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Irgalomból született a világ
Kedves testvéreim!

I

sten szereti az embereket, szereti a
világot. Azt mondta egyszer az Úr
Jézus: „úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött fiát adta érte” (Jn 3,16). Ha
beletekintünk a világ iránti szeretetbe, ennek lényeges eleme, vonása vagy
mélysége az irgalmasság. Hiszen a bűneinkért adta szent fiát. Irgalmazott.
Azt lehetetlen, hogy az ember tökéletesebbé tegye Istent. Ahhoz, tehát
nem kellett vétkeznünk, hogy Isten irgalmasan szeresse a világot. Hanem
van a bűnt megelőző irgalom, erre nem
is szoktunk gondolni, megesik a szíve
azon, ami nincs, és rászól, hogy legyen.
Már a teremtés is irgalomból született.
Micsoda mélység!
Az a sok szépség, amit látunk a világban, a tavaszodó világ, vagy ahogy
a hópelyhek hullanak, a virágok, csillagok…, ez az egész világ irgalomból
született. Isten szíve nemcsak akkor

esik meg, amikor látja az Ő tönkrement,
bűnöktől lesoványodott, reszkető fiát,
ahogyan az atyai ház felé megy, ahogyan
az elhagyott Paradicsomot keresi, az
elhagyott szülői házat, hanem öröktől
fogva irgalmas. Ez az irgalmasság, ez az
Isten mélysége a világ iránt.
A Szentháromságban egymás iránt
nincs irgalom, ott tiszta szeretet van. Egy
égő, de soha el nem égő csipkebokor. Az
Atya szereti a Fiút, a Fiú viszontszereti
az Atyát, és ez a szeretet maga a Szentlélek.
De Isten öröktől fogva irgalmas a
világ iránt. Az irgalom sajátos formája, ahol mi megismerjük ezt az irgalmasságot, az a bűnbeesett ember esete.
Amikor hazafelé tart ez a tékozló fiú, és
jól begyakorolja a mondókáját: „Atyám
vétkeztem az ég ellen és teellened, nem
vagyok méltó” (Lk 15,18-19).
Egy megszakított kapcsolat nem állhat
vissza. Olyan nincs. Nincs rehabilitáció
emberi viszonyokban. Egy megszakított
Fotó: Demény Anna

barátságból nem lehet barátság. Egy
széttört házasságból nem lehet ugyanolyan házasság már. De lehet valami
több! Többek között ez az, amire a tékozló fiú példabeszéde tanít! Hiszen
amikor az Atya átöleli ezt a fiút, akkor
az már nem fia, mert azt szétrombolta.
Valami több. A barátja! „Hozzátok elő
egy új ruhát, gyűrűt!” (Lk 15,22)
Így lehet az irgalom tengeréből vagy a
ködéből felbukni, és meglátni a ragyogó
napfényben a másik arcát. Egy széttört
barátság, összeveszett, egymásra haragudó testvérek, házaspárok egy még
szebb világba buknának fel. De ehhez
hinni kell az irgalmas Atyában.
És ami a csoda: hogy igazából nem
az atya jön felénk, hanem az idősebb
testvér, Jézus. Aki a láthatatlan Istennek tökéletes képmása. És ahogy átölel
minket, észrevesszük, hogy véresek a
kezei. Oldalából vér és víz folyt ki.
Ámen
Barsi Balázs atya

