltán tulajdoníttatik
ez a név a tisztaságos Szűznek, akinek méhében akart
fogantatni az öröktől fogva
lévő Nap és az igaz világosság, mely megvilágosít minden e világra jövő embert.
Illuminatrix, Megvilágosító, tehát Mária; mert valamint Krisztus mint Luminare
majus, nagyobbik világosító,
különös móddal előttök vagyon az igazaknak, kik a nap
által jelentetnek, úgy Mária
mint Luminare minus, kisebbik világosító, előttök vagyon
a bűnösöknek, kik az étszaka
által értetnek, nékiek különösen világosságot nyervén,
mert a kegyelemnek minden világossága és minden adomány, mely a világosságnak Atyjától száll alá, ő általa száll
az Anyaszentegyházra. És valamint a
teológusok szerint az alacsony sorsban
lévő angyalok a feljebb lévő angyaltól
világosíttatnak meg, és így következendőképpen az angyaloknak megvilágosíttatások a legfőbb Serafimtól vagyon,
úgy az Anyaszentegyházra minden világosság a Szűz által terjed, mert Mária
út, melyen a mennyei világosság a földre

lejött. Út, mely által az isteni szeretetnek
mélysége lángolván az híveknek szíveikben meggyújtatik, és az ő segítsége és
esedezése által már ezzel, már amazzal
közöltetik.
Mária a syrus nyelven annyit tészen,
mint Domina, Úri asszony. – Valóban
Mária minden teremtett állatnak as�szonya, fejedelemnéje és királynéja,
hatalom adatván nékie Fiától mind az
égen, mind a földön. Valamint tehát
Krisztus a mindeneket felhaladás által
Úrnak neveztetik, úgy Mária legnagyobb
méltósága által Asszonynak hivattatik
Forrás: Kosztolány Sándor: Mária neve

Mária nevenapja (festum nominis
Beatae Mariae Virginis) külön helyi
ünnepként az újkorban bukkan föl, de
csak Bécs fölmentése (1683. szept. 12.)
után, Szent XI. Ince pápa intézkedésére
válik egyetemessé az Egyházban. Mint
ismeretes, a győzelmet hamarosan követte hazánk felszabadítása is, amelyet
a barokk Regnum Marianum szintén
Mária közbenjárásnak tulajdonított.
A kultuszt Közép-Európában főleg a
passaui Mariahilf-kegykép tisztelete ha-

talmas erővel ihleti. Erre itt csak röviden,
a legszükségesebb tudnivalókra emlékeztetve utalunk, bővebb tárgyalásra,
kifejtésre a búcsújárásról tervezett munkánkban kerül sor. Tudjuk, hogy Bécs
ostroma alatt Lipót és udvara Passauba
menekült, és itt könyörgött a kapucinus
Mariahilf-kolostor kegyképe előtt a szabadulásért. Amikor ez bekövetkezett, a
kegykép a győzelem napjának is szakrális szimbólumává lett és villámgyorsan
elterjedt. A XVIII. században hazánkba
települő németek, de a magyar kamarai
telepítések is szívesen választják az új
templomok, kápolnák titulusául Mária
nevét, és legtöbbször éppen a
Mariahilf-kegykép másolatát,
művészi átköltéseit helyezik
oltárukra. A század pestisjárványai alatt is jelesnek, foganatosnak érzik a segítségét.
A jámbor kordivatból
természetesen a törzsökös
magyarság sem marad ki, és
– nyilván főpásztori sugallatra is – újjáépült, vagy egészen
új templomaink szép számmal helyezik magukat Mária
nevének oltalmába. A kultusz azonban német, illetőleg
németes jellegét máig megőrizte. A gyakorlat különben
tükrözi a Tridentinum után
bontakozó barokk jámborság dinasztikus vonásait: a Regnum Marianum hazai és a Mariahilf birodalmi képzetköre
egymást mintegy kiegészíti.
Hercegfalva (újabban Mezőfalva) német eredetű faluban élt még századunk
első évtizedeiben is egy pasztorációs
célzatú szokás, amelyet valamelyik cisztercita plébános kezdeményezhetett.
Forrás: Bálint Sándor:
Ünnepi kalendárium (részlet)
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Test és lélek imája
Interjú Demény Annával

