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Úrnapja – Krisztus Szent Teste és Vére
legyen valamiképp megjelölve, és nagy
tisztelettel viselkedjenek ott.
Fotó: Demény Anna

Az ünnep teljes neve: Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja. Az egyházi évben – a
húsvéti időt lezáró – Pünkösdvasárnap
után két héttel tartjuk. Az ünnep eredete
a XII. századi Eucharisztia-kultusszal áll
kapcsolatban, mely Jézus eucharisztikus
jelenlétét hangsúlyozza.
Az Eucharisztia tiszteletének korai
alakulása: (Cséfalvay Pál nyomán)
A szentmiséken már az ősegyházban is félretettek az Úr testéből a betegek, a szükségből otthon maradók
és a foglyok számára, amit azután a
diakónusok, vagy más megbízottak
vittek el (Szent Tarzíciusz-legenda). A
megmaradt szentostyák sorsáról, pláne
tiszteletéről nem maradtak fenn rendelkezések. A szabaddá válás (313) után
századok teltek el anélkül, hogy tudomásunk lenne az Eucharisztia szentmisén kívüli tiszteletéről. A szentmisén
kívüli Eucharisztia-tisztelet, mai szóval
a szentségimádás csak lassanként fejlődött ki. Az első nyomok (térdhajtás,
tömjénezés, örökmécs) a Cluny-i bencéseknél bukkannak fel. Az imádással
kapcsolatban, Becket Szent Tamás írja
az ellenséges érzelmű királynak, 1166ban: „A felséges Krisztus teste előtt
szoktam értetek imádkozni.” Határozott intézkedést először a Párizsi Zsinat
(1196), majd IV. Lateráni Zsinat (1215)
rendelkezéseiben találunk: „az Eucharisztia az oltár szebb részén őriztessék.”
A 12-13. századból ismeretes például
az oltár fölött felfüggesztett cibórium.
A falba rejtett, szorgosan lezárt fülkék
több helyütt megmaradtak a román stílusú templomainkban, így például Őriszentpéteren és a nagybörzsönyi Szent
István templomban stb. A szegénység
szentje, Assisi Szent Ferenc is megparancsolta testvéreinek, hogy értékes
helyre tegyék az Úr legszentebb testét
(„in loco pretioso”), vagyis a cibórium

Orvieto (Olaszország)

A kora középkor híveiben is felmerült
az igény, hogy látni szeretnék a szentostyát. Ekkor került be a szentmise liturgiájába az úrfelmutatás. Ennek a kívánságnak a következménye lett az is, hogy
harangozni kezdtek az úrfelmutatásra,
hogy a templom közelében vásározók
legalább erre a pillanatra beszaladhassanak a templomba. (Sok falusi templomban máig fennmaradt ez a szokás:
„félmisére” harangoznak, hogy az otthon
maradottak legalább ilyenkor fohászkodhassanak.) Az Eucharisztia külön
tiszteletének nagy lökést adtak Lüttichi
Boldog Julianna látomásai, 1209-ben.
Lassan a hivatalos egyház is magáévá tette a látomás lényegét, az Úrnapja
bevezetését, mely az 1263-ban történt
híres bolsenai eucharisztikus csodához
kapcsolódik. Az Apostolfejedelem sírjához zarándokló cseh pap nem mes�sze Rómától szentmisét mutatott be a

bolsenai Szent Krisztina templomban.
Az átváltoztatás pillanatában kétségek
gyötörték afelől, hogy a kenyér és a bor
valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e. Ekkor a pap megdöbbenve vette
észre, hogy a megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra. A nagy tisztelettel körülvett ereklyét 1264. június
19-én átvitték Orvietoba, abba a városba,
ahol éppen IV. Orbán pápa tartózkodott. Ő hirdette ki Úrnapja ünnepét az
1264. szeptember 8-án kelt Transiturus
bullával, melyben a Pünkösd nyolcadát
követő első csütörtökre tűzte ki Úrnapja
megünneplését. A hagyomány szerint
Aquinói Szent Tamás írta az ünnepre
a liturgia szövegét. A szentmisében az
„átváltoztatástól” kezdve Jézus teste és
vére jelen van a kenyér és a bor „színében”. Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban,
és az örökmécs jelzi, hogy Jézus itt van
velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévő
Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet.
A későbbi idők fejleménye, hogy
ezen a napon körmenetet is tartot
tak. Amit a körmenetben hordoztak,
vagy amivel áldást adtak, ostenso
riumnak, monstrantiának, Itáliában
tabernaculumnak vagyis úrmutatónak
nevezték. Először egy Trier-i körmenet
leírásában találkozunk vele, 1340-ből.
Az ereklyének díszes tartóban való felmutatása sokkal régebbi szokás, mint
az eucharisztikus monstrancia alkalmazása. Az átalakítás szép példáit őrzi
az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár. Az Eucharisztiát tartó úrmutató
számára a gótikus korban (13-15. sz.)
az oltár mellett különálló, az oltár stílusában készült szentségházakat, ún.
pasztofóriumokat építettek. Legszebb
példányai hazánkban a kassai dómban,
Lőcsén és Bártfán maradtak meg. A tabernákulumhoz hasonlóan az úrmutató
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is toronyszerű építmény, benne helyi
szentek szobrocskáival. Legszebb példányai Győrött, (a Németjárfalvi monstrancia) és Poprádfelkán maradtak fenn.
Spanyolországban, (toledói katedrális),
Németország több városában vannak
olyan hatalmas úrmutatók, amelyet 4
vagy 6 ember vitt a vállán a körmenetben – lábas állványon.
A hitújítás korszakában, a reformált
területeken kiirtották az Eucharisztiát és annak tiszteletét. Viszont éppen
Magyarországon maradtak meg olyan
oltárszerűen kiképzett fali fülkék, ame-