Végh György:
Virághozó április
Elmúlt a tél, itt a tavasz,
minden bokor újra éled,
a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.
Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánálvirágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.
Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarjas merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka.
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Nagyböjti elmélkedések a Kolping családban
A nagyböjti időben Kolping családunk
az ökumené jegyében előadókat hívott,
hogy segítsék lelki fölkészülésünket a
húsvéti ünnepre. A két testvéregyház
lelkészének és plébánosunk elmélkedésének részleteiből olvashatunk az
alábbiakban.
Weseczky Szabolcs református lelkész elmélkedése
Lukács 5, 17–26 szentírási elbeszélést
fölolvasva kezdett elmélkedni az olvasottakról. Jézus meggyógyít egy bénát, akit
a sokadalom miatt csak a tetőt kibontva
tudnak a közelébe ereszteni. Jézus hitük
láttán szól: „Ember, bocsánatot nyertek
bűneid.” Megütköznek, és csalódottak.
Jézus érzékeli ezt és kinyilatkoztatja: „Az
Emberfiának van hatalma a földön a
bűnök megbocsátására.” S aztán szólt: „
Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza.” Ezt
hallva önkívületben dicsőítették Istent.
Ezt a történetet fejtette ki minden
szemszögből. A tömeg a jó hírre sóváran gyűlt Jézus köré. Ám érdektelenek
a többi ember sorsa iránt. Csöpp utat
sem engednek. A beteg sorsa érdektelen.
Jézustól csak kapni akarnak, de hogy
ők is adjanak, adhatnak, adniok kell,
föl sem merül bennük. Elzárkóznak.
Magunkba nézve ezt kell vizsgálnunk.
Én adok? Továbbadok? Eleget adok?
Adok mindent, amit tudok? Önzetlenül adok? Istentől kapott kincseimmel
bőkezű vagyok? Meglátom a rászorulót? A beteghordozók csalódottak a
„csak bűnbocsánattól.” Mire megyünk
javainkkal, ha a lelkünk beteg? Ha bűn
sorvasztja, bűn gyötri lelkünket, és nem
kérünk a bűnbocsánatból. Akkor az
életünk üres, kielégületlen, nyugtalan.
Isten iránti bizalomra van szükségünk,
ez az élet föltétele. A tömeg gonoszat
gondolt szívében. Nem hitt. Mást várt.
Ki is volt itt a beteg? A meggyógyított
béna haza tudott menni, mert meggyógyult teste-lelke. Hazamenni nem
csak lakás kérdése, a bizalomból fakadó
hit vezet haza az öröklétbe. Mit is akarunk? Mi a vágyunk? Szokás mondani,
„csak egészség legyen!” Legyen, de nem

elég. A lélek épsége, egészsége, a lélek
békéje az élet záloga.
Nagyböjti időnk második elmélkedését Isó Zoltán evangélikus lelkész
gondolatai adták.
Témájául a bűnt, a bűnbánatot, a
gyónást választotta. A gyónás fogalma
mást takar a katolikusoknál, mást az
evangélikusoknál. Megkülönböztetünk
közösségi gyónást és magángyónást. Mi
a mise elején tartunk közös bűnbánatot. Ez náluk nem állandó istentiszteleti
rész. Az evangélikusoknál is van magángyónás, de igen ritka. Kereszteléskor a
bűnbánat az apostoli hitvallásban benne
van, majd ezt megújítják a konfirmáció
begyakorlásakor. Fájlalja a lelkész, hogy
a hívek nem érzik át a gyónás fontosságát, és bűneik súlyát. Ha Isten teremtő
nagysága megérint minket, ha szeretete
végtelenségébe belegondolunk a bűntudatunk gyötörni fog minket számolhatatlan bűneink miatt. Ez a gyónásra
indít minket. A hívek nem tartják magukat Lutherhez, a tanításhoz.
A gyülekezeti gyónásban mindenki
bűnösnek vallja magát, és közös a feloldozás. Ő megvalósította a gyülekezetében, hogy ez minden istentisztelet része
legyen. Ezután veszik az úrvacsorát. Mi
a szentáldozást.
Beszélt Luther tanairól. Ő mindig a
magángyónásról beszél. Fölháborították a bűnbánati cédulák, a kereskedés a
kegyelemmel. A bűntől gyötört léleknek
a pap föloldozása közvetíti Isten szavát.
Isten bűnt eltörlő jóságának fölszabadító
bizonysága ez. Ebben kell hinnünk! A
bűnbánat = töredelem + hit.
Bűnbánatunkat elfogadja Isten, és
tisztán indulhatunk tovább. Nem kell
visszatekintgetnünk. A szentáldozás a
bűnös lélek nagylelkű vigasztalása, gyógyítása. Erről akart bizonyságot tenni.
László Dezső atya a szentmiséről
elmélkedett.
Egyéni és közösségi életünket átszövik a különböző szertartások, rítusok:
a mindennapi élet teendői, az ünnepek
és hétköznapok váltakozása, napjaink
időbeosztása stb. A családnak is meg-

