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A húsvéti hit
A megváltás bizonyítékát nemcsak
mi keressük. Keresték azok az első
hívők is, akik az apostolok szavára
fogadták el az evangéliumot. A bizonyíték Krisztus feltámadása volt.
Az első tanúságtétel
Az első tanúságtétel Péter szájából
hangzik el: Az Isten, az Atya feltámasztotta Jézust, ennek mi tanúi
vagyunk (ApCsel 2,32). Az apostoli igehirdetésben hamar kialakul a
szakkifejezés: Krisztus meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkra (Róm 4,32). Vagyis szenvedésével és
áldozatával kiengesztelte bűneinket,
feltámadásában pedig a természetfölötti
élet osztogatója lett.
Itt
igazolta előbbi szavait: „Én vagyok a
feltámadás és az élet, aki hisz bennem,
még ha meg is hal, élni fog” (Jn 11,25).
A keresztény hit
Pál apostol nem fél kijelenteni, hogy
a keresztény hit Jézus feltámadásának
tételével áll vagy bukik: „Ha Krisztus
nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak s nincs értelme a ti hiteteknek sem” (1Kor 15,14). Az apostolok az ószövetségi jövendöléseknek,
Jézus nyilvános működésének és saját
tapasztalatuknak az összefüggésében
látják a húsvéti misztériumot. A próféták beszélnek a Messiás örök uralmáról,
a zsoltáros azt hirdeti, hogy teste nem
lát rothadást, sőt az Atya jobbjára ülteti;
Jézus előre megmondta, az apostolok
meggyőződtek haláláról, látták az üres
sírt és átélték megjelenéseit. Tanúságtételüket így foglalják szavakba: „Tanúi
vagyunk mindannak, amit Jézus Júdea
egész területén és Jeruzsálemben tett.
Aztán megölték, keresztre feszítették,

de Isten harmadnapra feltámasztotta,
és látható alakban megmutatta. Igaz,
nem az egész népnek, hanem az Istentől
előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk,
akik ettünk és ittunk vele a halálból való
feltámadása után” (ApCsel 10,39-41).
Nem vész a múlt homályába
Az apostoli igehirdetés nem a múlt homályába vesző eseményt emleget, hanem konkrét tényekre és konkrét személyekre hivatkozik. Pál apostol így
érvel a korintusiak előtt: „Elsősorban
azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért az Írás
szerint; eltemették és harmadnapra feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent
Péternek, majd a tizenkettőnek. Később
egyszerre több mint ötszáz testvérnek
jelent meg, ezek közül a legtöbben még
élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd
az összes apostolnak...” (1Kor 15,3-6). A
hívők tehát ellenőrizhetik az adatokat,
amelyekre az apostolok hivatkoznak.
Az isteni irgalom
A kereszténység ebből a húsvéti hitből
eredt, amely hirdette az isteni irgalom

