Regina Krónika
reginamundiplebania.hu
facebook.com/regmun14

A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja
XVII. évfolyam 6. szám

2016. június 5.

Keresztelő Szent János születése

K

eresztelő Szent János születését ünnepeljük június 24-én.
Az evangélium szép párhuzamot állít fel Jézus és a keresztelő születése között. Mindkettőben angyal hozza a hírt,
mindkettő csodás fogantatás. Mégis nagy
különbség van a két ember – Zakariás
és Mária – reakciója között. Mária hisz,
kimondja az igent, Zakariás bizonytalan,
nem tudja elfogadni az örömhírt. Jézus
születésekor az angyalok énekelnek, a
pásztorok jönnek Jézushoz, János születésén a rokonság örvendezik. Zakariás
pedig első szavával Isten dicséri.
Keresztelő Szent János alakja úgy áll
előttünk, mint az útkészítő, az előfutár.
Jelentőségét mutatja, hogy még a vasárnapot is felülírja a liturgiában.
Mit tanulhatunk a keresztelőtől? Egyrészt legyen nyitott a szemem, hogy felismerjem Jézust. Felismerjem működését életemben. Felismerjem akaratát. És
ebből fakad, hogy akit megismertem, aki
része életemnek, arra rá tudok mutatni, azt meg tudom mutatni másoknak
is. Másrészt azt az alázatot, hogy nem
én vagyok a fontos, hanem Jézus. Hogy
nekem kisebbednem kell, neki pedig
nagyobbodnia.
Keresztelő szent János születése abban
is megerősíthet, hogy Isten ma is küld
előfutárt, aki rámutat Fiára. Nekem is,
mindannyiunknak ezt a feladatot adja.
Ehhez megadja a szükséges kegyelmi
erőt is.
Keressük bátran az alkalmat, a lehetőséget, hogy Jézusról tanúságot tegyünk
környezetünkben, a világban!
(Fülöp Ákos plébános)

Nincs helye a bűnnek az életemben
Egy Keresztelő János születésének ünnepéhez kötődő régi, német közmondás
szerint „Szent János napján nincs ha-

talma az ördögnek”. Nem tudom, honnan származik pontosan a mondás, de
bizonyára gyakran lehetett az ünnepi
szentmiséken elhangzó prédikációk fő
témája a bűnbánat, mint János beszédének tárgya. Ennek köszönhetően sokan gyónhattak ilyenkor. Ahol ugyanis
bűnbánat van és az emberek fontosnak
tartják a szentgyónás elvégzését, amely
során Isten eltörli bűneiket, ott valóban
nincs hatalma az ördögnek.
Ha Keresztelő Szent János személyéről beszélünk, akkor csodákkal kísért
születését és vértanúságát kell először
is kiemelnünk. Ennek jelentőségét az is
mutatja, hogy mindkettőt megünnepeljük az esztendő folyamán, bár – néhány
kivételtől eltekintve – más szenteknek
csak a haláluk, azaz mennyei születésük napján van ünnepük. János földi
születésére június 24-én emlékezünk,
vértanúságának napja pedig augusztus
29-én van.
János születését különleges, csodás
jelek kísérik. Evangéliumának elején Jézus születésével mintegy párhuzamba
állítva - Szent Lukács részletesen beszámol János születésének hírüladásáról és
világra jöttéről. Szülei, Zakariás és Erzsébet már idősek voltak, ezért emberileg
nem gondolhattak arra, hogy gyermekük
fog születni. Amikor az Isten által küldött