lyek márványból, reneszánsz stílus-jegyekkel készültek. Leghíresebbje a pécsi
székesegyház Szathmári György-féle
pasztofóriuma.
Leonardo da Vinci:
Az utolsó vacsora
Az Igének igéjére
testté válik a kenyér;
lesz a színbor Krisztus vére,
bár szemed hozzá nem ér.
Ezt a hű szív hogy felérje,
itt a puszta hit segél.

2015. június 7.
Méltó ezt a nagy Szentséget
térdre hullva áldani,
és a régi Szövetséget
új rítussal váltani,
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!
Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék,
s aki Kettejükből árad:
a Lélek is áldassék! Ámen.

Értékeimmel szolgálni a másik embert

S

zámos esetben tapasztaljuk magunkban, hogy ha valami új, szokatlan feladat, lehetőség áll elénk, megijedünk tőle. Hogyan fog sikerülni,
meg tudom-e tenni, képes vagyok-e
rá? Félelmeink lehetnek egészségesek,
amelyek önvizsgálatra, odafigyelésre
késztetnek. Ugyanakkor nem kötnek
gúzsba, nem bénítanak le. Ezekben az
esetekben reálisan tudok dönteni arról, hogy megtegyem, vállaljam-e az
adott feladatot.
Más esetekben a félelem megrémiszt,

elbizonytalanít, gúzsba köt. Nem merek
lépni, a félelem erősebbnek bizonyul,
visszavonulok a már ismert keretek
közé, önmagamba. Ez a félelem magányossá tesz, ráadásul az elszalasztott
lehetőség bántani fog.
Az első két szolga elkezdte használni azt, amit kapott. A harmadikban a
félelem erősebbnek bizonyult.
Én hogyan tudom használni képességeimet, adományaimat? Mennyire
tudok, merek kapcsolataimban nyitottá válni? Mennyit merek megmutatni

magamból? Nyilván ez attól is függ,
milyen mélységű az adott kapcsolat.
Mindehhez a bizalmat szükséges erősíteni önmagamban.
Mindez persze nem azt jelenti, hogy
nem lesz sérülés, kudarc kapcsolataimban, mégis, ennek ellenére teljesebbé
válik életem, erősebbé válnak kapcsolataim, ha van bizalmam belevágni az
újba, ha élni tudok a kínálkozó lehetőségekkel.
Fülöp Ákos plébános

A Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület következő programjai
1. ANYA-LÁNYA nap az alsós korosztály számára, 2015. június 6-án. Vezeti: Gulyás Ibolya. Téma: Tisztelet.
Érdeklődni lehet: iroda@csaladokhaza.hu, vagy a +36-20/409-8743-as telefonszámon Gulyás Ibolyánál
2. Biciklistábor a felsős korosztálynak: 2015. június16-tól 19-ig a Balaton keleti medencéje körül.
Szervező / kontakt személy: Havér Tamás. Érdeklődni lehet: iroda@csaladokhaza.hu,
vagy a +36-20/269-84-71-es telefonszámon dr. Léner-Pintér Sáránál.
„KONFLIKTUS / TESTVÉRHÁBORÚ” csak köztünk van ilyen? Tábor az alsós korosztálynak.
Időpont: június 29-től július 3-ig. Helyszín: Regina Mundi Plébánia. Érdeklődni lehet: dr. Léner-Pintér Sáránál
a +36-20/269-84-71-es telefonszámon vagy az iroda@csaladokhaza.hu címen.
3. NYÁRI ZSONGÁS tábor: Időpontok: július 27-től 31-ig és augusztus 3-tól 7-ig,
hétfőtől-péntekig 8-tól 16 óráig. Helyszín: VEDAC pálya. Érdeklődni lehet: Czaunné Kőrösi Edinánál:
70/2482-555, nyarizsongas2015@gmail.com, http://www.nyarizsongas.hu
Mindenkit várunk szeretettel!
dr. Léner-Pintér Sára
a K.SZ.K.E. elnöke
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Bérmálás 2015.