vannak a hagyományos eseményei, szokásrendszere, melyeket az újabb nemzedékek továbbvisznek: gyarapítják, vagy
elhagyják az elavultat, figyelemmel arra,
hogy egyéni rítusaink nem nőhetnek túl
a közösségin.
A vallási közösségekben, a katolikus
egyház immár ezeréves liturgikus rendjében – a szentmisében – nem érvényesülhetnek az egyéni szokások. A keresztény istentiszteletben felismerhetők
az Ószövetségből megörökölt kincsek:
olvasás, áldás, ámen stb. A legfontosabb
Újszövetségi adat az első keresztények
istentiszteletéről ApCsel 2,42: „Ezek
pedig kitartóan részt vettek a kenyér
megtörésében és az imádkozásban.”
A keresztények Isten-képe más, mint
a többi vallásban. Isten keresi az embert:
az Atya elküldte fiát, aki feláldozta magát értünk. Ezt az áldozatot éljük meg a
szentmisében: itt találkozik a Teremtő
és az ember.
Meg kell ismernünk a szentmise „tárgyait”. Ezek Istennek szentelt, megáldott
(szakrális) eszközei a szertartásnak, melyek csak itt használhatók. Pl. a kehely,
a gyertya, az oltárterítők. Más eszközei
is vannak a mise-liturgiának, melyek az
egyes részek megértését, átélését segítik:
a zene, a fény, a csend. A mise két alapvető része: az ige liturgiája és az áldozat
/eucharisztia liturgiája. Az öt pillér (állandó rész), melyen nyugszik az egész
szertartás: az Uram, irgalmazz (Kyrie),
Dicsőség (Glória), Hitvallás (Credo), A
Szent Isten dicsérete (Sanctus), Isten
báránya (Agnus Dei). Nagyon fontos,
hogy az egész misének cselekvő részesei, átérzői legyünk.
Egyéni és családi életünk vallásos
élete attól is függ, mit tudunk átvenni, használni a misén hallottakból, élményekből. Változik-e, tökéletesedik-e
mentalitásunk, imaéletünk, ha minél
mélyebben ismerjük meg a keresztény
istentisztelet tartalmát, mely alapvetően sokféle, ökumenikus, de több benne
az azonos, mint a különböző. Krisztus
a legnagyobb azonosság!
Fogarasiné Zsóka és Korinekné Mariann

Regina Krónika

2016. április 10.

3.

Minden kegyelem!
Tál Zoltán atya nagyböjti lelkigyakorlata a Regina Mundiban
A lelkigyakorlat első napján Zoltán
atya a hitről, a bűnről és a bűnbánatról
beszélt. Sok élő példával és szentírási
történettel illusztrálta, így hozta közel
hozzánk ezeket a fontos témákat.
Jézus példáját állította elénk, aki sohasem ítélte el a bűnös embert, csakis a
bűnt. Mi, emberek, sajnos sokszor megítéljük egymást és magunkat is, sokszor
keressük a rosszat a másikban, pedig
a jót kellene meglátni. A jó kitágítja
az ember szívét. Lisieux-i Szent Teréz
mélyen hívő, imádságos lelkületével
még a gyilkosért is imádkozott, hogy
megmentse az örök kárhozattól.
A halál fullánkja a bűn. A bűnbánat
megment az örök haláltól, tehát ez nagy
kegyelem. Péter apostol is vétkezett, de
sírva bánta meg a bűnét, míg Júdás öngyilkos lett. A bűnbánatot Isten szítja fel
bennünk, mert ő a barátunk, de nekünk
be kell fogadnunk őt, hogy működhessen bennünk.
József Attila ideillő soraival zárta
Zoltán atya az első estét:
„Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem –
tetten értem az én szívemben.”
(József Attila: Isten)
A második estén a hit fejlődésén az
emberben vezette végig a híveket Zoltán
atya. Ma is vitatéma, hogy a keresztelés
szentségében mikor részesüljünk, gyermekként vagy felnőttként. A keresztségben az Egyház Isten gyermekévé
fogad; istenhordozókká, a Szentlélek
templomaivá válunk.
Hogyan fejlődik egy gyermek hívő
felnőtté? Tudnunk kell, hogy a hit a
bennünk élő Isten-képtől függ.
A kisgyerek utánozza a felnőttet, ezért
nagyon fontos a hit fejlődésében is a
szülők példamutatása. Ha jó példát lát
maga előtt, a gyermek elfogadja, hogy
Isten jó, és ösztönösen közel engedi
magához.
A lázadó kamasz mindent megkérdőjelez. Nem érdemes erőltetni a vallásgyakorlást, ha jó közösségbe kerül,

