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Pünkösd

U

runk mennybemenetele és pünkösd között az Egyház kilencedben imádkozik a Szentlélek eljöveteléért. Reméli, hogy a Szentlélek tisztára
mossa, amit a szenny belep, gyógyítja,
ami beteg, melengeti, ami fagyos, élesztgeti, ami dermedt, és igazítja, ami hibás.
Elnevezései szerint a Lélek vigasztaló az elhagyatottságban, a szegények
atyja, a szívek lángja, a lélek drága vendége, vigasz és enyhülés az embernek.
És hiszi, hogy az Isten Lelkének működése nélkül semmi sem létezik az
emberben, semmi nem lehet teljes és
egészséges. A pünkösdi szekvencia és
himnusz egyre újabb hasonlatokban
ábrázolja a Szentlelket. Csak a hasonlatok képesek az egyébként elvont Lelket
kézzelfoghatóvá tenni. A dogmatikai
megfogalmazások nem érnek el bennünket. Napjainkban sokan azért nem
tudnak mit kezdeni a pünkösddel, mert
a Szentlélek teljesen megfoghatatlannak
tűnik számukra.
A Szentírás is egy képpel, a szél hasonlatával próbálja a Szentlélek titkát
megmagyarázni.
Isten Lelke van a szélben, ebben a
pillanatban is: megtisztít, élénkít, simogat és cirógat. A szélben érzékelem
a természet életét, ugyanakkor megtapasztalom benne a Szentlélek életét is,
magát a Szentlelket.
A Szentlélek másik képe a tűz, a
parázs. A Lélek tüzes lángnyelvek formájában szállt le a tanítványokra. A
tűz az élénkség szimbóluma. Pünkösd
saját elevenségünk ünnepe. Épp elég
gyakran érezzük, hogy kiégettek, üresek, unalmasak, érzelmek és lendület
nélküliek vagyunk. Ha engedjük ezt a
tapasztalatot érvényesülni, magunkban
is megérezzük a vágyat az élet kiapadhatatlan forrása, a lankadatlan erő és a

soha ki nem alvó tűz iránt. Ebben már
megsejtjük, hogy kell lenni olyasvalaminek, mint a Szentlélek, aki Istentől
jön és mégis bennünk van, aki részesedik az élet teljességében, és közöl
velünk belőle valamit. Sejtjük, hogy a
gonosz szellemen túl, melyet annyiszor
érzékelünk magunkban, léteznie kell a
Szentléleknek, egy tiszta és egyenes léleknek is, és hogy ármánykodó szívünk
mellett, melytől mi magunk is félünk,
léteznie kell az új szívnek is, mely engedi vezetni magát Isten Lelkétől.

Pünkösdkor nyerték az apostolok
a bátorságot, hogy kilépjenek önmagukból, elinduljanak az emberek felé,
beszéljenek hozzájuk. Egyszerre olyan
nyelven beszéltek, mely mindenki számára érthető volt. A Szentlélek egyben
a küldetés lelke. Nemcsak önmagunkért
vagyunk a világban, saját önmegvalósításunk érdekében, hanem az a feladatunk, hogy Isten üzenetét hirdessük.
Küldetésünk az élet továbbadása és

ébresztése. A Lélek arra bátorít bennünket, hogy lépjünk ki önmagunkból,
és induljunk el egymás felé. Ő adja a
hatalmat, hogy megtaláljuk a nyelvet,
amely összeköt bennünket, amelyet a
másik ember megért, mert ugyanazok
a vágyai és a sejtései, mint a mieink.
A Szentlélek nem a mindent-jobbantudás Lelke, aki ki akarja oktatni a
másikat. Nem szabad Isten Lelkével
azonosítani magunkat, mintha mindenkinek meg tudnánk mondani, hogyan
éljen. Mindig fenyeget a veszély, hogy
apostolnak és prófétának képzeljük
magunkat, mielőtt azok lennénk. Felfuvalkodunk a Szentlélektől. De nem
ez pünkösd értelme. Nem felfuvalkodni
kell, hanem hagyni, hogy átfújjon bennünket Isten Lelke, és általa kapcsolatba
kerüljünk másokkal. Engedjük, hogy
kiűzzön csigaházunkból, és mások felé
tereljen, nem azért, mert mi mindent
jobban tudunk, hanem mert megkóstoltuk az életet, és ezt az életet most
másokban is szeretnénk felfedezni és
életre kelteni.
A liturgikus ünnep szép folytatása
lenne, ha egyszer pünkösdkor teljesen tudatosan odamennénk egy emberhez, akitől korlátok választanak el
bennünket, bízva abban, hogy a Lélek
már legyőzte az akadályokat, és ugyanaz a Lélek egyesít belsőleg bennünket.
Akkor konkrétan megvalósulna, ami
egykor történt, hogy a teljesen különböző eredetű emberek egymással beszélgetni kezdenek, a babiloni nyelvzavar
megszűnik, és közösség jön létre, Jézus
Krisztus Egyháza.
(Anselm Grün OSB – Michael Reepen
OSB: Gyógyító egyházi év – részletek)
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Apolka nővér 90 éves!