A

nna életében a fizikai korlátok megtapasztalása nem akadályozza a
mozgást, sőt. Idén harmadszor vett részt
Jézusi gyaloglás lelkigyakorlaton. Vajon
miért kelt újra útra?
Hogyan találkozott a Jézusi gyaloglás
mozgalommal?
Már nagyjából 10 éve, évente járok
a dobogókői Manréza központba lelkigyakorlatra. A honlapjukon láttam az
ajánlást. Felkeltette az érdeklődésemet
a gyaloglás és az ima összekapcsolása,
mert szeretek mozogni. Emellett, miután kipróbáltam sokféle lelkigyakorlatot,
azt érzem, hogy hozzám a jezsuita lelkiségű lelkigyakorlatok illenek legjobban. Ráadásul ezt a lelkigyakorlatot is
Hofher József atya vezette, akivel már
más lelkigyakorlaton is találkoztam. Tehát sok minden motivált erre a típusú
lelkigyakorlatra, és nem csalódtam!
Mesélne a lelkigyakorlatról?
Nagyon érdekes volt. Megkérdeztem
a szervezőket, Hofher atyát és Molnár Renátát, hogy hogyan alakították
ki ezt a sajátos lelkigyakorlat-formát.
Elmondásuk szerint saját egyéni tapasztalataik, és közös beszélgetéseik
alapján kapcsolták össze a két dolgot.
Én is megtapasztaltam Dobogókőn,
hogy valóban nagyon jól összeegyeztethetőek. Először furcsálltam, mert én
addig úgy jártam a természetben, hogy
nézelődtem hallgattam, csodáltam. Itt
pedig arról van szó, hogy az ember nem
a természetre figyel, tehát nem az történik, mint a szemlélődő imánál, hogy az
ember leül, és nézi a tájat, elmerülve a
teremtés szépségében, Isten műveinek
csodálatában. Itt az imán van a hangsúly, nem pedig a természet szemlélésén. Tudtam ezzel is azonosulni, annál
is inkább, mert Dobogókőn már szinte
úgy járok, mintha otthon lennék. Persze
a természet szemlélésére is jutott idő a
délutáni órákban. Délelőtt volt a technikai oktatás, és az életmóddal, mozgással
kapcsolatos előadások Renáta vezetésével, délután pedig a szemlélődő rész.
Amikor eltelt a két nap, már a délelőtti

nordic sétát is össze lehetett kapcsolni
az imával, és egyre jobban láttuk a kettő
egységét.
Hogyan tudná összefoglalni a Jézusima lényegét?
Számomra az a lényege, hogy természetes kapcsolatba lépünk Istennel, Jézussal. Én amúgy is híve vagyok annak,
hogy ne én beszéljek, hanem hagyjam,
hogy Ő szóljon hozzám. A Rá való figyelem akkor is megvalósítható, amikor
csendben vagyunk, vagy ismétlődő imát
mondunk, akár egy helyben vagyunk,
akár mozgunk. A természetben talán
még közelebb érezzük magunkhoz Istent, mint egy szobában. Nekem a természetes istenkapcsolat a Jézus-ima
lényege. Ő szól hozzám – nem arra
figyelek, hogy mi van körülöttem, hanem, hogy mi van bennem: a saját légzésemre, jelenlétemre, az Ő jelenlétére
– arra, hogy együtt vagyunk.
Úgy tudom, már többször is részt vett
Jézusi gyaloglás lelkigyakorlaton. Mi
vonzotta vissza?
Tulajdonképpen az, hogy csoportban
is végezzük. Olyan emberekkel találkozhatunk, akik szintén vágynak a mélyebb
istenkapcsolatra, arra, hogy közelebb