öröm lesz számára az ima, a templomba
járás, a hitet pedig felülről, kegyelmi
ajándékként kapja.
A felnőtt ember hite gyakran kettős, gyakran hullámvölgybe kerül. A
misztikumra is vágyakozik, de a világ
törvényei szerint is akar élni. Az éretlen
hitű felnőtt kérdezi, hogy miért engedi
Isten a rosszat. Az éretlen hitű ember
fél szembenézni önmagával, a hibáival,
fél bocsánatot kérni, pedig ezzel nem
veszíti el a tekintélyét. Inkább így enged magához másokat. Jó példa Szent
II. János Pál pápa, aki bocsánatot kért a
keresztények bűneiért. Ezzel a gesztussal
sok embert hozott közelebb Istenhez.
Egyszerre növekedik bennünk a hit

és a helyes Isten-kép. Ha vágyunk Isten
után, imádkozunk. Akkor szűnik meg
az ima, ha megszűnik bennünk a vágy.
A harmadik napon az újraevangelizálásról volt szó.
Az ember a vallásos élettel egyidős.
Mindig kereste a transzcendenst, kereste Istent. A diktatúrák korában, amikor
sem Isten, sem ember nem volt szent,
eljutottak oda, hogy az ember kiüresedik.
Nietzsche szerint Isten meghalt, és
mi, emberek öltük meg. Most, a 21. században, a keresztények gúny tárgyai lettek, kisebbségben élnek. Mégis mindig
vannak olyan tanúságtevő keresztények,
akik vállalják a gúnyt, az üldözést, még
a halált is a hitükért.
Zoltán atya példái szerint egyszerű
emberek, szentté avatottak és tudósok,
mint Edit Stein, Kis Szent Teréz vagy
Szent II. János Pál pápa egyaránt tanúságtevők voltak a maguk lehetőségei
szerint. Példát mutattak és mutatnak
sokan a mai időkben is.
VI. Pál pápa szerint Európa vagy
keresztény lesz, vagy nem lesz. Ennek
a gondolatnak az üzenete napjainkban
is aktuális.
Kis Szent Teréz: Minden, minden
kegyelem!
szöve és fotó: Demény Anna
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títői legyenek szolgálataikban. A diakónus feladata az oltár, a szentségek, a
szentelmények szolgálata, mutatott rá
a főpásztor. A felszentelés feljogosítja
őket majd a keresztség szentségének
kiszolgáltatására, a hívek áldoztatására,
továbbá az Egyház nevében eskethet-

nek, megáldhatják a házasulandókat és
elvégezhetik a temetés szertartását is.
Szolgálatukkal kapcsolatban kiemelte
az alázat fontosságát, és óvta a jelölteket
a túlzott szereplésvágy kísértésétől.
A jelöltek ezután ígéretet tettek a
főpásztornak, hogy szeretettel fogják
szolgálni embertársaikat, hirdetik az
evangéliumot, imádkozzák a zsolozsmát
az Egyházért és a világért, valamint engedelmességet fogadnak a mindenkori
püspöknek. Ígéretüket a földre borulva
is megvallották, miközben fölöttük és
értük a papság és a hívek közös imája,
a Mindenszentek litániája hangzott fel.
Utána, pedig a főpásztor kézrátétellel lehívta a Szentlelket szolgálatukra, átadva
nekik az Evangéliumos könyvet annak
jeleként, hogy ezentúl Isten igéjének
hirdetői lesznek.
Egyházközségünk tagjai örömteli
büszkeséggel lehettek tanúi Csermely
András testvérünk diakónussá szentelésének, aki évek óta végez oltárszolgálatot a Regina Mundi-templomban.
Imáinkban a Jóisten kegyelmét kértük
hivatására.
Demény Anna