angyal megjelenik Zakariásnak templomi
szolgálata közben, és hírül hozza neki,
hogy a Mindenható gyermekkel áldja
meg házasságukat, ő nem hisz az isteni
üzenetnek, ezért megnémul. Hangját csak
a gyerek születésekor nyeri újra vissza,
és hangos szóval magasztalja Istent.
János születésének és halálának eseménye mellett azonban mindenképpen
érdemes szót említenünk az ő nyilvános
működéséről is. Az evangéliumok beszámolói szerint egy ideig a pusztában élt,
majd amikor 30 éves korában a nyilvánosság elé lépett, „bűnbánatot és keresztséget hirdetett” (Lk 3,3). Személyével
kapcsolatban tehát nem hallgathatunk
a bűnbánatról és a keresztségről, amely
az Egyház igehirdetésében a róla szóló
prédikációknak két jellegzetes eleme. A
hagyománynak ezt a sorát Szent Pál apostol kezdi meg, aki az Apostolok Cselekedetei szerint így beszélt Antióchiában:
Jézus „érkezése előtt János Izrael egész
népének a bűnbánat keresztségét hirdette” (ApCsel 13,24).
A bűnbánat és a keresztelés a Megváltó érkezésének előkészítése volt Keresztelő János részéről, s amikor az Egyház
napjainkban ugyanezt hirdeti, akkor ezt
Krisztus második eljövetelét várva teszi.
Jézussal való találkozásunk feltétele az,
hogy szakítsunk bűneinkkel. Bűnbánatunkkal azt fejezzük ki, hogy életünkben
nincs helye a kísértéseknek és a bűnnek,
hanem visszakerülünk az isteni kegyelem
állapotába. Jézus a bűnbocsánat forrása
számunkra, miként ezt a Keresztelő is
hirdette, miután megkeresztelte az Urat a
Jordán folyóban, s Őrá mutatva mondta:
„Nézzétek, az Isten Báránya. Ő veszi el a
világ bűneit” (Jn 1,29). Készítsük fel szívünket igaz bűnbánattal a Jézussal való
találkozásra!
(Horváth István Sándor)
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Bemutatkoztak egymásnak
A nyugat-magyarországi Kolping-családok kulturális fesztiválja Veszprémben
A nyugat-magyarországi Kolpingcsaládok kulturális műsorral mutatkoztak be a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán tartott rendezvényen.
Válaszút előtt áll a kereszténység, a
megmaradáshoz elengedhetetlen, hogy
a közösségek összetartsanak, megőrizzük hitünket és kultúránkat, melyet
őseinktől örököltünk, köszöntötte a
tizenegyedik alkalommal rendezett
találkozó résztvevőit Laposa Norbert
veszprémi káplán. Az atya szerint a
Kolping-családok nyitott és befogadó
közösségek, szeretettel figyelnek egymásra, örülnek az új tagoknak, a találkozásoknak, együttléteknek. Némedi
Lajos megköszönte a Kolping-családok
áldozatos, nemes és hasznos tevékenységét a mai zaklatott, békétlen társadalmunkban. Veszprém alpolgármestere
hangsúlyozta, a keresztények, katolikusok tudják, hogy az élet alapja a hit,
csak hit által válhatunk emberré igazán.
A Nyugat-magyarországi Körzeti
Kolping Szövetség 1996-ban szervezte meg az első programot, ahol a régió
Kolping-családjai bemutatkozhatnak
egymásnak, jól érezhetik magukat. Azóta kétévenként találkoznak, az idei
Kolping-fesztiválon százötvenen vettek részt, tájékoztatott Méboldné Rikk
Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

Valéria, a Veszprémi Kolping-család
elnöke.
Az irgalmasság évében az irgalmasságról tartott előadást Hargittai Rita,
hitoktató. Az irgalmasság a keresztényi
lét központja, Isten embersége, az emberiség jövője. Együttérző, segíteni akaró részvét, a szenvedőhöz lehajló jóság,
készség a megbocsátásra, fogalmazott
az előadásban, melyben az irgalmasság
ünnepéről, szent évéről és cselekedeteiről beszélt.

A fesztiválon énekes, gitáros, verses
műsorral mutatkozott be a veszprémi
Kolping-család, délután a pápai, badacsonytomaji, a balatonföldvári és ősi
Kolping-családok, a veszprémfajszi as�szonykórus. A vakok és gyengén látók
ajkai csoportja első alkalommal vett
részt a rendezvényen.
(Balla Emőke, Napló, Veszprém megye
napilapja, 2016. május 24.)

Fotó: Demény Anna
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Bérmálás 2016.