győzelmét a bűn felett, az élet győzelmét a halál felett és a szeretet győzelmét a gyűlölet felett. Joggal állíthatjuk ma is, hogy a kereszténységet
hitével, reményével, istentiszteletével, egyházi szervezetével, erkölcstanával, missziós lendületével csak
Krisztus feltámadásából lehet megérteni. Az lenne a világ-történelem
legnagyobb csodája, ha ez a mozgalom kétezer éves múltjával, történeti szerepével, szellemi igényeivel
és hatásával puszta tévedésből vagy
csalásból fejlődött volna ki. Az Istennel való elkötelezettséget soha senki
nem hirdette annyira és nem igyekezett
levonni belőle a következményeket, mint
a kereszténység. Ebbe az elkötelezettségbe bele kell számítani nemcsak az erőfeszítést az erények gyakorlására, hanem
az őszinte bűnbánatot is, amit a hívők
saját gyarlóságaik miatt éreznek. Ennek
a magyarázata nem lehet más, csak az,
hogy a mozgalom a feltámadt Krisztusból, mint főből táplálkozik. Róla pedig
azt állítja az apostol: „Halálával egyszer
s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve
azonban Istennek él. Ezért tekintsétek
magatokat is úgy, hogy meghaltatok a
bűnnek, de éltek Istennek Jézus Krisztusban” (Róm 6,10-11).
Krisztus feltámadása tehát hitünk
tárgya, s éppen ezért az egész üdvtörténet összefüggésében kell szemlélnünk.
Az apostolok hite tapasztalati tényekből született: meggyőződtek mesterük
haláláról, az üres sírról és megjelenéseinek valóságáról. Mi az apostolok
tanúságtétele alapján hiszünk, de úgy,
ahogy ezt a tanúságtételt az élő Egyház
megőrizte számunkra a Szentírásban és
a hagyományban.
(Forrás: Gál Ferenc:
A kinyilatkoztatás fényében)
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Könyvajánló: Egyházam a posztmodernben
Az 1976-os születésű Diósi Dávid atya
szakterülete a liturgika. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, Fuldában és
Münsterben, doktori kutatásait a Német
Liturgikus Intézetben végezte. Egyházam a posztmodernben című könyve
elgondolkodtató, ugyanakkor igazán
olvasmányos könyv hívőkről, nem hívőkről és ateistákról, az ő kapcsolatukról
egymással és Istennel.
Diósi dialóguskényszerről beszél, jó
tanácsot, forgatókönyvet ad hozzá, és
feltérképezi a szembenálló felet meg a
háttérül szolgáló mai világot is. Mindezt a »tudom, kinek hittem« alapvetően optimista és bizakodó hívő ember
magatartásával teszi, aki azt is tudja,
hitét nem kiváltságul, hanem feladatként kapta, s bárki máshoz hasonlóan
cserépedényben őrzi, feladata mégsem
az, hogy a törékeny edényt elzárja, hanem hogy abból nagyvonalúan és ítélet
nélkül osszon – írja a könyvről Bodó
Márta irodalmár, teológus, a Keresztény
Szó főszerkesztője.
Diósi könyvében bemutatja a különböző lelki beállítódású hívőket, ír
azokról is, akik számára a hit kimerül
a felszínességben és a külsőségekben.
„Megszoktuk, hogy a világot Isten-hívőkre és ateistákra osztjuk fel. Persze a
dolog korántsem ilyen egyszerű. Egyrészt azokról van szó, akik azt hiszik,
hogy hisznek, másrészt pedig azokról,
akik nem hiszik, hogy hisznek. Az első
kategória esetében a vallásos gesztikuláció virtuózairól van szó, azokról, akik
számára a hit kimerül a felszínességben:
a liturgikus aktusok külsőségeiben, a
böjti előírások precíz, hajszálpontos betartásában, és sorolhatnánk. Bigott rituális bürokraták ők. Vakbuzgó kivitelezői
minden előírt koreográfiának. Istenük
az előírás. S hitük az előírás tisztelete.”
A szerző úgy véli, hogy a nem hívők
között vannak, akik úgy gondolják, a hit
nem ad válaszokat a mai világ kérdéseire
és problémáira. Ők nem feltétlenül Isten
létét tagadják, hanem magát az Egyházat és annak működését kritizálják. „A
másik kategóriába tartoznak azok az

emberek, akik nem hiszik, hogy hisznek. Ezt pedig azért, mert téves felfogásuk van a hitről. Meglátásuk szerint
a hit túlságosan ünnepélyes aktus. Nem
a mindennapi problémákkal küszködő
ember számára való. Úgy gondolják,
hogy hinni annyit jelent, mint szünet
nélkül elragadtatásban lenni. A hit elérhetetlennek tűnik számukra. Fő problémájuk az, hogy a hitet bálványozzák.
S elfelejtik, hogy a hit, a valós, élő hit
állandó, soha meg nem szűnő, kockázatos, eleven párbeszéd a hitetlenséggel.
Az új ateisták nem is annyira Isten létezését tagadják, hanem inkább az istenhit konkrét következményét, a vallást
támadják. Szerintük egy vallás nélküli,
illetve vallásmentes társadalom megteremtése előfeltétele egy békés és toleráns
világnak.”
A szerző szerint az ateizmus a vallás
számára nem akadályt és veszélyt, mint
inkább kihívást jelent. Diósi úgy gondolja, kritikájukat a megértés és a dialógus
jegyében kell megközelíteni. „Szerintük
a vallás – azáltal, hogy bizonyos értékeket kiválaszt, és egyfajta transzcendens
autoritással ruház fel, »szakrálisként«
tekint azokra, valamint bizonyos erkölcsi, esztétikai értékeket Istentől eredeztet – tagadja a pluralizmust, az értékek
sokféleségét... Ha állandóan a hívek fejét mossuk, ha minduntalan csak a hit
korlátairól beszélünk, ha lépten-nyomon
csak a morális előírásokat szajkózzuk,
nincs mit csodálkoznunk, ha az egyházban való létet nemcsak híveink, hanem
a kívüliek is, »bilincslétnek« látják.”
Diósi szerint azok, akik még nem
hisznek, nem találták meg Istent, arra
kíváncsiak leginkább, hogy mitől lesz
más az életük a hit által. A hiteles válasz erre egy eleven élettörténet lehet,
szemben a betűkkel. A szerző úgy véli,
minden embernek joga és kötelessége
is kérdezni a hittel kapcsolatban, s az
útkereséshez hozzá tartozik a bizonytalan, tapogatózó kérdezgetés is. Diósi azt
írja, „a posztmodern ember nem engedi
magát hülyíteni, nem elégszik meg az
okos, spekulatív válaszokkal. Őt csak