Fotó: Szirányi Imre

árfi Gyula érsek március 19-én,
Szent József ünnepén, a délelőtt
10 órai szentmise keretében a veszprémi
Szent Margit-templomban diakónussá
szentelte a papságra készülő kispapokat:
Bacsa Dávidot, Gyulai Péter Istvánt,
Tóth Gábor Norbertet, Varga-Csikász
Bencét, valamint állandó diakónussá
Csermely András, Szántó Attila, Tiszttartó Dávid akolitus, világi híveket.
A szertartás a katolikus hagyomány
jegyében szentmise keretében történt.
Az evangélium felolvasása után a liturgia
sorrendjében először bemutatkoztak a
felszentelendők, majd Varga István szemináriumi rektor felkérte a főpásztort
az Anyaszentegyház nevében a keresztény nép megkérdezése és az illetékes
elöljárók véleménye alapján a szerpapi
szolgálatra méltónak találtatott fiatalok
felszentelésére.
A jelölteket az érsek szentbeszédében arra intette, hogy majdani diakónusi szolgálatukat az irgalmas szeretet
jegyében végezzék, igyekezzenek úgy
buzdítani, vigasztalni és tanítani a rájuk
bízott népet, hogy szavaikon keresztül a
Szentlélek szóljon az emberekhez, azaz
Isten üzenetének, szeretetének közve-

Fotó: Demény Anna
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Fotó: Demény Anna

Diakónusok szolgálata az irgalmas szeretet jegyében
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Jézussal járom az utam
Beszélgetés Csermely Andrással
Csermely András testvérünket március 19-én, Szent József napján szentelte
diakónussá Márfi Gyula érsek. Ebből
az alkalomból szeretnénk bemutatni
olvasóinknak.
Mit jelentett Neked a vallás megtérésed előtt és hogyan változott a hitéleted
ezt követően?
Keresztény családban nőttem fel
Aszófőn, megkaptam minden szentséget a kellő időben. Rendszeresen jártunk templomba, de csak testben voltam jelen, a gondolataim elkalandoztak.
Kötelező feladat volt számomra, mint
az iskola. 25 éve lakom Veszprémben,
akkor házasodtunk össze Zsuzsával. A
céljaim nagyon is világiak, anyagi természetűek voltak. Mindent meg akartam
adni a feleségemnek és a három gyerekünknek, ami a kényelmüket szolgálja:
szép házat, jó autót, világkörüli utat.
9 évvel ezelőtt nagy törés következett
be az életemben. Úgy tűnt, az előző 20
év munkája értelmetlen volt, mert minden, amiért addig dolgoztam, elveszett.
Az Úr ekkor közbelépett. Ő a legros�szabból is ki tudja hozni a jót.
2008-ban, Olaszfaluban egy Szentlélek-szemináriumon vettem részt. Megtértem, és tanúságot tettem. Ekkor jöttem rá arra is, hogy az Úr már évek óta
folyamatosan gyógyít engem.
2005-ben egyik pillanatról a másikra
letettem a cigarettát. Ami addig egyéni
erőfeszítésből soha nem sikerült.
2006-ban a feleségemmel egyetértve
kikapcsoltattuk a televíziót. Volt idő a
gyerekekre és a belső lelki csend kialakítására.
2007-ben a feleségem megtudta, hogy
egy Margarita nevű karizmatikus nővér
Németországból lelkigyakorlatot tart
Pécsett, és erre együtt elmentünk. Itt
történt meg az igazi változás, valóban
új szívet kaptam.
2008-ban a Szentlélek-szemináriumon végeztem életgyónást, és ekkor
tértem meg.
A feleségemnek is sokat köszönhe-