A Szent László-templomban gyűltek ös�sze az idén a helybéli és a Regina Mundi
Plébánia fiataljai, akik arra vártak, hogy
Márfi érsek atya felnőtt kereszténnyé
avassa őket. Ezért kérték, hogy hívja le a
Szentlelket, és szolgáltassa ki számukra
a bérmálás szentségét.
Néhány gondolat érsek atya beszédéből:
A Szentlélek szimbólumai a tűz, a szél
és a víz. A víz már a keresztségünknél
jelen van, megtisztulunk az áteredő bűneinktől. A szentlélek megerősíti akaratunkat, hogy szembeforduljunk bűneinkkel. Felkelti bennünk a szeretetet,
hogy legyen erőnk leküzdeni a bűnt.
Amikor Jézus a feltámadása után
először jelent meg tanítványainak, azt
mondta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot
nyer.
A bűn mögött mindig ott van a gonosz lélek, a bűntől való szabadulás
mögött pedig a Szentlélek. A Szentlélek
erősebb a gonosznál.
A mai ember tagadja a bűnt. Még
a nevét is megváltoztatta: másságnak
nevezi.
A bűn című versében József Attila is
ezt állítja:

„Én istent nem hiszek s ha van,
ne fáradjon velem;
majd én föloldozom magam;
ki él, segít nekem.”
A néhány évvel később írt versében:
Tudod, hogy nincs bocsánat, elismeri
ugyan, hogy bűnös, de nem hisz benne,
hogy megbocsátják a bűneit. Valószínűleg ez a tudat vitte az öngyilkosságba.
Mi tudjuk, hogy nincs önfeloldozás, de

Isten megbocsát nekünk, ha elismerjük,
hogy bűnösök vagyunk.
Ha befogadjuk a Szentlelket, az ő kegyelmével türelmesen vállaljuk a szenvedést, minden bosszúságot el tudunk
viselni, képesek leszünk böjtölni, vezekelni, megbocsátani. Megkapjuk a Szentlélek ajándékait, amelyek a következők:
bölcsesség, értelem, tudomány, tanács,
lelkierő, jámborság, istenfélelem. Megkapjuk a lélek gyümölcseit is: szeretet,
öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás,
alázat, hit, önfeláldozás.
Jeruzsálemi Szent Cirill: „A Szentlélek
a gyermekét féltő édesanya szeretetével
közeledik hozzánk. Jövetelét az öröm
és a megvilágosodás sugarai kísérik.
Jön üdvözíteni, gyógyítani, vigasztalni, bátorítani, megvilágosítani. Először
azt, aki Őt befogadja, de rajta keresztül
másokat is.
Kérjük a Szentlelket, hogy tisztítsa
meg a lelkünket, és örömünket ne a
rosszban, hanem a jóban találjuk meg.
Demény Anna
Fotók: Vinglman Zsolt
(Fantázia Fotó-Videó Stúdió)
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Születésnapi köszöntő

A

polka nővérnél jártunk a zugligeti
angolkisasszonyok otthonában.,
hogy felköszöntsük a 90. születésnapján.
Szeretettel, kedvesen fogadott minket,
meglepődve, hogy milyen sokan érkeztünk. Felelevenítettük a régi szép reginás
emlékeket, és jó humorú elbeszéléseiből
sokat megtudtunk a jelenlegi életéről
is. Mindig nagyon érdekli, mi történik
Veszprémben, mi újság a Reginában.
Ezért örömmel mesélte, hogy a Regina
Krónikából, amit havonta megkap, és a
veszprémiek látogatásakor mindig értesül az itteni eseményekről. Szeretettel
üdvözöl mindenkit, akivel rendszeresen
találkozott.
Mi pedig szeretettel köszöntjük, és a
Jóisten áldását kérjük további életére!
szöveg és fotó: Demény Anna