P

ünkösdhétfőn, a gyönyörű virágokkal feldíszített templomunkban
a bérmálás szentségének felvételére, a
felnőtt kereszténnyé válásra várakoztak a Szent László és a Regina Mundi
Plébánia fiataljai 24-en, akik elmében
és lélekben egyaránt jól felkészültek
életüknek e nagy eseményére.
A szentmise elején László Dezső plébános atya köszöntötte az egybegyűlteket, különös tekintettel Mail József
főesperes, apát-plébános atyára, aki már
sokadszor fogadta el a meghívást, hogy
kiszolgáltassa a bérmálás szentségét.
Vasáros József c. főesperes, a Szent László-templom plébánosa, Szijártó László
esperes, plébános és Laposa Norbert,
balatonalmádi káplán, koncelebrált a
szentmisén.
Szentbeszédében az apát úr emlékeztette a fiatalokat arra, hogy ezentúl
felnőtt keresztényként ők is felelősséggel
tartoznak társaikért, és valójában most
kezdődik igazi keresztény életük. Most
már fokozottabban elvárható tőlük, hogy
éljenek a mindennapokban a Szentlélek
adományaival.
Az ünnepről megemlékezve elmondta, hogy a Szentlelket szimbólumokban
mutatja be a Szentírás, vagy szél, vagy
tűz kepében. A levegőre alapvető szükségünk van az élethez, pár percet sem

bírunk ki nélküle, míg étel vagy ital nélkül több napot is. A tűz melegít, világít,
de tud égetni is. A Szentlélek bennünk
is kiégeti a rosszat, a bűnt, és alkalmassá
tesz arra, hogy szerető emberekké váljunk.
A harmadik jel a nyelveken való kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy az emberek megértették az isteni kinyilatkoztatást, nem feltétlenül azt, hogy idegen
nyelveken tudjanak hirtelen megszólalni. A kommunikáció az emberek közötti

megértést, kapcsolatot, közösséget hozza
létre.
A bérmálkozók a Szentlélek vételével óriási erőt és ajándékot kapnak. Istennek ezt az ajándékát használni kell.
Amikor életünk során döntések előtt
állunk, imáinkkal kérjük a Szentlelket,
hogy segítsen jól dönteni.
Befejezésül a népköltészetből vett szép
verssel buzdította az apát úr a bérmálandókat a tékozló szeretet gyakorlására:
Ne kérdezz senkit, ki voltál, s mi leszel!
Fontos, hogy mindig a szívedből hitelezel.
Ha nem süt a nap, te legyél sugara,
Ragyogjon a szemed, mások mosolyára!
Akit bánat bénít, melegen vigasztald!
Simogató szóval, ne küldd el, marasztald!
Öregnek, gyermeknek mondj mesét,
ha kérik,
A szíved mondja halkan, legjobban
megértik!
Szórd a szeretetet, mint nap a sugarát!
Így leszel boldog majd itt lent, és odaát.
A szentbeszéd után a fiatalok megerősítették keresztségi fogadalmukat,
majd a bérmálás szentségének felvételéhez járultak.
Demény Anna

Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna
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Szerzetesek, szerzetesrendek
Borián Tibor piarista szerzetes-tanár és a piarista rend
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.
Fotó: Demény Anna

1. Hogyan kötődik (kötődött) a Regina Mundi egyházközséghez? Részt vette gyermekként vagy fiatalként az itteni
hitéletben?
1954 óta vagyok veszprémi lakos,
amikor édesapámat kinevezték járási főorvosnak. Nárcisz utcai házunk alapján
az 1948-ban megalakult Regina Mundi
egyházközség tagja lettem. Gimnazistaként rendszeresen összejöttünk a sekrestye mögötti szobában hittanórákra,
amikor megszűnt az iskolai hitoktatás.
1952-ben lettem piarista papnövendék,
és a nyári vakációkban rendszeres kapcsolatom volt a plébánosokkal és káplánokkal. Fölszentelésem után többször
miséztem a templomban, nyaranként
rendszeresen helyettesítettem. 1998tól 2006-ig a Padányi Katolikus Iskola
igazgatójaként én mondtam a vasárnapi
fél 12-es miséket, nagyböjti lelkigyakorlatokat is tartottam. Itt mondtam 2008.
jún. 22-én aranymisémet is, amikor az
egyházközség képviselő-testületének elnökeként főorvos bátyám köszöntött az
egyházközség nevében. Családom tagjai
ehhez az egyházközséghez és templomhoz kötődtek. Szívesen emlékezem az
Angolkisasszony nővérek szíves látására
(vasárnapi ebédeket is együtt költöttük
el). Itt búcsúztattuk édes szüleimet, bátyámat és unokaöcsémet is.
2. Mikor és hogyan került kapcsolatba először a szerzetesekkel? Legelőször
melyiket ismerte meg?
Családi kapcsolataim révén ismertem
meg a ciszterci rendet, amelynek tagja volt Elréd nagybátyám. Édesanyám