kerüljünk Jézushoz. Közösen figyelünk
Valakire, Arra, aki a köztünk levő egység
alapja. Mélyen összeköt a közösen Vele, csendben töltött idő. Érdekes, hogy
a lelkigyakorlaton szilencium (csend)
van végig, és mégis jól meg tudjuk ismerni egymást. Egyénileg is lehet persze
gyakorolni, de együtt járni közösségben
azokkal, akik ugyanarra vágynak - ez
nagyon sokat számít. Itt, Veszprémben,
csoportosan is elkezdtük már a Jézusimát hetenként egyszer. Miután ezen a
nyáron a Davidikumban vehettünk rész
a Jézusi gyalogláson Fodor János atya és
Molnár Renáta vezetésével, veszprémi
és Veszprém környéki résztvevőkkel,
azt tervezzük, hogy Jézusi gyalogláscsoportot is alakítunk.
Ez a fajt a lel k ig ya korlat,
amely a testet és a lelket is érinti, mintegy visszhangja annak, hogy
napjainkban újra felfedezzük, hogy
test és lélek nem két különálló, hanem egységben működő valóság.
A Megtestesülés misztériumában találkozunk testünk értékével, méltóságával.
Milyen pozitív fizikai hatásait tapasztalta a nordic-nak? Hatott-e az életminőségére?
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Leginkább a rendszeresség pozitív
hatását tapasztalom. Nagyon jót tesz,
ha rendszeresen gyalogol az ember. Van
egy régi térd sport-sérülésem, ami miatt
ez korábban nehéz volt. Ebben nagyon
sokat segít a nordic walking technika.
A botok leveszik a terhet a térdről, ami
sokat számít, különösen, ha emelkedőn
megyünk fölfelé, vagy lejtőn lefelé. Persze a gyaloglás közben végzett ima is
pozitívan hat a közérzetemre, ebben is
érezhető, hogy test és lélek oda-vissza
hatnak egymásra.
Ez a fajta mozgás végezhető olyanok
által is, akiknek mozgásszervi panaszaik
vannak?
Igen, erről is olvashattunk a felhívásban. Három csoporttal voltam eddig
együtt, és mindegyikben voltak olyanok,
akik súlyproblémával küzdöttek, vagy
mozgásszervi illetve egyéb betegséggel,
például magas vérnyomással. Mindenki
gond nélkül részt tudott venni benne.
Korban is, 70-80 évesig... Nagyon jól
összehangolódtunk a mozgásban, mintha mind fiatalok lennénk.
Gondolom, lényeges, hogy mindenki
megtalálja a saját ritmusát.
Igen. Először párokban mentünk, és
az volt a feladat, hogy felvegyük a másik ritmusát. Megfigyelhettük, hogyan
tudunk alkalmazkodni a másikhoz. A
legvégén jött a saját ritmus megtalálása.
Akkor lehetett összekapcsolni a mozgást
az imával is, mert amikor csoportban
megyünk, ez nehezebb, hiszen akkor a
többiekre is figyelünk. Egyénileg már
csak arra kellett figyelni, hogy össze
tudjuk hangolni a mozgást és az imát,
aztán már automatikussá vált a mozgás, és csak a bensőnkre figyeltünk, és
a testi-lelki egységre.
Tulajdonképpen ez a lelkigyakorlat a közösségi létre is formál, mert
érzékennyé tesz a többiek iránt,
elősegítve, hogy a másikra tudjunk
hangolódni. Végül ebből megszületik az is, hogy saját magunkra is
könnyebben rá tudunk hangolódni, és
közelebb jutunk ahhoz, hogy egységbe
kerüljünk önmagunkkal.
Van-e olyan élménye, amit szívesen
megosztana velünk?
Nehéz kiválasztani valamit, mert a
mély tapasztalatok „helybéli” élmények.

Regina Krónika

Legutóbb elmondtam egy élményt egy
megosztásban.
Az imában meg-megjelenő, bennünket akadályozó gondolatokra utalva
mondta a lelkivezetőnk, hogy hagyjuk
ezeket elmenni magunk mellett, és térjünk vissza a légzésünk figyeléséhez.
Ezzel kapcsolatban volt egy olyan tapasztalatom, hogy olyan ez, mint amikor
egy hegy tetején van az ember, vagy egy
repülőgépből figyel: a magasban, fent
tiszta és világos minden, lejjebb meg
gomolyognak a felhők. Azt éltem át,
hogy a gomolygó felhők azok a zavaró
gondolatok, amelyekbe az ember olykor visszacsúszik a fennsík tisztaságából. Fent a tetőn minden szép, világos,
és ragyogó. Szinte láttam magam előtt,
ahogy a Színeváltozás jelenetét leírják:
ott van Jézus, Illés, és Mózes, az apostolok közül Péter, Jakab, és János. Én is
köztük éreztem magam, szinte láttam
ezt a ragyogóan tiszta helyet, átéreztem, hogy milyen jó velük lenni, és
elgondolkodtam, hogy vajon miért is
csúszkál le az ember a ködös, gomolygó
gondolatokba, amikor fenn együtt lehet
Jézussal. Azóta, ha végzem a szemlélődő
imát, mindig eszembe jut, hogy fel kell
emelkedni a zűrzavarból a fennsíkra, és
akkor kitisztul a kép.
Gyönyörű ez a kép, szemlélteti, hogy
az imádság segít abban is, hogy kiemelkedjünk a hétköznapi gondokból.
Igen, főként Jézus neve, amit ismétlünk a Jézus-imában. Jó visszatérni ehhez a képhez.
Ha valaki megkérdezné Öntől, hogy
miért menjen el egy ilyen lelkigyakorlatra, mit válaszolna neki?
Ha közelebb akar kerülni Jézushoz,
akkor ez egy nagyon jó módszer. Tényleg a természetes közelségre vezet. A
jezsuita lelkiségből tanultam meg, hogy
Isten nem valahol messze, fönt trónol,
hanem elérhető közelségben van mellettünk, és szól hozzánk. De így, vagy
más módon, az a legfontosabb, hogy
mindenki megtalálja a Hozzá vezető,
saját útját.
Tróber Anett Mária oblata nővér
Az interjú a WebNővér 2015. szeptemberi
számában jelent meg.
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Elbúcsúztunk
tőlük