az élettapasztalat győzheti meg.” A lelkipásztorok szerepe kapcsán elmondja,
hogy a papi öltözet és viselője is „már
rég átesett a mítosztalanítás folyamatán. S ha »néhány évtizeddel ezelőtt az
örökség ajánlólevele az átadó tekintélye
volt«, manapság a »tekintély ehhez már
nem elegendő«, hanem az »érvekkel«
is alá kell támasztania mindazt, amit át
akar adni. Nem feltétlenül észérvekkel,
hanem a tanúságtevés érvével.”
A szerző egyik jó tanácsa a dialógushoz, hogy „a kommunikáció ne felülről
lefelé mutatkozó szintkülönbséggel történjen, hanem a teremtményi szolidaritás közös síkján. A sikeres dialógus nem
jöhet létre »a rangsorrend és tekintélyproblémák, előítéletek és sztereotípusok«
mérgező légkörében...” Partnerünket a
Teremtő arcvonásait magán viselő lénynek kell tekintenünk. A hívők és nem
hívők helyes és eredményes párbeszédéhez szorosan hozzá tartozik a visszafogottság. A hívők nem tehetnek úgy,
minta ők tökéletesen ismernék Istent.
Diósi úgy hiszi, Isten „mindig is a nagy
Ismeretlen marad, akinek a dialógus
keretében nemcsak a másiknak, hanem
nekünk is üzenete van (…) nekünk is
kinyilatkoztatja magát.” A dialógusban
tehát nemcsak a nem hívők, hanem a
hívők is valami újnak, meglepetésszerűnek lehetnek tanúi.
Csuti-Mátyás Zsófia
(Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó – A
Szombathelyi Egyházmegye Könyvkiadója)
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Zarándoklat Medjugorjéba
BOSZNIA-HERCEGOVINA HORVÁTORSZÁG
Lelkivezető: László Dezső plébános
Időpont:

2015. május 10-15. (6 nap/
5 éjszaka)
Utazás:
légkondicionált autóbusszal
(WC, CD, DVD, italautomata)
Útvonal: Veszprém-Szekszárd-UdvarAlmás-Sarajevo-MostarMedjugorje-Split-Makarska/
Vepric-Zaostrog-Jajce-Banja LukaMarija Bistrica-Letenye-Veszprém
Elhelyezés: 1 éjszaka Sarajevoban 3*-os szállodában, 4 éjszaka Medjugorjéban
3*-os panzióban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban
Ellátás:
félpanzió (1. nap vacsorától 6. nap
ebédig)
Program:
1. nap:

Indulás Veszprémből 5 órakor a VMK parkolójából (Veszprém Dózsa Gy. u. 2.) és utazás rövid pihe
nőkkel Almásra. Szentmise után továbbutazás. Sarajevoban: vacsora, szállás (1 éjszaka).
2. nap: Reggeli után városnézés (Óváros, Fő tér, török műemléképü-letek stb) és szentmise. A déli órákban
indulás Mostarba: ismerkedés a város nevezetességeivel. Ezt követően továbbutazás Blagajba (rövid
szabadidő a Vrelo Bune forrásnál), majd érkezés Medjugorjeba az esti órákban.
Vacsora, szállás (4 éjszaka).
3. nap: Reggeli után egész napos kirándulás: Zaostrog (szentmise a ferences kolostorban) - Makarska/
Vepric (Lourdes-i barlang) - Split (Diocletianus palota, Katedrális, kikötő) útvonalon. Vacsora, szállás:
mint előző nap.
4-5. nap: Félpanziós ellátás a szálláshelyen.
Kétnapos zarándoklat a kegyhelyen: Szt. Jakab plébániatemplom, szentmisék, rózsafüzér, Jelenések
hegye, keresztút a Krizevac hegyen, találkozás az egyik látnokkal, látogatás Cenacoloban a szenvedélybetegeknél.
6. nap: Korai reggeli után indulás Jajce (rövid pihenő a vízesésnél) – Banja Luka útvonalon Horvátországba.
Ebéd, majd továbbutazás Marija Bistricába: itt szentmise a kegytemplomban. Ezt követően hazaindulás rövid pihenőkkel, érkezés Veszprémbe a késő esti/éjszakai órákban.
Irányár: 100.000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást, 5 éjszakai szállást félpanziós ellátással, a felsorolt programokat és az azokhoz tartozó belépődíjakat, az idegenvezetést és a kötelező utasbiztosítást, de nem
tartalmazza az egyéni adományokat és a költőpénzt. Jelentkezni lehet a templom sekrestyéjében,
Csomay Máriánál. A változtatás jogát fenntartom.