N

Fotó: Demény Anna

éhány éve még itt ünnepeltük
együtt a születésnapját május 16án. Ezen a szép, kerek évfordulón sajnos csak távolról kívánhatunk nagyon
boldog születésnapot Apolka nővérnek.
Isten éltesse sokáig jó erőben, egészségben!
A Keresztény Életben az idén, január
31-én megjelent, Rózsáné Kubányi Andrea által készített interjúval szeretnénk
köszönteni, és megemlékezni róla.
Apollónia nővér 1947-ben tett szerzetesi fogadalmat. Kiskanizsa, Somlóvásárhely, Felsőörs után huszonöt évig
Veszprémben szolgálta az Egyházat. Jelenleg a rend zugligeti idősotthonában
él.
„Móron születtem 1926-ban, sváb
katolikus családban. Az Isteni Megváltó Leányaihoz jártam óvodába és
iskolába. Jó tanuló voltam, de az iskola
elvégzése után otthon kellett segítenem
a házimunkában. Édesapámat behívták katonának. Fiatalként énekkarban
énekeltem, a Mária-kongregáció tagja
voltam, színdarabokban játszottam. Szerettem bálokba járni, de utána mindig
ürességet éreztem.
Móron megismerkedtem egy lánnyal,
aki az angolkisasszonyok veszprémi zárdájából jött éppen haza. Megkérdezte,
nem akarok-e a rendjükhöz csatlakozni.
Ekkor 17 éves voltam. Megbeszéltem a
szüleimmel, és édesapám beleegyezett.
Nehezen hagytam ott a bálok világát, de
két hét gondolkodás után igent mondtam, és 1943-ban beléptem” – meséli
meghívását a nővér.
„Bemutattak a nővéreknek, majd kivittek Csopakra, a rend nyaralójába. Egy
nővér éppen tehenet fejt, de sikertelenül.
Szóltam, nem jól tetszik csinálni. Miért
fiam, te tudsz fejni? – kérdezte. Tudok
– válaszoltam. Odaültem, és dőlt a tej
a kannába.
Veszprémben hatalmas iskolát tartottak fenn a nővérek, százhúsz bentlakó
gyerekkel. Ötven nővér élt a rendházban.
Jelöltként minden házimunkában részt
vettem, majd rám bízták a sekrestyési
feladatokat.”

1944. augusztus 31-én huszonegy fiatal nővér öltözött be a zugligeti anyaházban, és elkezdődött a kétéves noviciátus.
Bár a tartományfőnöknő november végén a fiatalokat hazaküldte, karácsonyra
mind visszajöttek. Szenteste napján a
hadiállapotok miatt délután háromkor
kezdődött az éjféli mise, melyen jezsuita
novíciusok ministráltak. Mivel a közelben hallatszott az ágyúdübörgés, a mise
hamarabb befejeződött, a jezsuiták hason csúszva mentek haza a közeli utcába.
Mi levonultunk az óvóhelyre, és égész
éjjel imádkoztunk. Hajnal felé jöttek be
az orozok, és mindenkin órát kerestek.
Végigbarangoltak a folyosón, egyikük
térdet hajtott az oltár előtt. A tornateremben lévő élelmiszerraktárunkat éjjel kirabolták. A konyhaasztalainkból
a meghalt katonáiknak koporsót csináltak, és a lepedőinkbe csavarták be
a halottaikat.
A ruhatárt rendeztük be óvóhelynek,
oda levittünk ágyneműt, pokrócot. Mi
a szekrény tetején aludtunk, az idősebbek matracon, a földön. Vízért sorban
álltunk az oroszokkal a folyosó végén,
ahol még folyt. (…) Reggelire egy csésze babot kaptunk, rá egy kanál lekvárt.
Ebédre sárgaborsó került a tányérunk-