tek, aki mélyen vallásos, évek óta tagja
egy imacsoportnak és lelkiségi közösségnek is. Tudta, hogy bajban vagyok,
ezért bejárta a zarándokhelyeket, és
imádkozott értem, hogy legyen változás az életemben. Imája meghallgatásra
talált, és ez lökte meg az első dominót,
ami elindította a változásokat.
2008 májusában Gyula atyánál jelentkeztem, mert úgy éreztem, tennem kell
valamit, és ministráns lettem. Utána a
képviselő-testületbe is meghívott, és
örültem, hogy valamit tehetek az egyházközségért. Apollónia nővért vittem
a piacra péntek reggelente virágot vásárolni.
Milyen érzés volt először állni az oltárnál?
Először igyekeztem elbújni Gyula atya
mögött, hogy ne is lássanak, de azonnal
megéreztem, hogy ott a helyem, az Úr
közelében.
Hogyan ismerted meg Jézust? Sokat
olvasod a Szentírást?
A Szentírás olvasmányait is tanulmányoztuk a lelkigyakorlatokon, de igazán
a való életből ismerem Őt. Amikor rájövök, hogy minden jó, ami történik
velem, az csakis Tőle származhat.
Hogy jutott eszedbe, hogy teológiát
tanulj? Nem elégített ki az oltárszolgálat
és a Szentlélek-szeminárium?
Egy ideig vártam a „sült galambot”,
azt hogy majd Jézus gyógyít. Rá kellett
ébrednem, hogy ez nem ilyen egyszerű. Vannak törvények, amelyeket nem
lehet megkerülni. Jézus segít, de nekem is hozzá kell tennem a magamét.
Én azelőtt nem törekedtem arra, hogy
felsőoktatási intézményben tanuljak.
Autószerelő szakmám van, a családi
cégben dolgozom. Viszont Jézusnak
nem volt ez elég. Lehetőségem nyílt arra,
hogy családos diakónusokkal találkozzam, például dr. Szathmáry Lászlóval és
Zsebe Attilával. Tőlük tudtam meg, mit
jelent diakónusnak lenni, és éreztem,
hogy nekem is ez a jövőm. Ehhez pedig
teológiát kell tanulnom a Hittudományi Főiskolán. Bíztam benne, hogy ami