pedig sokáig élt Zircen, onnan is ment
férjhez. – a Piarista gimnáziumba kerülve ismertem meg tanáraim révén a
tanítórendet. Kiváló piarista tanárok
foglalkoztak velünk, majd az államosítás után (1948) kapcsolatba kerültem a
piaristák „illegális” apostoli munkájával.
Különösen nagy hatással volt rám
Juhász Miklós és Török Jenő atya, akiknek ifjúsági lelkigyakorlatain többször
részt vettem. Ugyancsak hatással volt
a piarista rendbe jelentkezésemre Előd
Istvánnal, Benkő Andorral és Medvigy
Mihállyal megőrzött kapcsolatom. Szeretettel emlékezem Oross István rektor
úr (Veszprémi Szeminárium) ifjúsági
vezető szerepére. 1952-ben már csak
három férfi szerzetesrend működhetett, és kézenfekvőnek látszott, hogy
tanári hivatásom és lelki fölkészültségem alapján a piarista rendbe kértem
felvételemet.
3. A papság vagy a szerzetesség hivatására érzett először meghívást?
Gyermekkoromban a falusi plébánia
és templom élete az egyházmegyei papság felé vonzott (falusi plébános akartam
lenni) – gimnazista koromban ismertem
meg a ciszterci, a jezsuita és a ferences
rendet, de előttem állt mindig piarista
tanáraim élete példája, és ez volt a döntő.

Tibor atya aranymiséje 2008 júniusában

Vonzott az iskolai, ifjúsággal foglalkozó
papi életpálya, mintegy utánozni akartam tanáraim példáját. Világossá vált
előttem, hogy a papi szolgálatot csak
ifjúságnevelői munkával tudom elképzelni. A tanári hivatásra hajlam családi
örökségként is meghatározta életemet.
4. Hogyan készült fel a szerzetességre,
illetve a papságra?
Az 1950-es években szigorú megszorítások között működött a piarista
rend Magyarországon. A 270 rendtagból mindössze két iskolára beosztott
60 rendtag maradt, és 14 növendék készülhetett csak hivatására. Ilyen körülmények között egy év noviciátus után
kerültem a Kalazantinum Piarista Hittudományi Főiskolára, ahol 6 év alatt
végeztem a teológiát. Ezzel párhuzamosan az utolsó négy évben az ELTE
Bölcsészettudományi Karának magyartörténelem szakán tanultam. 1958-ban
szenteltek pappá majd 1959-ben tanári
diplomát szereztem, és megkezdtem piarista szolgálatomat a Kecskeméti Piarista
Gimnáziumban és Diákotthonban.
5. Mi a rendjének főbb jellemzője,
ki alapította, hogyan mutatná be azok
számára, akik nem ismerik?
A Piarista Rendet Kalazanci Szent
József alapította a XVI-XVII. század
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fordulóján Rómában. Karizmája abban
állt, hogya szegény, oktatásból, nevelésből kiszorult fiúgyermekeket vallásos
életre és az alapvető hasznos ismeretekre segítse. Első nyilvános népiskoláját
1597-ben nyitotta meg, ezzel forradalmi
újítást hozott az egyházi népoktatásban, valamint a társadalom szociális
fölemelésében. Rendje nagyon gyorsan
elterjedt Itáliában és Közép-Európában,
Magyarországon 1692-ben nyílt meg
Podolinban az első piarista iskola, majd
ezt követte a következő századokban
összesen 38. Trianon után 14 iskolát
veszített el a rend (Csehszlovákiába,
Romániába, Szerbiába kerültek piaristák). A két világháború között (1948ig) 10 piarista gimnázium működött
Magyarországon, majd az államosítás
és a szerzetesrendek feloszlatása után
csak a budapesti és a kecskeméti iskola
maradt meg.
1990-től folyamatosan újultak meg
és bővültek a piarista iskolák. 2015-re
6 gimnáziumot (6 és 8 évfolyamos), egy
építőipari szakiskolát, egy egyetemi kollégiumot, egy önálló középiskolai kollégiumot, egy önálló általános iskolát, két
óvodát és egy plébániát tartanak fent.
A történelmi helyzet nem tette lehetővé, hogy a debreceni, a sátoraljaújhelyi,
a tatai és a veszprémi iskoláinkat újra
indíthassuk.
A piarista rend 4 földrészen, 30 országban tart fönn 150 iskolát, 230 plébániát, ill. lelkészséget, 1400 rendtaggal