Országos keresztény gólyatábor
Az idén is megrendezésre kerül az
Országos Keresztény Gólyatábor
(„HEGY”), amely a megszokott egyetemi vagy főiskolai gólyatábor helyett
keresztény értékrendű programokat
biztosít a fiataloknak. A tábor augusztus 8. és 12. között lesz Esztergomban,
a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégiumban. Az esemény
fővédnöke Pákozdi István rk.
egyetemi lelkész.
Érdeklődés és jelentkezés:
http://golyatabor.egylelk.com
e-mail:
kereszteny.golyatabor@gmail.com
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A Szentlélek és a lelkünk működése
A Szentlélek a kereszténységben a Szentháromság harmadik személye, az Atya és
a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja,
kiáradása. A keresztény ikonográfiában
galambként ábrázolják.
Az Ószövetségben, a zsidók Isten lelkével azonosították a Szentlelket. Ez a
lélek az, amely a teremtés kezdetén jelen
van (1Móz. 1.2), amely Isteni erőt ad a
választottaknak (1Sám. 16,13). A prófétai tevékenység mozgatója (Iz. 61,1).
Az Újszövetségben Jézusra leszáll a
Szentlélek, és ezáltal Isten fia teljesíteni
tudta küldetését. A keresztények egységének alapja hogy „mindannyiunkat
egy Lélek itatott át.” (1Kor 12,13).
A Szentlélek adományának tartják a
különös lelki képességeket, görög szóval a karizmákat, amelyek a következő
képességekre értenek: bölcsesség, tudomány, hit, gyógyítás ajándékai, prófétálás. A jó és a gonosz lélek megkülönböztetésének képessége stb.
Nagy Szent Vazul (329-379) szerint a
Szentlélek ugyanolyan imádatra méltó,
mint az Atya és Fiú. Neki köszönhetjük,
hogy a Konstantinápolyi Zsinat (381ben) felvette a hitvallásba a Szentlélek
témáját. „Hiszünk a Szentlélekben, az
Úrban és életadóban(...), akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk, és együtt
dicsőítünk, aki a próféták által beszélt.”
A Katolikus Egyház Katekizmusa így

latunkat visszatartjuk. Amikor a megismert igazság ellen foglalunk állást.
Amikor másoktól irigyeljük Isten kegyelmét. Amikor meg akarunk maradni
a bűnben, és azokat képtelenek vagyunk
megbánni, a Szentlélek ellen vétünk.
A Szentlélek működése legalább olyan
titokzatos, mint a mi lelkünk működése, egy különbséggel. A mi lelkünk sötét indulataiban rombolni és pusztítani
tud, az Isten Lelke mindig építő értékes
tettekre sarkal.
Ha követjük indításait, kibontakozik
lelkünkben mindaz a jó, amit Isten belénk oltott. Úgy legyen.
dr. Benyik György plébános

Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

fogalmaz: „Az, akit az Atya a szívünkbe
elküldött, Fiának Lelke, (Vö. Gal 4,6.)
valóban Isten. Ő, az Atyával és a Fiúval
egylényegű, elválaszthatatlan tőlük mind
a Szentháromság belső életében, mind
az Ő világnak szóló szeretet-ajándékában….”
Szent Pál a Galatának írt levelében
(5,22-23) a szentlélek adományait a
következőképpen sorolja fel: szeretet,
öröm, békesség, türelem, béketűrés,
jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.
Ezek a legértékesebb emberi képességek.
Szentlélek ellen is képesek vagyunk
bűnöket elkövetni. Amikor a jóindu-
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Hivatásunk
1. Mindnyájunknak van valamilyen
hivatása. Isten mindannyiunkat meghívott arra, hogy megosszuk vele az
Ő életét és országát. Mindnyájunknak
egy sajátos helyet jelölt ki ebben az
országban. Ha megtaláljuk a magunk
helyét, boldogok leszünk. Ha nem találjuk meg, akkor sohasem lehetünk
igazán boldogok. Hiszen mindnyájunk
számára csupán egyetlen dolog szükséges: hogy Isten akaratának megfelelően
betöltsük hivatásunkat, s azzá legyünk,
amivé Isten akarja.
Hivatásunk nem egy, hanem két akarat összjátékából alakul ki. Nem változhatatlan fátum, amelyet egy szívtelen
Istenség ránk kényszerít, anélkül, hogy
nekünk beleszólást engedne.
Hivatásunk nem valami természetfeletti lottójáték, hanem két szabadság
s ezért két szeretet együttműködése. A
hivatás kérdését reménytelen megoldani
a barátság és a szeretet összefüggésein
kívül. Beszélünk a Gondviselésről - ez
filozófiai fogalom. A Biblia mennyei
Atyának nevezi. A Gondviselés tehát
nem valami intézmény, hanem élő személy. Nem csupán jóindulatú idegen,
hanem a mi Atyánk. S még az Atya
elnevezés is túlságosan tág metafora a
titok egész mélységének jelzésére: hiszen jobban szeret bennünket önmagunknál, úgy szeret, mint saját magát.
Szeret bennünket a saját akaratunkon
és elhatározásainkon keresztül is. Hogyan érthetjük meg az Istennel való
egységünk titkát, aki önmagunknál is
közelebb van hozzánk? Éppen közelsége teszi nehézzé számunkra azt, hogy
gondolkozzunk róla. Végtelenül fölöttünk van, végtelenül különbözik tőlünk,
végtelenül „más”, mint mi, mégis a lelkünkben lakik, s olyan szeretettel figyeli
életünk minden mozdulatát, mintha
azonosak volnánk vele. Szeretete jót
hoz ki minden hibánkból, és legyőzi
még a bűneinket is.
Életünk megtervezésekor számolnunk kell a szabadságunk fontosságával és méltóságával. Aki fél eldönteni
a jövőjét saját szabad választásával, az