a képességeimből hiányzik, azt pótolja
az Úr, hogy elérjem azt a célt, amit Ő
tűzött ki elém.
Mi a diakónus feladata?
Az apostolok alapították a diakónusi szolgálatot. Az alamizsna-osztáskor
az asztal, a szegények szolgálata volt a
feladatuk. Az első ilyen diakónus István
vértanú volt. Később csupán a leendő
papokat avatták diakónussá. A II. Vatikáni Zsinat állította vissza a nős diakónus státuszt. Az oltárszolgálat mellett az
esketés, keresztelés, temetés, a szegények
szolgálata tartozik a feladatkörbe. Én is
majdnem mindent végezhetek, amit a
felszentelt pap, kivéve az átváltoztatást,
a gyóntatást és a betegek szentségének
kiszolgáltatását.
Engem különösen az igehirdetés hoz
lázba, szeretnék szólni az emberekhez.
Az Evangélium, az örömhír terjesztése a legfontosabb teendő. Persze ehhez
még sok gyakorlásra van szükségem.
Biztos sokan vannak a templomba járó testvérek között olyanok, akik csak
szokásból teszik. Még nem érzik, hogy
ott van velük az élő Isten. Persze én sem
tudok hitet adni senkinek, erre csak az
Isten kegyelme képes.
A példamutató élet viszont vonzó
lehet. Az egymást szerető keresztények
példája, a szép, kiegyensúlyozott családi
életet élő diakónus példája, a munkahelyen tanúsított viselkedés, magatartás –
mindez olyan terület, ahol a diakónus
állhat példaként, egy pap nem.
A közösségek működése lényeges
egy plébánián. A tagjai rendszeresen
találkoznak, figyelnek, vigyáznak egymásra, erősítik egymást a hitben. Ezek
tudják megújítani az Egyházat.
Jézusnak szolgálni olyan öröm, amit
nehéz megfogalmazni. Vele járom az
utam, Vele élem a napjaim, szinte minden percben gondolok Rá. Sok embernek sajnos fogalma sincs, hogy Jézus
teljesen be tudja tölteni az életét. Jézus
tökéletesen ismer, tudja, mire vagy képes, szól hozzád, csak figyelned kell rá.
Demény Anna
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Gergely-járás a Regina Mundi-templomban
A Gergely-járás népszokását elevenítették fel a veszprémi Szilágyi Keresztény
Iskola növendékei március 12-én a Regina Mundi-templomban dramatikus
játékukkal.
A Gergely-járás iskolás gyermekek
köszöntő, adománygyűjtő dramatikus
játéka Nagy Szt. Gergely pápa napján. IV.
Gergely pápa rendelte el 830-ban, hogy
elődje ünnepnapja az iskolás gyermekek ünnepe legyen. Célja az iskolások
toborzása volt. A gyerekek azokba a házakba mentek be, ahol iskolába készülő
gyermek lakott, énekelve hozták meg a
kedvét az iskolába járáshoz. A szülők
a gergelyezőknek tojást, süteményt és
pénzt adtak, a diákok ezekből az adományokból teremtették meg a tanuláshoz
szükséges anyagi feltételeket. Az iskolaév
régen Szent Gergely napján kezdődött.
Ezt a népszokást elevenítették fel a
Szilágyi keresztény iskola tanulói az
ovismisén, melyet László Dezső atya
mutatott be.
Balla Emőke
(veszprémi Napló, 2016. március 17.)
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Ovis keresztút

T

öbb éves hagyományuk alapján a
Szent Margit óvoda kis óvodásai és
családjaik keresztutat jártak fájdalmas
pénteken László Dezső atya, az intézmény lelki igazgatójának vezetésével a
Szent Margit Romokig.

Ministráns-foglalkozás

Anya-lánya nap

Április. 16-án, szombaton, ismét lesz
ministráns-foglalkozás Lakó János
testvérünk vezetésével, aki szeretettel
várja a ministráns-szolgálatra
készülő fiúkat és lányokat
17 órától a templomban.

A DIVATOS NŐ ÚJRAGONDOLVA – „Derék asszonyt ki talál?”

Katekumenátus Konferencia
A XVI. Országos Katekumenátus
Konferencia 2016. ápr. 18. és 20.
között Mohácson kerül megrendezésre. Jelentkezni lehet Felker Zsolt
atyánál, az egyházmegye
hitoktatási referensénél.

Minden kapcsolatnak szüksége van ápolásra, táplálásra,
és ez alól az anya-lánya kapcsolat sem kivétel.
Ti édesanyák hogyan szeretitek-nevelitek lányaitokat?
Ha fontos a mély kapcsolat a lányoddal, ha felelősnek érzed magad érte,
és szívesen szánnál időt a kapcsolatotokra, akkor itt a helyetek!
Egész napos lehetőséget kínálunk anyák és lányaik számára, hogy
játékos, beszélgetős, imádságos minőségi időt tölthessenek együtt.
Édesanyákat, nevelőanyákat várjuk felső tagozatos leánygyermekükkel!
Koordinátor: Gulyás Ibolya
Időpont: 2016.04. 16., 9-18 óráig
Helyszín: Veszprém, Dózsa Gy. út 9.
Ár: 9500 Ft/pár
Jelentkezés: email: iroda@csaladokhaza.hu • telefon: 20/409-87-43, 20/269-84-71
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Imádkozzunk értük...!
…mert az örök hazába költöztek: Gulyás Béla (79 éves) március 18-án, Müller
Ildikó Margit (57 éves) március 23-án,
Dekovics Gabriella (63 éves) március
29-én.