ba, később az oroszok hoztak kenyeret,
máskor kukoricát ettünk. A jezsuiták
csináltak lókolbászt, szalámit.
A torony alatt volt egy alagút, amit
idővel felfedeztek a katonák, és fel akartak éjjel jönni. Nagyon megijedtünk, de
a tisztek rendet tettek. Azt, hogy hozzánk nem nyúltak a katonák, a rendi
ruhának köszönhettük. A háború után
édesanyám küldött ennivalót. Olajért a
Déli pályaudvarhoz döglött lovakon és
hullákon keresztül gyalogoltunk.”
1947-ben a zugligeti templomban
letették a fogadalmat, és Apollónia nővér visszakerült Veszprémbe. Családját
kitelepítették, a móri állomáson 46 marhaszállító-vagon állt.
„Amikor odaértem, édesapámat kiengedték, de se a nővéremet, se anyámat nem láthattam. Aznap ott aludtam
egy ismerősnél, és másnap reggel korán
kimentem, de síri csend fogadott. Már
nem találkozhattam velük.”
Apollónia nővér sokáig semmit nem
tudott a családjáról. Július végén kapott
egy felbontott levelet Kelet-Németországból. Édesapja megírta, hogy sok
hányattatás után kerültek a WippraHarz nevű településre, ahol a nélkülözések után később némileg rendeződött
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a helyzetük, kaptak munkát. A nővér
1957-ben mehetett ki először meglátogatni őket.
„1948-ban kikerültem a városlődi
plébániára három rendtársammal. A
faluban fellendült a hitélet, tanítottuk a
gyerekeket, színdarabodat rendeztünk,
Edit nővér orgonált.
1950 nyarán elvitt kettőnket a rendőrség. Állást ajánlottak, de nem fogadtuk
el. Kitoloncoltak minket, és Pilisligetre szállítottak. Ez az Irgalmas nővérek
elfekvő háza volt, ahová ötszáz nővért
hoztak különböző rendekből.
Napok alatt feléltük a ház minden

élelmét. Később a rokonok hoztak ennivalót. A rendőrök felajánlották, ha
aláírjuk, hogy kilépünk a rendből, szakítunk az elöljáróinkkal és állami állást
vállalunk, elengednek. Ezt senki sem
tette meg. Öt hét múlva éjjel ismét teherautóra kellett szállnunk, és hajnal
felé értünk a zirci apátságba.
Egyik nap mise alatt civilben, napszemüvegben megjelent Katona Lajos
városlődi plébános. Mindent megszervezett annak érdekében, hogy ketten
visszamehessünk hozzá a plébániára.”
Több évig dolgoztak hárman együtt.
Ahova elkerültek, mindenhol felújí-

Anya-lánya nap
A Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület 2016. április 16-án szombaton, egy
egész napos anya-lánya kapcsolatépítő
napot tartott a Regina Mundi Plébánia
közösségi házában.
A nap mottója:,,A divatos nő újragondolva”. A nap során volt lehetőség
az együtt-gondolkodásra, egymás megajándékozására, nevetésre, mély beszélgetésekre.
A nap egyik célja, hogy egy teljes
napot együtt tölthessen az anya és egy

lánya. A nap második célja az volt, hogy
áttanulmányozzuk a Derék asszony dicséretét, valamint ismerkedjünk olyan
bibliai részekkel, amelyek a nő külső és
belső tulajdonságairól szólnak. A harmadik cél pedig, hogy ne a világhoz
hasonuljunk, hanem az Igéhez. ,,Ne
hasonuljatok a világhoz...” (Rom. 12,2)
A nap remekül sikerült, és novemberben
tervezzük a következő anya-lánya napot.
Havér Kata és Gulyás Ibolya