Kegyelmekben gazdag utazást kívánunk!
REGINA MUNDI R. K. PLÉBÁNIAHIVATAL
László Dezső plébános-egyetemi lelkész
8200 Veszprém, Dózsa György u. 9.
Telefon: 88/327-609, Fax: 88/327-609, Mobil: 20/823-2674

ANNA TOURIST
Telefon: 88/412-392, Fax: 88/327-125
www.annatourist.hu (U-000505)
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Szerzetesek, szerzetesrendek
Borián Elréd szerzetes-tanár és a Magyar Bencés Kongregáció

Fotó: Demény Anna

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 kötődik (kötődött) a Regina Mundi Egyházközséghez? Részt vett-e
gyermekként vagy fiatalként az itteni
hitéletben?
A Borián család a Regina Mundiplébániatemplomhoz tartozott, és ide
jártunk templomba. Nem jelentett ez
akkor előnyt. Ezért is köszönöm szüleimnek a helytállást. Kb. 8 éves gyerekként kezdtem el ministrálni, nagyanyám
tanított otthon a szobában a ministrálásra. Nagyapámra úgy emlékezem, mint
aki visszafelé egy padon mindig pihent
egy kicsit. Kiváló plébánosokra emlékezhetem: Szitár Ferenc, Huchthausen
Lajos, Varga István és Pápai Lajos atyákra ifjúságom idejéből. Szerenka Miklós
atya volt az első káplán, akihez emlékek
fűznek, majd Varga István atya tanított

hittanra. Miklós atya emlegetni szokta,
hogy az egyik hittanórán majdnem kiestem a padból, úgy jelentkeztem. Mikor válaszra biztatott, akkor azt mondtam: „Atya, megszámláltam a reverenda
gombjait, tudom hány gomb van rajta!”
Gimnáziumot már Pannonhalmán végeztem, az iskolai szünetekben beálltam
ministrálni, jól éreztem itt magam.
2. Mikor és hogyan került kapcsolatba
először szerzetesrenddel?
Nagybátyám, Borián Tibor piarista
szerzetes, tanár, őt ismertem meg először, aztán a bencéseket. Nem tudtam,
hogy mi az, hogy „rend”, konkrét embereket ismertem meg. Gimnáziumi
lelkigyakorlatokról ismertem Lukács
László és Jelenits István piarista atyákat.
Nem tanulmányoztam semelyik szerzetesközösséget sem, konkrét élmények és
belső hang után „tájékozódtam”.
3. A papságra vagy a szerzetességre
érzett először meghívást?
Egyik napon nyolcadikos diákként
elmentem a Regina Mundi temploma
előtt, és akkor egy gondolat merült fel
bennem: Lehetnél te is pap. Elgondolkodtam ezen a kérdésen. Nem hagyott
szabadulni, és mint komoly lehetőséget
tartottam számon már a nyolcadik osztály végén. A gimnázium idején pedig