nem érti meg Isten szeretetét. Hiszen
szabadságunkat Istentől kaptuk ajándékba, azért, hogy Ő tökéletesebben
szerethessen bennünket, s viszonzásul
mi is tökéletesebben szerethessük Őt.
2. A szeretet olyan tökéletes, amilyen
szabad. Olyan szabad, amilyen tiszta.
Akkor cselekszünk legszabadabban,
amikor a legtisztábban válaszolunk Isten szeretetére. De Isten tiszta szeretete
nem szolgai, nem vak, nem korlátozza
félelem. A tiszta szeretet mindenestül
ismeri saját szabadságának hatalmát.
Tökéletesen bízik Isten szeretetében, és
ezért mer önállóan dönteni, mert tudja,
hogy választását szeretettel fogadják.
A tiszta szeretet okos is. Mindent
elrendező tisztánlátás világosítja meg.
A szabadságban nevelődik, s ezért tudja, hogyan kerülje el az önzést, amely
megrontaná cselekedeteit. Meglátja az
akadályokat, s elkerüli, vagy elhárítja
őket. Isten akaratának legkisebb jelére
is nagyon érzékenyen figyel, de szívesen
fogadja az életkörülményeiből adódó
örömöket is, és szabadsága ezeknek
ismeretében alakul. Azt választja, ami
Istennek tetszik, s ehhez figyelembe
veszi akaratának legkisebb jelét is. De
ha mindezeket a jelzéseket összeadjuk
is, ritkán adnak föltétlen bizonyosságot
arról, hogy Isten egyetlen dolgot kíván
tőlünk, és kizár minden más lehetőséget. Szeret bennünket, s ezért teret hagy
a szabadságunknak is, hogy merjünk
választani magunknak akkor is, amikor
csak annyi biztosítékunk van reá, hogy
szeretetében szívesen fogadja tőlünk
azt, hogy a kedvében akarunk járni.
3. Minden embernek hivatása van arra, hogy valamivé váljék: de világosan
meg kell értenie, hogy csak úgy tudja
betölteni ezt a hivatását, ha egyetlen
személlyé lesz: önmagává...
[...]
7. Mennyei Atyánk mindnyájunkat arra a helyre hívott, ahol végtelen vágyának megfelelően a legtöbb jót tehet
velünk. Kifürkészhetetlen akaratával