3.
tották a templomot, és fellendítették
a hitéletet. 1959-ben Kiskanizsa, majd
Somlóvásárhely lett az otthonuk, végül
Felsőörsre költöztek, ahol a plébános
atyát gondozták haláláig.
Apollónia nővér 1990-ben visszajött
Veszprémbe, és 25 évig végezte a sekrestyési feladatokat. 2012-ben búcsúzott el
az egyházközségtől. Porga Gyula polgármester Pro Meritis-díjjal köszönte
meg a nővér áldozatos munkáját. A
90 éves szerzetesnő azóta a zugligeti
Congregatio Jesu Idősek Otthonába
költözött, 2012-ben ünnepelte fogadalmának hetvenedik évfordulóját.

Biciklis zarándoklat
Biciklis zarándoklat a Fertö-tó
körül az Irgalmasság évében
Mottó: „Uralkodó Úr, irgalmas és
kegyes Isten, hosszan tűrő, nagy
könyörületességű és hűségű…”
(Kivonulás könyve 34,6)
Időpont: 2016.06.18-tól 21-ig.
Korosztály: 10 évtől
Ár: 30.000 Ft/fő (kedvezmény testvérek és egyesületi tagok részére).
Az ár tartalmazza: a szállást,
belépőjegyek,valamint a napi
5 étkezés árát.
Jelentkezés:
iroda@csaladokhaza.hu,
+36-30/293-90-49
Koordinátor: Vangelista Renáta
Jelentkezés véglegesítése:
15 000 Ft előleg befizetésével
a KSZKE bankszámlájára:
73900078-11078005
Útvonal: Veszprém – Sopron –
Szombathely – Neusiedl am See
– Hegykő – Fertőrákos – Szombathely – Veszprém
Kapcsolat Szerviz
Közhasznú Egyesület
dr. Léner-Pintér Sára
elnök

Regina Krónika

4.

Elsőáldozás a Reginában

F

ehér ruhába öltözött lányok és öltönyös fiúk ültek az első padokban
életük nagy eseményére várakozva. Mögöttük meghatott szülők és rokonok,
talán a saját elsőáldozásukra emlékezve.
Szombat délután a Szilágyi keresztény iskola, vasárnap, a 9 órai szentmisén a Botev és a Simonyi iskola hittanosai járulhattak először szentáldozáshoz.
A szentmisét László Dezső atya, a
Szilágyi iskola lelki igazgatója mutatta
be. Szentbeszédében útravalót adott a
hittanból már alaposan felkészült gyermekeknek. Emlékeztette őket, mit jelent
kereszténynek lenni: lelkükben fel kell
ismerniük, hogy Isten meghívta őket a
keresztény küldetés teljesítésére. Jézus
a tanítványai közösségében alapította
meg az Eucharisztiát, és ránk hagyományozta, hogy a kenyér színe alatt,
közösségben magunkhoz vehetjük Őt,
hogy megerősítsen minket a jóban.
Isten mindig szeretettel, sohasem erőszakkal közeledik gyermekeihez, és meg
akar minket ajándékozni, önmagához
akar minket kapcsolni, hogy az ő útját
járjuk, a tökéletesség felé vezető utat.
Nekünk csak az a feladatunk, hogy
válaszoljunk a hívására, elfogadjuk az
ajándékát, és továbbadjuk szerető jóságát embertársainknak a családban,
az iskolában és a munkahelyen. Életmóddá kell alakítanunk a hittanórán
megtanultakat.
Dezső atya köszönetet mondott a
szülőknek, mert hiteles, keresztény
családi hátteret biztosítottak gyermekeiknek, és a tanároknak, a hitoktatóknak, akik a tárgyi tudás átadásán
kívül követendő példát állítottak az
elsőáldozók elé.
A gyermekek ezután megerősítették
keresztségi fogadalmunkat, és a szentgyónásban megtisztult lélekkel életük
első szentáldozásához járultak.
szöveg és fotó: Demény Anna
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ájus a Szűzanya hónapja. Május
hétköznapjain litániával köszöntjük mennyei Édesanyánkat.
Tudjuk, hogy bizalommal kérhetjük
közbenjárását, támogatását, hiszen hő
imáit gyermekeinek ő soha nem veti
meg.
Ezek a litániában létrejövő találkozások alkalmat adnak arra is, hogy megköszönjük pártfogását.
Az idei májusi litániákon különösen
is fektessünk hangsúlyt a köszönetre,
arra, hogy bátorított bennünket, hogy
könyörgésünket nem vetette meg szükségünk idején.
Loreto
A legenda szerint angyalok hozták
1294-ben a tenger és a szárazföld felett
a Szent Család lakóházát Názáretből
a közép-itáliai Ancona tartományba,
és egy babérfákkal övezett barlangban
rejtették el. Ez a Santa Casa a babérok
között (latinul a babér lauretum, innen
az olasz Loreto) hamarosan az egyik
legfontosabb zarándokhellyé vált a keresztény világban.
A századok folyamán királyok és szent
életű emberek utaztak ide, hogy lássák
a házat és benne a Madonnát. Sokak