Fotó: Demény Anna

az vetődött fel, hogy bencés tanár vagy
egyházmegyés pap vagy más legyen a hivatásom. Igazában a szerzetes szót nem
tudtam elválasztani a tanár fogalmától.
Utólag tudom, hogy akkor a bencések
jó része plébános volt valahol, csak nem
hordhatták a bencés habitust. Őket nevezték a közösségben „kincéseknek”. A
meghagyott három férfi szerzetesközösségben is csak egy kisebb létszámú
közösség maradhatott meg, a többiek
vagy egyházmegyei szolgálatot kaptak,
vagy fizikai munkát végeztek, vagy börtönben voltak.
4. Hogyan készült fel a szerzetességre
/ papságra?
A gimnázium utolsó évében beadtam
a jelentkezésemet a bencés közösségbe.
Miután felvettek elkezdődött a noviciátus. Nem volt könnyű a teljesen más napirendet és életmódot átvenni, illetve az
is komoly változás lett számomra, hogy
a diákvilágból kikerülve az idős szerzetesek, bencések és a szociális otthonban
élő más rendek atyái között kezdtem
el élni. Valahogy éreztem, benne volt a
levegőben, hogy vigyázni kell, ezt már
hoztam magammal a világi életben. Erősen korlátozta a magister, a növendékek
elöljárója nemcsak külső kapcsolatokat,
hanem a monostorban élő vagy dolgozó
sokfajta emberrel való kapcsolatunkat is.
Ma is így van ez a noviciátusban, csak
most már nem annyira szigorú. Tudtam
persze, hogy egy munkásőr a szociális
otthon igazgatója, hogy vigyázni kell a
főkapunál levő – állami kézben levő –
idegenforgalmi irodában dolgozókkal.
Egyik osztálytársamat is megfenyegette
a vezető, mert le mert térdelni a templomban a turisták előtt. Húsvétkor már
akkor megkezdődött a vendégfogadás.
Egyik délután sétáltunk a várkörön,
és azt láttuk, hogy egy kisgyerek írja
fel a rendszámokat. Megtudtuk, hogy
az idegenforgalmat vezető „úriember”
bízta meg. Ma már tudom, hogy akire
nem gyanakodhattam, de ott élt a kapu mellett – az öregdiákok számára élő
legenda –, az is nagy besúgó volt.
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Négy évig teológiát tanultam, benne a
szerzetesség történetét, teológiáját. Majd
felvételiztem az egyetemre magyar-latin
szakra. Az egyetemi éveimet Budapesten töltöttem, egyébként beöltözésemtől
kezdve bencésként Pannonhalmán élek.
5. Mi a rendjének fő jellemzője, hogyan mutatná be azok számára, akik
nem ismerik?
Szent Benedek bizonyára csak arra
gondolhatott, hogy Közép-Itáliában
terjednek a Regulája szerint való monostorok. Sok más regula létezett, sokféleképpen élték a szerzetesi életet. Nagy
Szent Gergely kezdte el népszerűsíteni a
benedeki Regulát, és Angliába küldött
bencés szerzeteseket, akiknek utódai
Nyugat-Európa nem keresztény népeit
térítették. Nagy Károly volt az a király,
aki Szent Ágostonén kívül csak Szent
Benedek Reguláját ismerte el, így lett
a legelterjedtebb szerzetesség a bencés
szerzetesség. Aztán jött Szent Ferenc és
mások. Igazában Szent Ferenc és még
inkább Loyolai Szent Ignác közössége
nevezhető jogi értelemben „rendnek”.
Hétköznapjainkban mi is használjuk
a bencésekre a „rend” szót. De mivel
önálló monostorok jellemzőek ránk,
amelynek alapja a stabilitás fogadalma,
vagyis az egy helyhez, monostorhoz és
egy regulához való kötődés az evangélium szolgálatában, ezért nem vagyunk
„rend” jogi értelemben. Először a ciszterci monostorok alakítottak ki kongregációkat, monostorok együttműködő
közösségét, majd pápai akarat nyomán
a bencések is kongregációkba tömörültek. Ez a szerveződés nagy önállóságot
hagyott meg. Hivatalos nevünk: Magyar
Bencés Kongregáció.
A magyar bencések története nagyon
különbözik a többi kongregációétól.
1802-ben Ferenc császár azzal a feltétellel alapította újra a II. József által
feloszlatott közösséget, hogy tanítania
kell nyolc iskolában. Ez a feladat megszüntette a hagyományosan jellemző
stabilitást. Igaz már előtte a török kor
után csak a főapátságtól függő kolostorok jöttek létre. 1802 után a tanároknak
az iskolák, rendházak között a főapát
dispozíciója, rendelése szerint költözniük kellett. Ezt a helyzetet a Szentszék
tudomásul vette, de soha nem erősítette
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meg. A magyarországi gyakorlat megváltoztatását a Szentszék a rendszerváltozás után többször is kérte. Hos�szabb idő után 2012-ben lett önálló a
tihanyi és győri perjelség. Szent Márton
Főapátsághoz tartozik függő házként
a bakonybéli perjelség és a budapesti
Szent Benedek Tanulmányi Ház, ahol
én is laktam az egyetemi éveim alatt.
6. Hogyan él egy szerzetes, hogy telik
egy napja?
Az imádság állandó ritmust ad. Reggel 6-kor kezdünk az éjszakai imádsággal (vigilia) és a reggeli dicsérettel
(laudes). Ebéd előtt a déli imaórát imádkozzuk, ami időtartam szerint negyed
óra. Este 18.40-kor kezdődik a szentmise
és az esti dicséret (vesperas).
Vasárnap a szentmise 10.00-kor kezdődik. De ezen nem veszek részt, mert
délelőtt két faluban kisegítő vagyok a
bencés plébános mellett, havonta egyszer pedig Révkomáromba is járok.
Pannonhalma területi apátság, vagyis
15 plébánia tartozik hozzá. Azt hiszem
ilyen formában nincs is több területi
apátság a világon.
Kivételek erősítik a szabályt. Ha pl.
hatodik órám van az iskolában, akkor
nem tudok részt venni a déli imaórán.
A tanári munka vagy a plébánosi, a
magisteri, illetve például a kertészi munkakört betöltő bencések munkarendje
eléggé különböző. Nincs egy szabvány,
amelyre rá lehetne húzni a különböző
helyeken, munkaköröket betöltő bencéseket. Az életkor szerint pl. a növendékek és az idős betegek napirendje is
különböző.
A rendszerváltás óta nem kötelező
egy bencésnek nálunk sem papnak lenni, ami egyébként minden monostorban
természetes, csak a történelmi helyzet
miatt lett nálunk más a helyzet. A 18.
században nálunk is kb. fele volt a pap
és fele a testvér a közösségünkben. Akit
szerzetesnek hív az Úr, azt nem biztos,
hogy papi hivatásra is hívja. Van olyan
testvér, aki fontos gazdasági munkakört
tölt be, van olyan is, akinek a fő feladata
a tanítás.
Nekem a tanítás és a lelkipásztori
feladata mellett még az oblátusoknak,
a bencés világi rendnek a közvetlenül
Pannonhalmához tartozó közösségeivel