úliusban pótolhatatlan veszteség érte
egyházközségünket. Két képviselőtestületi tagunkat szólította magához
Teremtő Urunk: Varju Istvánt július
17-én, Pető Józsefné sz.: Máthé Máriát
július 31-én kísértük utolsó útjára.
Rájuk emlékezve ezek a Kosztolányisorok jutnak az eszembe:
„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.”
Marikát mindenki ismerte, aki valamilyen módon a Reginához kötődött.
Hosszú évekig dolgozott a plébánia irodáján, gondozta az ide járó újságokat,
folyóiratokat, dolgozott a plébániai Karitászban sőt a Máltai Szeretetszolgálatnál is, látogatta a betegeket a kórházban.
Nehéz lenne felsorolni minden tevékenységét, amellyel az egyházközség
működését segítette, amelyet második
családjának érzett. Több plébániai közösségnek is aktív tagja volt, ahol a hitét
mélyíthette, hitbéli ismereteit fejleszthette.
István mérnöki hivatását az egyházközség technikai problémáinak megoldásában kamatoztatta, de minden
apróbb-nagyobb tevékenységben is
örömmel részt vett. Akár programokat
kellett megszervezni, akár az egyházközségi hozzájárulásokat kellett begyűjteni,
mindig szívesen segített. Sokat tanultunk a maga kedves, szelíd, humoros
módján megfogalmazott kritikai megjegyzéseiből is a testületi gyűléseken,
és még többet az építő javaslataiból,
amelyeknek megvalósításából is kivette
részét.
Mindketten súlyos, hosszan tartó
betegségben szenvedtek, amelyet igazi
keresztényi türelemmel és Istenbe vetett
bizalommal viseltek.
Nagyon fognak hiányozni!
Nyugodjanak békében!
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Szerzetesek, szerzetesrendek
Hiba György és Jézus Társasága
A megszentelt élet évét hirdette meg Ferenc pápa a világegyház számára 2014.
november 30-tól 2016. február 2-ig. Ennek kapcsán olyan szerzeteseket szeretnénk megszólítani a Regina Krónikában,
akiknek volt valamilyen kapcsolatuk a
Regina Mundi Egyházközséggel, esetleg
éppen innen indult a hivatásuk.
Szeretnénk olvasóinknak bemutatni
az életútjukat, és egyúttal azt a szerzetesrendet is, amelyhez tartoznak.

1. Hogyan kötődsz (kötődtél) a Regina
Mundi Egyházközséghez? Részt vettél-e
gyermekként vagy fiatalként az itteni
hitéletben?
1997 és 2003 között tanultam az akkori Veszprémi Egyetem tanárképző
karán német bölcsész szakon. Az egyetem utolsó két évében fedeztem fel újra
a keresztény élet szépségét, és kaptam
meg a hit ajándékát. Ekkor találkoztam
Tóth Gyula atyával és Apolka nővérrel,
akik sokat segítettek hitem újraéledésében és elmélyülésében. Rajtuk keresztül
kerültem kapcsolatba a plébániai ifjúsági
közösséggel is. Gyakorlatilag ebben a
közösségben „szocializálódtam” vissza
az egyházba.
2. Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba először szerzetesrenddel? Legelőször
melyiket ismerted meg?

Miután lediplomáztam, Pétfürdőn
kezdtem el tanítani a Kolping Katolikus
Szakiskolában. Egyik kolléganőm ajánlotta a jezsuitákat – mivel úgy éreztem,
hogy többet szeretnék adni Istennek –
mint olyan rendet, akik sokat tudnak
segíteni a hivatástisztázásban. A hat év
alatt, amíg ott tanítottam, évente egyszer elvégeztem egy nyolcnapos Szent
Ignác-i lelkigyakorlatot.
3. Hogyan született meg benned a
szerzetesi hivatás?
Igazán nem tudtam eldönteni, hogy
inkább pap vagy szerzetes szeretnék-e
lenni. Csak azt éreztem, tudtam, hogy
szeretném Jézust követni és osztatlan,
tiszta szívvel Istent szolgálni.
4. Hogyan készültél fel a szerzetességre?
Hát, ami a készülődést illeti, alapvetően ezt a vágyat ápoltam a szívemben.
Tanítottam, főiskolára jártam – angol
nyelvtanár szakra – ha tehettem naponta
vettem részt szentmisén és imádkoztam.
A hívás váratlanul egy szentmisében
érkezett 2008 tavaszán.
5. Miért ehhez a rendhez akartál tartozni, amelynek tagja lettél? Mi a rendnek fő jellemzője, ki alapította, hogyan
mutatnád be azok számára, akik nem
ismerik?