számára különleges élményt jelent itt
imádkozni a loretói litániát.
A Loretói Szűz Mária a pilóták védőszentje. Talán a fenti legenda miatt.
Minden évben a nemzeti repülési napon
az olasz légierő pilótái nagy számban
vesznek részt a loretói Mária-ünnepen.
Neil Armstrong, mielőtt 1969-ben
elsőként elindult a Holdra, Loretóban
imádkozott. Miután pedig visszatért
űrmissziójáról - hálából sikeres útjáért
–, egy követ helyezett a kegyszobor lábai elé, amelyet a Holdról hozott. Ő így
mondott köszönetet.
Armstrong kitartóan gyakorolt a
holdkomp földi szimulátorával (Lunar
Landing Research Vehicle – LLRV), a
„repülő ágykerettel”, ahol a tréfás elnevezés a repülőszerkezet kormányozhatóságát jellemezte. Helyesen mérte fel,
hogy ez a képessége lehet a holdraszállás
kulcsa. 1969 júliusában az Apollo-program keretében indították az Apollo 11et, amelynek parancsnoka volt. Edwin
Aldrinnal együtt1969. július 20-án szálltak le a Holdra. Az automata leszállást
megszakította, mert a felderítő fényképek alapján síknak vélt terület közelről
sziklásnak bizonyult. Kézi vezérléssel
repült tovább, míg talált leszállásra al-

A Szent Család lakóháza a loretói bazilikában

Fotó: Zachár Zsolt

Köszönet a Szűzanyának!

kalmas sík terepet. Vadászpilótai tapasztalatára, legendás nyugalmára volt
szüksége a művelet végrehajtásához, a
leszálláshoz használható üzemanyagból
végül mindössze 20 másodpercre elegendő maradt a tartályokban. (Volt, mit
megköszönni a Szűzanyának!) Néhány
óra szükséges ellenőrzés elvégzése után
első emberként kilépett a Holdra.
Ekkor hangzott el Armstrong híressé
vált mondata: „Kis lépés egy embernek, de óriási ugrás az emberiségnek.”
(„That’s one small step for [a] man, one
giant leap for mankind.”)
Loretói litánia
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus,
hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! – Irgalmazz
nekünk!
(…)
Makai Katalin
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Könyvajánló
Ferenc pápa: Isten neve irgalmasság
A kötetben Andrea Tornielli Vatikánszakértő beszélget Ferenc pápával az
irgalmasságról, amely a Szentatya számára Jézus legfontosabb üzenete, papi,
főpásztori és egyházfői szolgálatának
az alapja. A könyv 82 országban jelent
meg, magyarul a Helikon Kiadó gondozásában, Todero Anna fordításában.
Ferenc pápa hisz abban, hogy korunk az irgalmasság kora. „Az egyház
anyai arcát mutatja, anyaként tekint a
sebzett emberiségre. Nem várja meg,
hogy a sebesültek bekopogtassanak
hozzá, megkeresi az utcán, összeszedi,
megöleli, gyógyítja őket, érezteti velük
szeretetét.” A Szentatya arról is beszél
az interjúban, hogyan született meg
benne a gondolat, hogy meghirdesse az irgalmasság szentévét. Felidézte:
imádkozott, végiggondolta az előző pápák tanúságtételeit, és úgy tekintett az
egyházra, mint egy hadikórházra, ahol
elsősorban a legsúlyosabb sebesültekről
kell gondoskodni. Ferenc pápa kiemelte, hogy a megtestesült Fiú, a második
isteni személy, Jézus Krisztus nem az
igazakért jött, hanem a bűnösökért, nem
az egészségesekért, hanem a betegekért.
”Az irgalmasság az isteni ölelés, annak
az Istennek az ajándéka, aki befogad,
lehajol és megbocsát… az irgalmasság
a mi Istenünk személyi igazolványa.”
Bergoglio pápa felidézte, hogy még plébános volt, amikor egy idős, egyszerű
parasztasszony azt mondta neki: „Ha az
Úr nem bocsátana meg mindent, nem
létezne a világ.” A pápa hozzátette: Isten
soha nem fárad bele a megbocsátásba,
mert „Ő Isten, Ő az irgalmasság, amely
Isten első attribútuma, Isten neve.”
Andrea Tornielli kérdésére, mi kell
ahhoz, hogy az ember irgalomban részesüljön, a Szentatya kifejtette: egy bizonyos ponton túl az ember úgy érzi, nem
bírja tovább bűneinek a súlyát, szüksége
van arra, hogy megértsék, gyógyítsák,
megbocsássanak neki. „Amikor vétkezünk, utálnunk kell magunkat, mert
Isten is utálja a bűnöket.” Ugyanakkor
Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen.