5.
kell foglalkoznom. Oblátus közösségek
tartoznak Bakonybélhez és újabban a
tihanyi monostorunkhoz is.
7. Mit tanácsolna azoknak, akikben
ébredezik a hivatás?
Érdemes a monostoraink honlapját tanulmányoznia. Olvasson el több
könyvet a Bencés Lelkiségi Füzetek
sorozatából. A legismertebb bencés
író, Anzelm Grün könyveit különösen
ajánlom. Másrészt vegyen részt a szent
húsvéti napok ünneplésén. De ha komolyabban érdeklődik, akkor vegye fel
a kapcsolatot a magisterrel, aki lelki beszélgetések vagy levelek révén segíthet a
megkülönböztetés belső munkája, erénye révén a döntésben. Szent Benedek
a szerzetes példájául a templom végén
megálló vámost tartja, aki csak annyit
mond: „Uram, könyörülj rajtam, bűnösön.” Jézus szerint ez az ember üdvözül,
békére lel.

Nemes célok támogatása
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!
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Bódi Mária Magdolna vértanúságának évfordulója

B

ódi Mária Magdolna halálának
70. évfordulójához kapcsolódva a
Veszprémi Főegyházmegye valamennyi
templomában felolvasták Márfi Gyula
érsek ebből az alkalomból írt, a főegyházmegye papjaihoz és híveihez intézett
körlevelét, és imádkoztak Bódi Magdi
boldoggá avatásáért.
Az érseki körlevél itt olvasható:
1945. március 23-án, életének 24.
évében érte a halálos lövés Bódi Mária
Magdolnát, a tiszta lelkű litéri leányt,
aki rövid, de érdemekben gazdag életét egyházmegyénkben töltötte: Szigligeten, Köveskálon, Mámapusztán,
Dakapusztán, Vilonyán és Litéren.
Hogyan jutott el az életszentségnek
igen magas fokára? Erre nincs más magyarázat, mint az, hogy a jó Isten kiválasztotta őt magának, hogy „Krisztus jó
illata legyen” egy olyan világban, ahol
Krisztusról szinte semmit sem tudtak
az emberek. „Isten maga volt a vezére” – ahogyan dr. Galambos Miklós, a
kommunista rendszer által száműzött
egykori zalaegerszegi apát-plébános,
Magdi életrajzírója mondja.
Magdinak nem voltak látomásai, mint
Szent Bernadettnek, a fatimai pásztorgyerekeknek és sok más szentnek. Szülei
tisztességes, szeretetre méltó emberek
voltak, de korántsem annyira vallásosak, mint lisieux-i Szent Terézé, vagy
Goretti Szent Máriáé. Egyszerű, szegény
falusi és pusztai cselédemberek voltak,

akiknek a rendszeres vallásgyakorlásra
nem volt idejük és erejük.
És Bódi Magdi lelkében mégis olyan
természetfeletti vonzalom élt, amely
már tíz éves kora körül arra képesíti, hogy órákon keresztül elmélyülten
imádkozzék, és ne fáradjon bele az Úr
Jézussal való lelki együttlétbe. Megvallom őszintén, hogy nekem, életem hetvenkettedik évében járó püspöknek is
csak sejtéseim vannak arra vonatkozóan,
hogy ez a vidéki parasztlány, majd gyári
munkáslány hogyan volt képes órákon
át imádkozni templomban, szegényes
otthonában vagy éppen domboldalon,
a természet lágy ölén, dús lombú fák
alatt üldögélve. Mit élhetett át lelkében ilyenkor? Erről is csak sejtéseink
vannak. Bódi Magdinak az imádság, a
szentséglátogatás, a napi szentmise és
szentáldozás, a gyakori szentgyónás,
a komoly önmegtagadások és virrasz-

tások olyanok voltak, mint nekünk a
mindennapi betevő falat vagy a tiszta
levegő, melyet beszippantunk.
És ha valaki most azt gondolná, hogy
nála a természetfeletti éhség ellentétben állt az egyszerű, kedves, barátságos, egészséges humort és jókedvet is
sugárzó, természetes magatartással, az
nagyot téved. Magdi kislány korában
is, majd kisgyermekekkel foglalkozva
is szeretett játszani, hihetetlen segítőkészség élt benne mindenkivel szemben:
gyermekek, magukra maradt felnőttek,
testi – lelki bajokkal küszködő fiatalok,
sérült katonák iránt egyformán.
Kiváló munkaerő volt: mind a házi és
a házkörüli munkákból (főzés, mosogatás, takarítás, varrás, kötögetés), mind
a mezőgazdasági munkákból, mind a
gyári kötelezettségek teljesítéséből példamutatóan kivette a részét. Jellemző,
hogy amikor elvégezte a betegápolói

Megemlékezés
Szeretnénk, ha a vértanú munkáslányt boldoggá avatná az egyház.
Gyere velünk imádkozni!