A jezsuita rendnek sokat köszönhetek. A „lelkigyakorlatok” révén egy élő
kapcsolat született Istennel, Jézussal.
Olyan imaformákat tanultam, amelyben
otthon éreztem magam. Istennel megszületett új kapcsolatomban magamra
és embertársaimra is új szemmel tudtam tekinteni. A világot egyre inkább
Isten teremtésének éltem meg. Mindezek miatt egyértelmű volt számomra,
hogy a jezsuitákhoz lépjek be, amikor
megkaptam a hívást. A rend alapítója
Loyolai Szent Ignác számára a legfontosabb az volt, hogy Jézus társa legyen.
Ezért imádkozott Szűz Máriához, akit
a Társaság ma is édesanyjaként tisztel.
Amikor 1540. szeptember 27-én III. Pál
pápa jóváhagyta a rendet, az első társak közös megegyezéssel kimondták,
hogy Jézus társaiként Jézus Társasága
legyen a rend neve. A jezsuiták a társadalmi élet legkülönfélébb területein
vannak otthon, a tudományos munkától a művészeteken át a szociális jellegű tevékenységig. Egyik jellemzője a
rendnek a határokon való megjelenés
(országok, kultúrák, vallások határainál) olyan helyeken, ahová az egyház
csak nehézségek árán vagy egyáltalán
nem tud eljutni. Ezt minden egyes pápa
kérte és kéri is a rendtől. A párbeszédre
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való készség mellett a Jezsuiták másik
jellemzője, hogy Istent keresik minden
tevékenységükben. Szent Ignác használja azt a kifejezést, hogy „szemlélődve
cselekedni, cselekedve szemlélődni”.
Ez kifejezi az apostoli élet dinamikáját,
amely csupán imádságos életből tud
gyümölcsözően forrásozni. Még egy
„jelmondatot” szeretnék megemlítenni:
„Ad Maiorem Dei Gloriam” – Mindent
Isten nagyobb dicsőségére. Az ignáci
magis (több, jobb, inkább lat.) válik itt
láthatóvá. Ignác nem arra törekedett és
nem is várta el a társaitól, hogy a legjobb, legszebb, a legtökéletesebb tetteket
vigyék végbe Istenért – erre ember nem
képes – hanem, hogy mindig csak egy
kicsit tegyenek jobbat, többet, szebbet.
Az emberi fejlődés természetes útját
veszi itt figyelembe Ignác.
6. Hogyan él egy szerzetes, hogy telik
egy napja?
A napirend attól függ, hogy a képzés
melyik pontján vagyok. Novíciusként –
újoncként – ez két év jól felépített rendszerét jelenti, ahol a nap jól beosztott,
világosan strukturált, a középpontja az
ima, ennek begyakorlása és az ignáci lelkiségben való elmélyedés. A fogadalom
után – ami egyszerű ugyan, de már örök
– tanuló rendtagként a tanulás kerül a
középpontba, és az imádság részeként
tekintünk rá. Magiszterként – a filozófia
és teológia közötti gyakorlati időszak –
arra törekszünk, hogy az imából forrásozzon a tevékenységünk. Ez napi egy
óra imádságot jelent, amit én igyekszem
reggel, minden tevékenységem előtt
elvégezni, munkát – ami számomra
jelenleg lelkinapok, lelkigyakorlatok
tartása, kísérése, lelkivezető kurzus délután szentmisét, este pedig egy, a
napra visszatekintő imádságot. A héten
egyszer közös szentmise és közösségi
est van. Fontosak a rendszeres közösségi alkalmak is (kirándulás, kultúra)
és a csendes napok tartása. Egy évben
egyszer egy nyolcnapos csendes lelkigyakorlat elvégzése. A teológia befejezése után papszentelés jön, az első papi
évek, ami hasonló a magisztériumhoz.
A képzés befejező pontja a tercia, egy
utolsó állomás az ünnepélyes örökfogadalom előtt. Ez egy kb. 7-8 hónapos
külföldi tartózkodás, amikor a jezsuita
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Meghívó
„Istenért és az emberek szolgálatában”

Szeretettel meghívjuk azokat, akik ismerték és szerették
Molnár M. Edit CJ (angolkisasszony) szerzetesnővért,
hogy halálának tizedik évfordulójáról 2015. szeptember 11-én
hivatalos keretek között emlékezzünk meg.
Ünnepségünk az Alsóvárosi temetőben 15 órakor, az Angolkisas�szonyok sírboltjánál kezdődik (Veszprém, Erzsébet sétány 7.), ahol
megemlékezünk szeretettel és hűséggel szolgáló nővértársainkról,
majd koszorút helyezünk el a síron. Ezt követően átvonulunk a Regina
Mundi-templomba (Iskola utca 5.), ahol megemlékezésünket 16 órakor
szentmisével folytatjuk. A szentmisét dr. Márfi Gyula érsek mutatja be,
közreműködik a Schola Regina kórus Rostetterné Nagy Rita vezetésével.
Az ünnepi liturgiát követően Porga Gyula polgármester úr átadja a város
által Molnár Edit nővérnek post humus adományozott Pro Meritis (érdemből a város közösségéért) díjat, melyet a Congregatio Jesu (régi nevén Angolkisasszonyok) szerzetesrend
tartományfőnöknője, Knáb Judit CJ nővér vesz át.
A szertartás végén, a templom előterében, Edit nővér emléktáblájánál
koszorút helyezünk el. Ünnepségünk zárásaként minden kedves vendégünket agapéra várjuk a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola nagytermébe.
Hálásan köszönjük, hogy velünk ünnepelnek.
Knáb Judit, a Congregatio Jesu tartományfőnöknője