és 8000 világi munkatárssal. Kalazanci
Szent József regulája alapján több tanító
szerzetesrend követi a „pietas et litterae”
(hitéletre, és világi tudományokra oktatás-nevelés) gyakorlatát. Így például
a magyar származású piarista nővérek
Nagykárolyban. A piarista nevelési eszmény a teljes emberi nevelést foglalja
magába: az egyén, a közösség, az egyház
és a haza szolgálatát. A magyar piaristák
jelentős szerepet töltöttek be a magyar
katolikus egyház és a különféle tudományok felvirágoztatásában – rendtagjaik
és azok tanítványai közvetítésével.
6. Hogyan él egy szerzetes, hogyan
telik egy napja, egy hete?
A piarista szerzetes életét, napi beosztását alapjában az iskolai szolgálat
határozza meg (a szerzetesi és papi kötelezettségek mellett). A nap első felét
az iskolában tölti, de a második felében
is vagy diákokkal foglalkozik, (szakköröket tart) ill. dolgozatokat javít, a következő napra készül, családlátogatást
végez.
Iskolai munkáját kiegészíti a hétvégi
lelkipásztori kisegítés, a tudományos
irodalmi tevékenység, a diákokkal kirándulás, sportolás. A tanítási szünet
idején „kötelezően, elvárhatóan” diákcsoportoknak túrákat szervez és vezet
(vitorlástábor, sí tábor, kerékpártúra,
evezőstúra, gyalogtúra - és cserkészet).
A világi tanárok továbbképzését szolgálja a Piarista Pedagógiai Akadémia
(PIPA), amelyben részben önkénte-

sen, részben kötelezően vesznek részt
a munkatársak.
7. Milyen feladatokat látott el a renden belül?
Gimnáziumi tanár (magyar, történelem,
ének és kórusvezetés), kollégiumi nevelő, rendi növendéknevelő (prefektus),
tartományfőnöki asszisztens, házfőnök,
gimnáziumi igazgató, kápolnaigazgató,
főiskolai tanár (patrológia, pedagógia,
egyházi ének, iskolavezetés ), a piarista tartomány kulturális örökségének
felügyelője.
8. Van-e kapcsolata világi papokkal,
hívekkel?
Elsősorban a veszprémi, esztergombudapesti és a székesfehérvári egyházmegye papjaival van közelebbi
kapcsolatom. Rendszeres templomi kisegítést végeztem több templomban,
kápolnában. Veszprémi tartózkodásaim alatt szolgáltam: a Regina Munditemplomban, a piarista templomban,
a Szent Mihály-bazilikában, a Szent
László-templomban és a Szent Anna
kápolnában.
9. Tartja-e a kapcsolatot a régi barátokkal, a Regina Mundihoz tartozókkal,
veszprémiekkel?
Elsősorban volt osztály- és diáktársaimmal, volt tanítványaimmal és családtagjaikkal, egykori padányis tanárokkal,
a Sík Sándor Kórus tagjaival, az Albert
Schweitzer Kórus tagjaival.
A Regina Mundi plébánia lelkipásztorain kívül rokonom családjával
(Kreschkáékkal), valamint a plébánia
több hívével.
10. Mit tanácsolna azoknak, akikben
ébredezik a papi-szerzetesi hivatás?
Szeressék a liturgiát (szentmise, egyházi
szertartások, szentbeszédek), olvassák
rendszeresen a szentírást és a jól megírt
szentek életét, beszélgessenek kispapokkal, nővérekkel, szilárd hitű és erkölcsű
felnőttekkel, keressenek maguknak hiteles egyházi közösséget (énekkar, bibliakör, Barátok Útja, Regnum Marianum,
stb.), időnként merjenek visszavonulni
a hétköznapi élettől, a társaságtól. Esetleg végezzenek néhány napos lelkigyakorlatot, tájékozódjanak az egyház mai
életéről, (kiadványok, újságok, Vatikáni
Rádió, Katolikus Rádió, Mária Rádió).

Regina Krónika
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A Szűzanya vár!
Egyházközségi zarándoklat Medjugorjébe májusban, a Szűzanya hónapjában

E

lindultunk ismét! Izgalmas és kegyelmeket ígérő volt a célpont:
Medjugorje. A XX. ill. XXI. századi
Mária-jelenések helyszínére történő
utazás állomásai felkészítették a zarándoklat résztvevőit a Boldogságossal való
találkozásra.
Vasárnap hajnali indulás Veszprémből. A határnál malőr: egyik zarándoktársunk útlevele lejárt. Édesanyjával
együtt leszálltak az autóbuszról, ígérték,
hogy utánunk jönnek. Szűzanya segíts!
Első állomásunk Almás település
Horvátországban, amely a Menedéket
Nyújtó Szűzanya drávaszögi kegyhelye.
Modern kegytemplom fogad bennünket,
mert az 1991-98 között tartó háború
során a szerb csapatok lerombolták az
1800-as évek derekán épült templomot.
Festői a környezete is, a Duna jobb
partján található. Ott, ahol a Dráva a
Dunába ömlik.
Meglepetés! A 11 órakor kezdődő
szentmisére eljönnek a helyi magyarok:
együtt énekelünk, együtt imádkozunk.
Köszönjük, hogy velünk vagy, Szűzanya!
Következő állomásunk a főutaktól
távolabb eső, romantikus folyóvölgyben
megbúvó Kraljeva Sutjenska ferences
kolostor volt, amelynek saját múzeuma
van, és mindössze három szerzetes lakik
a kétszintes épületben. Ők tartják rendben kerttel, kolostorral és templommal
együtt. Itt középkori oklevelek, értékes
műtárgyak, számos könyvritkaság is látható. A ferences szerzeteseknek évszázadokon át kellett dacolniuk az idővel,
a történelem e tájakon gyakran végigsöprő viharaival. 1463-tól élt Bosznia
török hódoltság alatt egészen 1878-ig,
amikor Ausztria–Magyarország hadserege bevonulhatott a tartományba.
A ferences szerzetesek tevékenysége
itt nemcsak a katolikus vallást tartotta
meg, hanem gazdag kulturális örökséget halmozott föl. Sokszor kisebbségi
körülmények között, hiszen nem csak
egy-egy régióban éltek kisebbségben,
gyakran az illető kolostor településében
is a mohamedánok vagy a pravoszlávok