Megemlékezés Bódi Mária Magdolna
70 éve történt vértanúságáról
Litér, 2015. április 18.
Program:
10.00: Ima Bódi Mária Magdolna sírjánál, boldoggá avatásáért (régi temető).
10.15: Zarándoklás a vértanúság helyére (mai iskolaudvar).
10.50: Bódi Mária Magdolna 2005-ben felszentelt szobrának megkoszorúzása.
11.00: Ünnepi szentmise az iskola udvarán Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért.			
Pontifikálja Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.
13.30: „Bódi Mária Magdolna, ahogyan én látom”
A pályázat díjazott irodalmi alkotásaiból készült kiadvány bemutatása
és képzőművészeti alkotásainak megtekintése a litéri Római Katolikus
templomban.
14.00: Ifjúsági kórustalálkozó.
Bódi Mária Magdolna Alapítvány • 8175 Balatonfűzfő, Jókai Mór utca 39. •
bodimariamagdolnaalapitvany@gmail.com • Információ: www. bfuzfoplebania.hu
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tanfolyamot és frontszolgálatra jelentkezett, ide is azért nem mehetett el,
mert a balatonfűzfői Nitrokémia gyár
vezetői nem engedték, úgy látták, hogy
nem tudnák őt pótolni.
Nagyon szerette a gyermekeket és
tisztelte az anyákat. Nem azért akart
szerzetes lenni és nem azért fogadott
örökös szüzességet, mert idegenkedett
a hitvesi kapcsolattól és az anya-szereptől, hanem azért, mert magától az Úr
Jézustól érzett hivatást a teljes tisztaságra. Éppen olyan nehezen áldozta fel
a hitvesi és anyai szerepet, mint ahogy
Avilai Szent Teréz majdnem belehalt a
fájdalomba, amikor elhagyta a kolostor
kedvéért a családját.
Bódi Mária Magdolna tudatosan készült arra, hogy élete feláldozásával is
megvédje tisztaságát. Semmiképpen sem
akarta provokálni a vértanúságot (mint
ahogy tették ezt valaha a donatisták, de
közülük senkit sem avattak szentté), de
felkészült életének feláldozására is. Jézus szavai jártak az eszében: „Aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki
elveszíti értem és az evangéliumért, az
megmenti életét.” (Mk. 8,35).
Bódi Magdit elsősorban nem természetes szempontok vezették akkor,
amikor életét áldozta szüzessége védelmében. Nem a támadó, durva katona
iránti ellenszenv, nem az esetleges nemi
betegség vagy egy nemkívánatos terhesség elkerülése, még csak nem is egy férj
vagy egy szeretett vőlegény iránti hűség
motiválta őt, hanem elsősorban az, hogy
teljesítse égi vőlegényének, Krisztusnak
tett ígéretét. Nála a vértanúság nem egy
esetleges, véletlenszerű esemény volt,
afféle ráadás addigi életéhez, hanem
szerves része annak az isteni műnek,
amelynek felépítésében ő engedelmes,
alázatos és tevékeny eszköz volt Isten
kezében.
Imádkozzunk azért, hogy folyamatban levő boldoggá avatása (amelynek
egyházmegyei része hamarosan befejeződik) mielőbb jó véget érjen. Korunkban talán semmire sincs nagyobb
szükség, mint olyan példaképekre, kikben a szerzetesi elhivatottság a világi
apostolsággal egyesült, akik bebizonyították Nagy Szent Teréz mondását,
amely szerint „Isten jelen van a kony-
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hában, a fazekak közt is”, vagy Szalézi
Szent Ferenc (és a II. Vatikáni Zsinat)
tanítását, amely szerint az életszentség
nem egy szűk kör privilégiuma, hanem
minden emberé, akinek lelkében lángra
gyúlt a hit, a remény valamint az Isten
és az emberek iránti szeretet.
Ima a boldoggá avatásért
Krisztus Királyunk! Szüzességi fogadalmával Magdolna örök hűséget
esküdött neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui
nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett
volna ismeretlen kis liliom Istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan
készségesen ment sugározni az Isten- és
emberszeretetet a rólad megfeledkezett,
de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé, a gyárba.
„Uram, Királyom! Végy magadhoz!”
– ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta érted. Add
meg nekünk Urunk, hogy Magdolnát
a szentek társaságában tisztelhessük,
mindig a te nagyobb dicsőségedre!
Amen.

Autóbusz a megemlékezésre
Április 18-án 9 órakor autóbuszt
indítunk Litérre egyházközségünk tagjai számára, hogy együtt
emlékezhessünk meg Bódi Magdi
vértanúságának 70. évfordulójáról, és együtt imádkozzunk boldoggá avatásáért. Aki autóbusszal
szeretne eljutni a megemlékezésre, jelentkezzen a sekrestyében.
A részletes program újságunkban
olvasható.