Kérjük, hogy részvételi szándékát szeptember 7-ig jelezze:
06-30/913-0119.

egy hosszabb, 30 napos lelkigyakorlatban újból ránéz az életére, a hivatására,
az elhívására, szociális munkát végez
és tanulmányozza a rendi dokumentumokat. Ezután visszatér, folytatja a
munkáját és várja az örökfogadalom
időpontját, amellyel végleg elköteleződik
a Társaság iránt és a Társaság is iránta.
7. Milyen feladatokat látsz el a renden
belül?
Jelenleg magiszter vagyok, a filozófiai
képzést befejeztem és a teológiai képzés
előtt állok. A magisztérium általában
egy kétéves időszak. Munkám során
rendszeresen találkozom és dolgozom
világiakkal. Világi papokkal is kapcsolatban vagyok, de még nem volt velük
közös munkám.
8. Tartod-e a kapcsolatot a régi barátokkal vagy a Regina Mundihoz tartozókkal, veszprémiekkel?

Néhány régi barátommal megmaradt a kapcsolatom. A Regina Mundi
közösségéből inkább a Facebook-on
látok egy-egy ismerős arcot. Imáimban
hordozom az összes olyan kapcsolatomat, ami elvezetett a jezsuitákig.
9. Mit tanácsolnál azoknak, akikben
ébredezik a hivatás?
Ha valakiben ébredezik a hivatás, akkor azt érdemes ápolni, ránézni, ébren
tartani. Mintha egy kis növényt kaptam
volna ajándékba. Talán még nem látszik
igazán, hogy milyen fajta, de az egyértelmű, hogy vízre, tápanyagra, napfényre és szerető figyelemre van szüksége.
Ugyanígy a hivatásnál is: imádkozni kell
érte, vele és nap, mint nap Isten elé tárni, neki felajánlani. Az is fontos, hogy
legyen egy olyan lelkivezetőm, akiben
megbízom.
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Szent István király ünnepe a Regina Mundi-templomban
Karitász hirdetés
Rászoruló család részére keresünk
működő hűtőszekrényt. A felajánlást Horváthné dr. Kovács Zsuzsa,
a karitász-csoport vezetője várja a
20/578-4141-es számon.
Köszönjük a segítséget!

A

ugusztus 20-án szentmisével és az
új kenyér megáldásával ünnepeltük
államalapító első szent királyunkat. Az
ünnepélyesen feldíszített templomban
a nemzetiszínű szalaggal átkötött új
kenyér és a kosarakban elhelyezett cipócskák friss illatát élvezhettük.
Néhány gondolat László Dezső atya
ünnepi beszédéből:
Szent István királyunknak, Magyarország fővédőszentjének, a magyar állam megalapítójának, a keresztény hit
elterjesztőjének ünnepére jöttünk ma
össze.
Kevés olyan uralkodó létezik a világon, aki ilyen sokat tett volna a népéért,
akinek a hatása ezer év elteltével is ilyen
mértékben érvényesül.
„Mert mindenki, aki hallgatja e szavaimat és tettekre váltja azokat, hasonló
az okos emberhez, aki a házát sziklára
építette. (Mt 7,24)
Ez a szikla a kereszténység. István
király bölcsen felismerte, hogy a kereszténység fogja összetartani a nemzetet, az itt élő többféle nemzetiséget a
közös vallás fűzi össze. A kereszténység
meghonosítása viszont nem csupán
politikai lépés volt részéről. Első szent
királyunk hite szilárd volt, és ő valóban
tettekre váltotta Isten igéjét: nemzetét

a kereszténység időt álló értékeire építette, és olyan pártfogóra bízta, mint a
Szűzanya, aki sohasem hagy minket
cserben.
Ebben az évben olyan körülmények
között kell megünnepelnünk keresztény
államunk megalapítását, amikor a kereszténységet a világ sok részén üldözik,
amikor István királyunk törvényeit és
üzenetét szándékosan félreértelmezik.