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:				
Egyetemes: Hogy a kisebb birtokon
gazdálkodók értékes munkájukért igazságos jövedelemhez jussanak.
Evangelizációs: Hogy Afrika keresztényei politikai és vallási feszültségek
között élve tanúságot tegyenek Jézus
Krisztusban való hitükről.
Április 10. húsvét 3. vasárnapja.
Április 16. Soubirous Szent Mária
Bernadett szűznek, a betegek védőszentjének emléknapja.
Április 17. húsvét 4. vasárnapja, a papi
és szerzetesi hivatások vasárnapja. A
templomi perselyadományokat a papnevelés céljára gyűjtjük és küldjük be
az érsekségre. Kérjük a kedves hívek
nagylelkű támogatását.
Április 16-án, szombaton tartjuk a
megemlékezést Bódi Mária Magdolna vértanúságáról Litéren, délelőtt
10 órakor. Szónok: Palánki Ferenc
Debrecen-Nyíregyházi püspök. Érsek
atya szeretettel hívja és várja valamen�nyi paptestvérét és hívét.
Április 21. Canterbury Szent Anzelm
püspök és egyháztanító emléknapja.
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Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

ápr. 17. ApCsel 13,14.43-52
ápr. 24. ApCsel 14,21b-27
máj. 1. ApCsel 15,1-2.22-29
máj. 8.

ApCsel 1,1-11

Szentlecke

Evangélium

Jel 7,9.14b-17

Jn 10,27-30

Jel 21,1-5a

Jn 13,31-33a.34-35

Jel 21,10-14.22-23

Jn 14,23-29

Ef 1,17-23 vagy:
Zsid 9,24-28;10,19-23

Lk 24,46-53

Adóbevalláshoz
Magyar Katolikus Egyház technikai száma az egyházak
támogatására felajánlott 1%-hoz: 0011
A Regina Mundi Egyházközség támogatására felajánlhatjuk az 1 %-ot:
Adószám: 19897260-1-19
Egyházközségi hozzájárulást (adót) és adományt
átutalással is lehet fizetni.
Számlaszám: 11748007-20031921-00000000
Április 23. Szent Adalbert püspök és
vértanú emléknapja. 17 órakor elsőáldozás a Szilágyi keresztény általános
iskola hittanosai számára.
Április 24. Szent György nagyvértanú
emléknapja.
Április 24. húsvét 5. vasárnapja. 9 órakor elsőáldozás a Simonyi és a Botev
iskola hittanosai számára.
Április 25-én Szent Márk evangélista
ünnepe.
Április 29-én Sienai Szent Katalin
szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének az ünnepe.
Május 1. Szent József, a munkás emléknapja.
Május 1. húsvét 6. vasárnapja.
Május 3-án Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe lesz.
Május 7-én Boldog Gizellának, a
Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjének emléknapja.
Május 7-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Gizella-ünnep szentmiséje a veszprémi kötődésű szentek
és boldogok ereklyéinek jelenlétében.

Minden évben ünnepélyesen megemlékezünk főegyházmegyénk társvédőszentjéről, Boldog Gizella királynéról.
Dr. Márfi Gyula érsek atya szeretettel
hívja és várja az egyházmegye híveit,
köztük az egyházi intézmények képviselőit a veszprémi várba. Az ünnepi szentmise szónoka Spányi Antal
székesfehérvári megyés püspök lesz.
Május 8-án, húsvét hetedik vasárnapján Urunk mennybemenetelét
ünnepeljük.
A húsvéti szentáldozás ideje a 2016.
évben hamvazószerdától (febr. 10.)
Szentháromság vasárnapjáig (máj. 22.)
tart. Kérjük kedves híveinket, ne csak a
kötelező szentgyónást és szentáldozást
végezzék el, de éljenek a szentségek
gyakori, méltó vételével is.
Május hónapban nem reggel, hanem
este 18.00-kor van a szentmise.
Május hónapban minden este 17.30
órakor litániával köszöntjük égi édesanyánkat, Szűz Máriát. A litánia után
szentmise 18.00 –kor.
A Regina Krónika következő száma
május 8-án jelenik meg.