Joseph Ratzinger:
Húsvéti imádság
Urunk, Jézus Krisztus,
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében most
és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját
énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az időben is,
amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, elegendő fényt, hogy másoknak
is fény lehessünk, azoknak, akik még
jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény, napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
a mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat,
eljövendő dicsőséged felé. Amen.

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

Regina Krónika

8.

Imádkozzunk értük...!

Készüljünk a szentmisére
ápr. 6.
ápr. 12.
ápr. 19.
ápr. 26.
máj. 3.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

ApCsel 2,14.22-32
ApCsel 4,32-35
ApCsel 3,13-15.17-19
ApCsel 4,8-12

-

1Jn 5,1-6
1Jn 2,1-5a
1Jn 3,1-2

Mt 28,8-15
Jn 20,19-31
Lk 24,35-48
Jn 10,11-18

ApCsel 9,26-31

1Jn 3,18-24

Jn 15,1-8

Regina Krónika
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 áprilisra:				
Általános: Hogy az emberek megtanulják tisztelni és megőrizni a teremtést, mint Isten ajándékát.
Missziós: Hogy az üldözött keresztények érezzék a feltámadt Úr megerősítő
jelenlétét és az egész Egyház szolidaritását.
Április 5. húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe.
Április 6. húsvéthétfő, vasárnapi miserendet tartunk.
Április 12. húsvét 2. vasárnapja, egyben az Isteni Irgalmasság vasárnapja.
Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a
szokott feltételek mellett (szentgyónás,
szentáldozás, ima a pápa szándékára).
Április 16. Soubirous Szent Mária
Bernadett szűznek, a betegek védőszentjének emléknapja.
Április 18-án, szombaton tartjuk a
megemlékezést Bódi Mária Magdol-
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Felhívás!
Kéréssel fordulunk a kedves
Testvérekhez, különösen
azokhoz, akik még nem fizették
be az egyházi adójukat, szíveskedjenek azt lehetőleg minél előbb
megtenni. Előre is köszönjük
a Testvérek megértését és
nagyvonalú támogatását.
László Dezső atya
na vértanúságának 70. évfordulójáról
Litéren. Érsek atya szeretettel hívja és
várja valamennyi paptestvérét és hívét.
Április 19. húsvét 3. vasárnapja.

...mert a keresztségben újjászületett:
Keszthelyi Kinga Viola február 28-án
…mert az 50. házassági évforduló
jukat ünnepelték: Toldi György és
Balla Zsuzsanna.
...mert az örök hazába költöztek:
Rácz Ferenc (84 éves) március 2-án,
Gyukli Ferenc (86 éves) március 2-án,
Molnár László Mihályné sz.: Hettmann
Mária (81 éves) március 2-án, Einhirn
Csilla (52 éves) március 5-én, Koválcsik
Mihályné sz.: Zalai Julianna március
5-én, Czigler Ferenc (78 éves) március
11-én, Kovács György Zoltán (73 éves)
március 9-én, László Györgyi (52 éves)
március 13-án, Fekete Lajos (75 éves)
március 16-án, Bali Józsefné sz.: Mór
Teréz (92 éves) március 19-én, Bódis
Mártonné sz.: Adler Rozália Éva (85
éves) március 25-én.
és szerzetesi hivatások vasárnapja. A
templomi perselyadományokat a papnevelés céljára gyűjtjük és küldjük be
az érsekségre.

Április 21. Canterbury Szent Anzelm
püspök és egyháztanító emléknapja.

Április 29-én Sienai Szent Katalin
szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének az ünnepe.

Április 23. Szent Adalbert püspök és
vértanú emléknapja.

Május 1. Szent József, a munkás emléknapja.

Április 24. Szent György nagyvértanú
emléknapja.

Május 3. húsvét 5. vasárnapja.

Április 25-én Szent Márk evangélista
ünnepe.

A húsvéti szentáldozás ideje a 2015.
évben hamvazószerdától (febr. 18.)
Szentháromság vasárnapjáig (máj. 31.)
tart. Kérjük kedves híveinket, ne csak a
kötelező szentgyónást és szentáldozást
végezzék el, de éljenek a szentségek
gyakori, méltó vételével is.

Ápr.25-én, szombaton ministránstalálkozó a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán

MÁJUS HÓNAPBAN NEM REGGEL HANEM ESTE 18.00-kor van
a szentmise.

Április 25-én 17 órakor a Szilágyi, a
Botev és a Simonyi iskola hittanosainak elsőáldozása lesz.

Május hónapban minden este 17.30
órakor litániával köszöntjük égi édesanyánkat, Szűz Máriát. A litánia után
szentmise 18.00 –kor.

Április 24-én a Szilágyi, a Botev és a
Simonyi iskola elsőáldozóinak gyóntatása és próbája délután 4 órakor kezdődik a templomban.

Április 26. húsvét 4. vasárnapja, a papi