voltak többségben. Köszönjük, hogy
megőrizted a ferenceseket, Szűzanya!
Este érkezünk Szarajevóba. A földrajzilag változatos képet mutató város
épületeiben is tükrözi a sokféle történelmi és etnikai hatást, amely az évszázadok során érte. A város egyedülálló
légkörét a történetét alakító négy vallási csoport (római katolikus, ortodox
kereszténység, muszlim és zsidó vallás)
által hátrahagyott épített és más kulturális javak adják. Az útikönyvek szerint
Szarajevó a világ egyetlen városa, ahol
néhány száz méteren belül katolikus és
ortodox templom, mecset és zsinagóga is található. A másnap délelőtti séta
során és a bazár forgatagában meggyőződhetünk az emberek sokféleségéről is.
Szép számmal látogatják a világ minden
részéről érkező turisták.
(Az éjszaka folyamán megérkezett
két zarándoktársunk is, akiket a magyar-szerb határról visszafordítottak.
Köszönjük, Szűzanya!)
Hétfőn kora délután Szarajevót elhagyva Mostar felé vettük az irányt.
Csodálatos útvonalon haladtunk a kristálytiszta Neretva folyó völgyében ragyogó napsütésben, miközben hófödte
csúcsokban gyönyörködhettünk.
Mostarban a fő attrakció az Öreg
híd, a Stari most volt. A híd szintén a
délszláv háború áldozata lett, de 2004ben újjáépítették, és ismét régi alakjában
látható.
Délután megtekintettük Blagajban a
derviskolostort. A Buna folyó egy kétszáz méter magas sziklafal alól bukkan
elő Blagaj határában. Ide illesztették a
kolostort (tekija) az 1500-as években a
táncoló dervisek rendjének otthonaként.
A kolostor folyóra néző teraszáról fantasztikus kilátás nyílik a barlang szájára,
ahonnan a Buna folyó ered.
Este érkeztünk Medjugorjébe. A vacsora utáni séta során a szabadtéri oltárhoz értünk, ahol éppen szentségimádás
volt. Jó volt érezni közelségedet és Szent
Fiad közelségét, Szűzanya!
Kedden reggeli után indultunk