„Az Ő irgalma összehasonlíthatatlanul
nagyobb a mi bűnünknél, az Ő gyógyírja összehasonlíthatatlanul erősebb a
betegségnél, amelyet gyógyítania kell
bennünk.” Ferenc pápa vallja: csak az
ismeri igazán az Urat, akit megérintett,
megtámogatott az irgalmasság gyengédsége. Ezért gyakran hangoztatja: „az a
hely, ahol találkozom Jézus irgalmával, nem más, mint a bűnöm. Amikor
megtapasztaljuk az irgalmasság ölelését,
amikor hagyjuk, hogy átöleljen…, akkor
megváltozhat az életünk, mert megpróbálunk megfelelni ennek a hatalmas,
váratlan ajándéknak, amely oly bőséges, hogy emberi szemmel nézve akár
igazságtalannak is tűnhet.” Egy olyan
Istennel állunk szemben, aki ismeri a
bűneinket, csalásainkat, árulásainkat.
„Mégis ott vár ránk, hogy teljesen nekünk adja magát, hogy újra felemeljen
minket.”
Irgalomra mindenkinek, még a pápának is szüksége van, a Szentatya tökéletesen tisztában van ezzel. Bűnösök
vagyunk, mert létezik az eredendő bűn.
Ezt a tényt valamennyien megtapasztalhatjuk. „Az emberiség sebzett, képesek
vagyunk felismerni a jót és a rosszat,
tudjuk, mi a rossz, próbáljuk a jó útját
követni, de gyengeségünk miatt sokszor elbukunk, és a rosszat választjuk.”
A pápa ennek kapcsán megfogalmazta,
mi szükséges a jó gyónáshoz. Mindenekelőtt az, hogy Isten előtt tudjunk
őszintén tekinteni önmagunkra és a
bűneinkre, érezzük magunkat bűnösnek, hagyatkozzunk teljesen Istenre.
„Ahhoz, hogy Ő megtöltsön minket
irgalma adományával, éreznünk kell,
hogy szükségünk van rá, éreznünk kell
ürességünket, nyomorúságunkat. Nem
szabad gőgösnek lennünk.”
A beszélgetésben az olasz újságíró a
tékozló fiú példabeszéde kapcsán megjegyezte, hogy még az egyházon belül
is elhangzik: az apa magatartása már
túlzott irgalom, hiszen az egyháznak el
kell ítélnie a bűnt. A Szentatya ezt nem
vitatja, az egyház nem hunyhat szemet