Nemcsak az itt élőknek kell toleránsnak és befogadónak lenni, hanem az ide
érkezőknek is tiszteletben kell tartaniuk
a mi törvényeinket, és el kell fogadniuk a kultúránkat. Az ország védelme és
biztonsága most is ugyanolyan fontos,
mint amilyen fontosnak első szent királyunk tartotta az ő idejében.
Szent István, országunk fővédőszentje, ma is közbenjár az Úrnál országáért.
Imádkozzunk hozzá, és szent elődeinkhez hazánkért, de nekünk, most itt élőknek is kötelességünk, hogy megvédjük
hazánkat és keresztény értékeinket.
A szentmise végén Dezső atya megáldotta az új kenyeret, és mindenki egy
kis megszentelt cipóval távozhatott a
templomból.
Demény Anna

Családi délután a plébánián

2015. szeptember 12-én,
templomunk búcsúnapján,
déli 12 órától családi délutánt szervezünk
a Regina Mundi Plébánia udvarán (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 9.).
Várható program:
Játék, zene, sütögetés, grillezés, bográcsozás (babgulyás).
Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk.
Aki szívesen segít (pl. pakol, süt, főz, italt hoz, kézműveskedést,
gyerekjátékokat szervez), vagy adománnyal hozzá kíván járulni
a programhoz, kérem jelentkezzen László Dezső plébános atyánál
(plebanos@reginamundiplebania.hu; tel: 06208232674)
vagy dr. Léner-Pintér Sáránál (iroda@csaladokhaza.hu; tel: 06202698471).
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Nyár a Plébánián
A nyár folyamán sem feledkezett meg a
Regina Mundi Plébánia az értékes időtöltésre vágyó gyermekekről. A programok a Kapcsolat Szerviz Közhasznú
Egyesület önkénteseinek munkájából
valósulhattak meg.
A nyári szünet első napján biciklis
zarándoklattal adtak hálát szülők és
gyermekek az elmúlt iskolaévért, és
az előttük álló tartalmas programokat ígérő nyárért. A megtett távolság:
Vörösberényi Loyolai Szent Ignác-templom, Tihanyi apátság, Barátlakások,
Kőröshegy – Szent Kereszt-templom
és Plébánia, Andocs – Nagyboldogas�szony-templom (zarándokhely) , Balatonfűzfő, Balatonfüred, Balatonalmádi
Szent Imre-templom – Szent Jobb-kápolna és Plébánia, felsőőrsi Mária Magdolna-templom, Nemesvámos – Kálvária voltak. A résztvevő plébániák nagy
szeretettel és lelki táplálékkal fogadták
a bicikliseket. A szervezők örömteli szívvel tapasztalták az elmúlt évek
munkájának gyümölcsét: a gyermekek
zokszó nélkül a legnehezebb távokon
is átsegítették egymást, biztatták a lemaradókat, segítették a nehézséggel
küzdőt, figyelmesen és áldozatkészen
vettek részt minden programon. Hálásan köszönjük a befogadó plébániáknak és atyáknak a biztató szavakat

és a mindennapi áldást, amelyre nagy
szüksége volt a csapatnak.
A táborok sora a konfliktuskezelés –
testvérháború témában folytatódott. A
résztvevő gyermekek József és testvérei
történetét dolgozták fel népi játékok,
kézműves-foglalkozások, saját testvériés baráti kapcsolataikból hozott példákkal színesített, irányított drámajátékok
segítségével. A hét végére elkészítették
a történet alapján saját terepasztalukat,
ahol az általuk készített bábok segít-

ségével dolgozták fel szöveghűségre
törekedve a szentírási részt. Péntekre
elhatározások születtek: Miért jó az én
testvéremnek lenni! – mit változtatok
saját társasági attitűdömön.
Az utolsó tábor a tavaly megrendezett
LINKED projekt (internet-biztonság)
folytatásaként az akkor képzett kortárssorstárssegítő gyermekeket tanította
témaválasztásra, témakidolgozásra, prezentáció elkészítésére és előadásmód
fejlesztésre. Sok játék, móka, finom ételek és biztonságos, szép környezetben
megszerzett tudás gyarapította idén is
a Regina Mundi Egyházközség gyermekeit.
Köszönet László Dezső atyának és az
irodavezető Németh Imréné Zsuzsának
a helyszínért és a befogadó szeretetteljes
türelemért, amellyel a táborok lebonyolítását segítették.
A programokon résztvevő gyermekek
lelkesedéséből táplálkozva, a szervezők (dr. Léner-Pintér Sára, dr. Csertán
György, Gulyás Ibolya, Havér Tamás)
remélik, jövőre is lesz érdeklődés katolikus keresztény értékrenden alapuló, a
gyerekek készségeit, értelmi és érzelmi
kompetenciáit fejlesztő programjaikra.
(LPS)
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Felhívás!

Imádkozzunk értük...!