Zaostrogba, ahol az ugyancsak ferences
rendi kolostor templomában szentmisén
vettünk részt. Ezután megtekintettük a
kolostorban található múzeumot és a
kolostor kertjében található arborétumot, gyönyörködtünk – volt, aki lábát
is megmosta - a májusban még nagyon
üde Adriai tengerben.
A tengerparton Split felé haladva
megálltunk Vepricben, amely a lourdes-i
kegyhely másaként készült 1908-ban.
A kápolnában a Szűzanya tiszteletére
elmondtuk a loretói litániát.
Tovább folytatva utunkat a tengerparton, megérkeztünk Split városába.
Itt bebarangoltuk a meghökkentő belvárost, amely a Kr.u.300 körül épített
Diocletianus palotára épült. A palota
falain belül található székesegyházban
– korábban Diocletianus mauzóleuma
volt - van eltemetve a tatárok elől menekülő IV. Béla királyunk két lánya.
Szerdán reggel szentmisével kezdtük
a napot Medjugorjében a Jelenések Kápolnájában a Szűzanya fatimai megjelenésének ünnepén. Ez a nap a Szent II.
János Pál pápa ellen elkövetett merénylet
évfordulója is. A Szentatya felgyógyulása
után így magyarázta a történteket: „Ez
egy valódi csoda volt, és tudom, hogy
kinek köszönhetem ezt a csodát. Egy kéz
fogta a fegyvert, egy másik pedig a golyót irányította.” Köszönjük, Szűzanya!
(A merénylet időpontja 1981.május 13.,
A Béke Királynéja 1981. június 24-jelenik meg először Medjugorjében.)
Másik két zarándokcsoport is részt
vett a magyar szentmisén. Kiderült,
hogy az egyik csoport Csíkszeredáról
érkezett. Újra összetereltél bennünket,
magyarokat, Szűzanya!
Mise után helyi tolmácsunktól tájékoztatást kaptunk a Szűzanya medju
gorjei jelenéseiről, a Podbrdoról és a
Krizevacról.
A magyar-szlovák származású Olga
jelenleg Medjugorjében él a családjával.
Jó volt hallgatni szép magyarsággal megfogalmazott mondatait, elkötelezettségét
a Szűzanya oldalán.
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Ezt követően megmásztuk a jelenések
helyét, a Podbrdot. A fiatalabb zarándoktársak odaadóan segítették a hegymászásban kevésbé gyakorlott zarándokokat. Imádkozhattunk együtt és
külön-külön is. A hegyen felfelé haladva
nemcsak a látótér tágult, de lelkünk is
szabadabbá, könnyebbé vált.
Köszönjük Szűzanya a segítségedet
és a kegyelmeket, hogy az eléd tárt életünkre, nehézségeinkre válaszoltál, útmutatást adtál.
Délután meghallgattuk az egyik látnok – Ivan Dragicevic – tanúságtételét,
közös rózsafüzér imádságon és szentmisén vettünk részt. A tanúságtétel során
Ivan beszélt a négy medjugorjei üzenetről: a békéről, a megtérésről, az imádságról és a böjtről. Égi anyánk Béke Királynéjának nevezte magát, s munkáját
azzal kezdte, hogy az emberek számára
egyértelművé tette a szív békéjének fontosságát. Szűzanyánk, milyen jó is lenne,
ha az a sok zarándok, aki Medjugorjében
megfordul, visszatérve otthonába, aszerint élne, azt a békét és örömöt közvetítené, amit Medjugorjében megtapasztalt.
Csütörtökön reggel ismét szentmise a
Jelenések Kápolnájában. Ismerősként
üdvözöljük a csíkszeredaiakat. Szűzanya! Velünk voltál!
Mise után csoportunk két részre oszlik: az egyik csoport a templom mellett
végzi a Keresztúti ájtatosságot, a másik
csoport a Krizevácon felvezető Keresztúton imádkozik.
Felfelé haladván sokféle nációval találkozhatunk: németek, hollandok, arabok, lengyelek. Szinte minden korosztály
képviselteti magát. Többen mezítláb
teszik meg a sziklákon az utat.
Szűzanya! Köszönjük, hogy vigyázol

Regina Krónika

a zarándokokra! Idősebb, sziklamászásban nem kifejezetten gyakorlott hívők,
keresők teszik meg az általuk vállalt
szakaszt stációról stációra, vagy éppen
az egész keresztutat elmélkedve Szent
Fiad szenvedéstörténetén.
Délután meglátogatjuk a Cenacolo
közösséget, ahol szenvedélybeteg fiatalemberek imádságos közösségi élet
vállalásával igyekeznek megszabadulni
megkötözöttségeiktől.
Adományokból élnek, imádkoznak
és dolgoznak, és gyakorolják egymás
megértését és elfogadását.
Rájuk is vigyázol, Szűzanya!
Délután ismét közös Rózsafüzér
imádság, szentmise, utána szentségimádás.
Az elmélyülést imádságok és több
nyelven elhangzott énekek segítették.
Köszönjük, Szűzanya, hogy velünk voltál a szentségimádás alatt!
Pénteken kora reggel hazafelé vettük
az irányt. Egy rövid pihenőre megálltunk Jajce-n, megcsodáltuk a vízesést.
Ezt követően Laktasiban egy elegáns
hotelben költöttük el a számunkra készített finom ebédet.
Utolsó megálló Horvátországban a
horvátok nemzeti kegyhelyén, Maria
Bistricán volt. A zarándokutunkat lezáró szentmisét nem a kegytemplomban
mutattuk be (ott éppen horvát nyelvű
ünnepi szentmise volt) hanem a kápol-
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nában a hívők által ajándékozott fogadalmi ajándékok között.
A szentmise végén egyik zarándoktársunk hívta fel a figyelmünket az almási
kegytemplomról készült festményre.
Láthattuk, hogy milyen volt a jelenlegi
modern templom előtti kegytemplom.
A késő esti órákban érkeztünk vissza
Veszprémbe.
Köszönjük a szervezőknek a látnivalókban gazdag programot, Dezső és
Norbert atyáknak a szentmiséket és
tartalmas prédikációkat. Szűzanya! Neked pedig köszönjük, hogy vezettél és
hazavezettél bennünket! Kérünk, tarts
meg szeretetedben ezután is!
Búcsúzóul álljon itt a Szűzanya 2015.
május-i megjelenése során közvetített
üzenete:
„Drága gyermekek! Ma is veletek
vagyok, és örömmel hívlak mindnyájatokat: imádkozzatok és higgyetek az
ima erejében. Gyermekeim, nyissátok
meg szíveteket, hogy Isten betöltsön
benneteket szeretetével és örömmé váljatok mások számára. Tanúságtételetek
erőteljes lesz, és mindazt, amit tesztek,
Isten gyengédségével lesz átszőve. Veletek vagyok és mindaddig imádkozom
értetek és a megtérésetekért, amíg nem
teszitek Istent az első helyre. Köszönöm,
hogy válaszoltatok hívásomra.”
-makai-
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GYÁSZHÍR
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel értesítjük
a kedves Testvéreket, hogy dr. Sindler György, veszprémi ügyvéd,
a Regina Mundi Egyházközség képviselő-testületének megbecsült tagja,
hosszan tartó, türelemmel viselt súlyos betegsége után,
szentségekkel megerősítve megtért a mennyei Atyához.
Az engesztelő gyászmisét június 3-án 13.30-kor tartottuk templomunkban,
végső nyugvóhelyére 15 órakor kísértük a veszprémi Vámosi úti temetőben.
Isten nyugosztalja!
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Telefon: 88/327-609
Szerkesztők: Demény Anna,
Kreschka Miklós
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