a bűnös cselekedet fölött. „Ugyanakkor
magához öleli azt, aki meglátja önmagában a bűnöst, közel lép hozzá, Isten
végtelen irgalmáról beszél neki.” Emlékeztet rá, hogy Jézus még azoknak is
megbocsátott, akik keresztre feszítették,
megalázták. „Az Urat követve az egyháznak az a hivatása, hogy kiárassza
irgalmasságát mindazokra, akik meglátják a bűnöst önmagukban, felelősséget
vállalnak a rosszért, amit elkövettek, és
úgy érzik, szükségük van megbocsátásra. Az egyház nem azért van a világon,
hogy ítélkezzék, hanem hogy lehetővé
tegye a találkozást azzal a zsigeri szeretettel, ami Isten irgalma.”
Ferenc pápa tisztában van emberi
gyarlóságainkkal, gyengeségeinkkel.
Ezért hangsúlyozza: nem az a fontos
az életben, hogy utunk során soha ne
bukjunk el, az a lényeges, hogy mindig
talpra álljunk, ne maradjunk a földön
a sebeinket nyalogatva. „Az irgalmas
Úr mindig megbocsát nekem, vagyis mindig felkínálja az újrakezdés lehetőségét. Úgy szeret, ahogy vagyok,
fel akar emelni, felém nyújtja a kezét.”
Többek között ez is az egyház feladata,
megértetni az emberekkel, hogy nincs
olyan helyzet, amelyből nem lehet kitörni. „Amíg élünk, mindig lehetséges az
újrakezdés, csak engednünk kell, hogy
Jézus átöleljen minket, és megbocsásson
nekünk.”
A Szentatya arra is rávilágít, hogy
Isten irgalmassága ingyenes ajándék
számunkra, ezért nekünk is gyakorolnunk kell azt a mindennapokban embertársainkkal. Minden kirekesztett
ember személyében a keresztre feszített
Krisztus szolgálatára hívattunk el. Sosem
feledkezhetünk el Keresztes Szent János
szavairól: „Életünk alkonyán szeretetünk
alapján fognak ítélni felettünk”.
Bodnár Dániel (Magyar Kurír)
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Keresztény életünk
közösségi élet
A hegyi beszédet olvasva emberi kapcsolataink állnak előttünk. Jó együtt lenni
közösen dolgozni sokakkal, olyanokkal,
akikkel megértjük egymást, akik szimpatikusak. Ugyanakkor találkozunk olyan
esetekkel, amikor a másik ellenünk tör,
vagy csak éppen érdekei keresztezik a
miénket. A szemet szemért elv a maga
korában előremutató volt, szabályozta a bosszúállás kereteit. Jézus ennél
tovább megy. Keresztény gondolkodásunk leginkább egyedülálló elve az
ellenség szeretete. Szent Maximus apát
fogalmazza meg: „A szeretet nem más,
mint az emberi léleknek az a jóindulata,
amely semmit sem akar Isten szándéka
ellenére cselekedni.”
Emberi kapcsolatainkban persze
legtöbbször nem jelenik meg élesen
az ellenség szeretetének feladata. Ha a
másik csak nem szimpatikus, ha csak
másképp gondolkodik, mint én, még
könnyebben el tudom fogadni, tudok
felé közeledni. De mi a helyzet akkor,
ha a másik valóban ellenem tesz, lejárat,
megtámad? Hogyan reagálok az ilyen
helyzetekre? Egyrészt meg kell védenem magamat, álláspontomat, ki kell
tudnom mondani dolgokat, másrészt
igyekeznem kell szeretettel fordulni felé.
Ami nem egy érzelmet jelent, hanem
döntést mellette. Felfedeznem, miben
kell esetleg segítségére lennem, mellé
állnom, támogatnom.
A tökéletesség útját járjuk, egyre jobban szeretnénk hasonlítani Jézushoz.
Kegyelmének erejével tudok előre haladni a tökéletesség útján. Fülöp Ákos
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Dsida Jenő
Édesanyám keze
A legáldottabb kéz a földön,
a te kezed jó Anyám.
Rettentő semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt mentőm
s a fényes földre helyezett…
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket…
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld,
Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet! –
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Lábam alól, ha néha néha
El is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod a vétek szörnyű rút! –
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy egykor
Feledni bírnám ezeket!…
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanított,
Felmutatott a csillagokra,
Úgy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel

A kis templomba vezetett…
Add ide,- csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Oh, hogy így drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendő nem veszett! –
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben;
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet!Némán, nagy forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!