Templomunk liturgikus kórusa,
a SCHOLA REGINA, énekelni szerető új
tagok jelentkezését várja egyházzenei
szolgálatra.
Jelentkezés Rostetterné Nagy Ritánál
(rostetterne.rita@upcmail,hu), vagy
szentmisék után a sekrestyében.

…mert a keresztségben újjászületett: Buzál Bence június 28-án, Buzál Emma
június 28-án, Tormási Fanni július 12-én, Osvay András augusztus 2-án, Schilt
Júlia augusztus 8-án, Beke Boglárka Kornélia augusztus 16-án, Lakat Hanna augusztus 16-án, Lengyel Ármin augusztus 16-án, Zsebe Zétény augusztus 23-án.

Templomunk diákmiséinek liturgikus
zenei szolgálatára várjuk az énekelni
szerető felső tagozatos vagy középiskolás leányok jelentkezését!
Jelentkezni lehet a sekrestyében a
szentmisék után.

…mert az örök hazába költöztek: Répási István (77 éves) június 29-én, Katona
Imréné sz.: Weiland Teréz (94 éves) július 14-én, Varju István (68 éves) július
17-én, Baum Jánosné sz.: Pintér Rozália (88 éves) július 28-án, Dr. Sziklai Gézáné sz.: Németh Etelka (84 éves) július 31-én, Pető Józsefné sz.: Máthé Mária
(84 éves) július 31-én, Vass András (59 éves) augusztus 3-án, Pacsai Tibor (64
éves) augusztus 4-én, Répási József (90 éves) augusztus 7-én, Antal Dénesné
sz.: Krasznai Erika (79 éves) augusztus 12-én, Haraszti Béláné sz.: Steixner
Anna (88 éves) augusztus 14-én, Vajda Gábor (42 éves) augusztus 22-én.
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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 szeptemberre:				
Általános: Hogy gyarapodjanak a
képzés és a munka lehetőségei a fiatalok számára.			
Missziós: Hogy a hitoktatók hiteles
tanúságtevői legyenek annak a hitnek,
amelyet hirdetnek.
Szeptember 6-án a reggel 9 órai
szentmisén tartjuk a Veni Sancté-t, a
Szentlélek Isten segítségül hívását az
új tanévre a Simonyi és a Botev-iskola
hittanosai számára. Minden hittanost
várunk erre a szentmisére!
Szeptember 7-én a kassai vértanúknak, Szent Márk, István és Menyhért
áldozópapoknak az ünnepe van.
Szeptember 8. Szűz Mária születésének (Kisboldogasszony) az ünnepe.
Szentmise reggel 7 órakor lesz.
Szeptember 11-én délután megemlékezést tartunk Molnár M. Edit C.J.
nővér halálának 10. évfordulóján.
Részletek a meghívóban az 5. oldalon.

Készüljünk a szentmisére
szept. 13.
szept. 20.
szept. 27.
okt. 4.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Iz 50,5-9a

Jak 2,14-18

Mk 8,27-35

Bölcs 2,17-20

Jak 3,16 - 4,3

Mk 9,30-37

Szám 11,25-29

Jak 5,1-6

Mk 9,38-43.45.47-48

Ter 2,18-24

Zsid 2,9-11

Mk 10,2-16

Szeptember 12-én plébániai családi
napot tartunk. Részletek a meghívóban a 6. oldalon.

Szeptember 29. Szent Mihály, Szent
Gábor és Szent Rafael fõangyalok
ünnepe.

Szeptember 12-én, szombaton ünnepeljük Szűz Mária szent nevét. Ez
a nap templomunk búcsúnapja. Este
18.00-kor lesz szentmise. Az esti szentmise előtt, 17.00 órakor szentségimádást tartunk.

Szeptember 27-én, a hónap utolsó
vasárnapján tartjuk a katolikus egyházban a Szentírás vasárnapját.
„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amelyek Isten
ajkáról valók” – tanítja Jézus. Legyen
mindennapi kenyerünk, napi olvasmányunk a Szentírás!

Szeptember 13-án Aranyszájú Szent
János püspök és egyháztanító emléknapja.
Szeptember 14-én a Szent Kereszt
felmagasztalásának az ünnepe. Másnap a fájdalmas Szűzanya emléknapja.
Szeptember 21-én Szent Máté apostol
és evangélista ünnepe.
Szeptember 24-én Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe, aki hazánkban a keresztény pedagógusok védőszentje.
Szeptember 27-én Páli Szent Vince
áldozópap emléknapja.		

Október 1-jén a Gyermek Jézusról
nevezett Lisieux-i Szent Teréz szűz
és egyháztanító emléknapja.
Október 4-én Assisi Szent Ferenc
emléknapja.
Október hónapban minden este 18.00
órakor tartunk szentmisét. Reggel 7
órakor nem lesz szentmise. 17.30-kor
közösen imádkozzuk el a rózsafüzért
a templomban.