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

Készüljünk a szentmisére
jún. 14.
jún. 21.
jún. 28.
júl. 5.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Ez 17,22-24
Jób 38,1.8-11
Bölcs 1,13-15; 2,23-25
Ez 2,2-5

2Kor 5,6-10

Mk 4,26-34
Mk 4,35-41
Mk 5,21-43
Mk 6,1-6

2Kor 5,14-17
2Kor 8,7.9.13-15
2 Kor 12,7-10

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai júniusra:				
Általános: Hogy az elvándorlók és a
menekültek befogadásra találjanak,
és tisztelettel bánjanak velük abban
az országban, ahová érkeznek.
Missziós: Hogy a Jézussal való személyes találkozás sok fiatalban ébressze fel
annak vágyát, hogy életüket felajánlják
a papságra vagy szerzetességre.
Június 7-én tartjuk Krisztus szent testének és vérének az ünnepét, Úrnapját.
Mivel nálunk a körülmények nem alkalmasak úrnapi körmenet tartására,
a délelőtt 11 órai szentmise után az
Oltáriszentség litániáját imádkozzuk el.
Június 8-án Boldog Sándor István és
Prágai Szent Ágnes szűz emléknapja van.
Június 9-én Szent Efrém diakónus és
egyháztanító emléknapja van.
Június 11-én Szent Barnabás apostol emléknapja van.		

Június 12-én Jézus szentséges szívének az ünnepe. Az esti szentmise előtt,
17.30-kor, a Jézus szíve litániát énekeljük el, 18 órakor szentmisét tartunk.
Június 13-án a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja
van.
Június 13-án, szombat délelőtt 10 órakor diakónus- és papszentelés: dr.
Márfi Gyula érsek a bazilika-főszékesegyházban diakónussá szenteli
Szalontai Istvánt, egyházmegyénk
kispapját, s ugyanezen szertartás keretében pappá szenteli Östör Dánielt,
egyházmegyénk diakónusát. A szentelésre érsek atya szeretettel hívja és várja
paptestvéreit és híveit!
Június 14. Ezen a napon délelőtt 9 órakor lesz a tanév végi hálaadó szentmisénk és a hittanos bizonyítványok
kiosztása. A Botev és a Simonyi iskolába járó hittanosainkat erre a szentmisére várjuk.
Június 15-én, délután 4 órakor lesz
a tanév végi hálaadó szentmisénk
a Szilágyi iskola tanulói számára.
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Imádkozzunk értük...!
…mert a keresztségben újjászületett: Grünwald Vendel Ágoston május 3-án, Gál-Pilinszky Hanna május
24-én.
…mert szentségi házasságot kö
töttek: Szollás Tamás és Haraszti
Bernadett, Török Árpád és Hómann
Viktória.
…mert az örök hazába költöztek:
Palkovics Miklósné sz.: Borza Mária
(59 éves) május 4-én, Kocsis Józsefné sz.: Keserű Teréz (65 éves) május
6-án, Varga Tibor (71 éves) május
8-án, Kőrös László (73 éves) május
8-án, Molnár Gézáné sz.: Veiland
Emilia (91 éves) május 12-én, dr.
Demény Antal (84 éves) május 26án, dr. Sindler György (57 éves) május 27-én, Récseyné Berkes Judit (51
éves) május 28-án.

A szentmisét Márfi Gyula érsek atya
celebrálja.
Június 22-én Morus Szent Tamás vértanúnak, az államfők és politikusok
védőszentjének az ünnepe van.
Június 24. Keresztelő Szent János születésének az ünnepe (Szent Iván napja).
Június 27. Szent László királyunk ünnepe.
Június 29. Szent Péter és Szent Pál
főapostolok főünnepe.
Július 2-án Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony ünnepe) van.
Július 3-án Szent Tamás apostol ünnepe van.
Július 4-én Portugáliai Szent Erzsébet
emléknapja van.
Július 5-én, vasárnap, Péter-fillér gyűjtés, amellyel a katolikus egyház római
központját terhelő kiadásoknak a fedezéséhez járulunk hozzá.