II. János Pál imája

U

ram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket.
Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és
minden kudarcát, amivel a korlátaimra
figyelmeztettél.
Köszönöm a családtagjaimat, akik
elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit

rosszul tettem, és amit elmulasztottam.
Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel
az üdvösségemre.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy
mindig észrevegyem: több okom van a
hálára, mint a panaszra
Ments meg az irigységtől, elégedet-

lenségtől, nyugtalanságtól, a mindenttudás látszatától és a mindent-jobbantudás hazugságától, a gyanútól, hogy
valaki mindig bántani akar.
Ments meg a közönytől, a házsártos,
barátságtalan viselkedéstől, az örökös
zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent
elborító keserűségtől és a hiábavalóság
nyomasztó érzésétől.
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Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászülettek:
Fabók Dorka április 10-én, Fodor Mar
cell Dorián április 17-én.
…mert az örök hazába költöztek: Tóth
Attila (54 éves) április 4-én, Borók László
(81 éves) április 7-én, Ládonyi Ferencné
sz.: Vörös Mária Irma (75 éves) április
11-én, Leitgeb Lajosné sz.: Szalai Margit
(85 éves) április 15-én.
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A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: László Dezső atya
8200 Veszprém, Dózsa György út 9. Tel.: 88/327-609
Szerkesztők: Demény Anna, Kreschka Miklós
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai májusra:				
Egyetemes: Hogy a világ összes országában a nőket tiszteljék és becsüljék, és
hogy kellően értékeljék szociális tevékenységüket.			
Evangelizációs: Hogy a családok, közösségek és csoportok között terjedjen
a békéért és az evangelizációért imádkozott rózsafüzér gyakorlata.
Május hónapban minden este 17.30kor elimádkozzuk a templomban a
loretói litániát. Az esti szentmisék
18.00 órakor kezdődnek. Májusban
reggel nem tartunk szentmisét.
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 kép-
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Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

máj. 15.

ApCsel 2,1-11

1Kor 12,3b-7.12-13

Jn 20,19-23

máj. 22.

Péld 8,22-31

Róm 5,1-5

Jn 16,12-15

máj. 29.

Ter 14,18-20;

1Kor 11,23-26

Lk 9,11b-17

jún. 5.

1Kir 17,17-24

Gal 1,11-19

Lk 7,11-17

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

viselőit a veszprémi várba. Az ünnepi szentmise szónoka Spányi Antal
székesfehérvári megyés püspök lesz.
Május 8-án ünnepeljük Urunk mennybemenetelét.
Május 11-én van Boldog Salkaházi
Sára vértanú emléknapja.
Május 13-án van a fatimai boldogságos Szűz Mária emléknapja.
Május 15-én pünkösdvasárnap. Pünkösddel fejeződik be a húsvéti idő.
Vasárnapi miserendet tartunk: 9.00,
11.00 és 18.00 órakor lesz szentmise.
Május 16-án, pünkösdhétfőn reggel
9 órakor lesz szentmise.
Május 16-án, pünkösdhétfőn 16 órakor lesz a Regina Mundi és a Szent
László Plébánia fiataljainak bérmálása a Szent László-templomban. Márfi
érsek atya bérmál.

Május 22-én Szentháromság vasárnapja van.
Május 22-én Szent Rita szerzetesnő
emléknapja.
Május 23-án Boldog Apor Vilmos
püspök és vértanú emléknapja.
Május 24-én Szűz Mária, keresztények segítsége.
Május 26-án Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja.
Május 27-én Canterbury Szent Ágoston püspök emléknapja.
Május 29-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.
Május 30-án Szent István király ereklyéinek átviteléről emlékezünk meg.

Május 16-án Nepomuki Szent János
áldozópap és vértanú emléknapja.

Június 3-án Jézus Szentséges Szívének ünnepe

Május 18-án van Szent I. János pápa és vértanú emléknapja.

Június 5-én Szent Cirill szerzetes és
Szent Metód püspök emléknapja