egy sajátos hivatásra, életállapotra vagy
feladatra hívott meg bennünket, s ezt
nem ezeknek a hivatásoknak és életállapotoknak belső értékén mérhetjük le,
hanem egyedül Isten rejtett szeretetén.
Az én hivatásom az, amelyet szeretek,
nem azért, mintha ez volna a legjobb
hivatás az Egyházban, hanem azért,
mert Isten ezt tervezte el a számomra. Ha sejtésem támadna arról, hogy
Isten mást akar tőlem, akkor azonnal
azt kellene választanom. Hivatásom
egyszerre az Ő akarata és az enyém.
Nem vakon léptem bele. Isten választotta ki nekem, amikor választásomat
megismerve a maga kifürkészhetetlen
mindentudásával arra indított, hogy
ezt válasszam magamnak. Ezt úgy értem meg világosan, ha visszagondolok
azokra a napokra, amikor még volt lehetőségem a választásra. Képtelen voltam
a döntésre mindaddig, amíg az Ő ideje
el nem jött. Mióta választottam, semmi jele nem mutatkozott annak, hogy
változtatnom kellene rajta, s feltehető,
hogy nem is lesz változás. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy nem is jöhet közbe semmi más.
8. Hivatásunk arra a helyre szól, ahol
Isten a legnagyobb jót adhatja nekünk.
Ez azt jelenti, hogy oda hív, ahol a legkönnyebb önmagunkat elhagyni és Őt
megtalálni. Isten irgalma arra vár, hogy
fölismerjük, minden mástól elválasszuk,
örömmel dicsérjük és imádjuk. Ezért
minden hivatás egyszerre hív az áldozatra és az örömre. Arra szólít, hogy
megismerjük Istent, meglássuk benne
Atyánkat és örvendezzünk irgalmasságának megértésében. Egyéni hivatásunk
teszi lehetővé, hogy megtaláljuk azt a
helyet, ahol maradéktalanul elfogadhatjuk isteni irgalmának ajándékait, s
megismerhetjük Isten szeretetét irántunk, és egész lényünkkel válaszolhatunk az Ő szeretetére.
[...]
Részlet Thomas Merton: Csend szava
című könyvéből
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Hittantábor júliusban!
Kedves Botev- és Simonyi-iskolás Hittanosok és kedves Szüleik!
Néhány év kihagyás után idén ismét lesz hittanos napközitábor július 4. és 8. között,
ahová minden hittanos diákot szeretettel várunk.
Két nagyobb kirándulást tervezünk. Ellátogatunk Tihanyba a Barátlakásokhoz és az apátsághoz is.
Vonattal pedig a Bakonyba utazunk, a Cuha-völgybe.
Természetesen itthoni programok is lesznek. Megtekintjük az érseki palotát, a Margit-romokat,
kisétálunk a Benedek-hegyre, ahol megismerkedünk a kálváriával. Ha kitartó a társaság, akkor egyik nap
elgyalogolunk Csatár-hegyre is. Ha többen is szeretnék, akkor az állatkertet is megnézzük. Zárásként pedig
a plébánián egy vetélkedő keretében összefoglaljuk a hét eseményeit.
Az étkezést mindenki tarisznyából oldja meg, de a hét közepén az egyik veszprémi program keretében –
egy alkalommal – étteremben menüt rendelünk.
Napközitábor lévén, minden reggel ½ 8-tól lehet hozni a gyerekeket a Regina Mundi Plébániára,
és délután 17 óráig tartunk felügyeletet.
A részletes programot a jelentkezéskor adjuk át. A várható költség 3 000–5 000 Ft.
Kérjük, hogy jelentkezésüket a hitoktatóknál tegyék meg legkésőbb június 10-ig.
Mindenkinek kitartást a tanév hátralévő részéhez, és jó pihenést a nyárra!
Szeretettel:
Dezső atya és a hitoktatók
Jelentkezni lehet a következő telefonszámon: 06-20/823-26-69

Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület 2016. évi nyári táborai
Biciklis zarándoklat a Fertő tó körül az Irgalmasság évében
Időpont: 2016. június 18-21. • Koordinátor: Vangelista Renáta • Korosztály: 10-14 évesig
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő, mely tartalmazza: szállás, belépő (Fertődi kastély, stb.) valamint napi 5* étkezés
Előleg: 15 000 Ft a KSZKE bankszámlájára: 73900078-11078005
Jelentkezési határidő: 2016. június 1.
Útvonal: Veszprém – Sopron – Fertőrákos – Neusiedl am See – Hegykő – Fertőrákos – Sopron – Veszprém
Mottó: „Uralkodó Úr, irgalmas és kegyes Isten, hosszan tűrő, nagy könyörületességű és hűségű...” (Kivonulás
könyve 34. 6.)
Napi programjaink: kb. 35-50 km biciklizés, kirándulás, lelki program, szentmise
Saját, kresz előírásoknak megfelelő kerékpár, felszerelés kerékpáros
közlekedési ismeretek és magabiztos kerékpározási tudás szükséges!
Háztartástan tábor felsősöknek
Időpont: 2016. július 25-29. 10.00-16.00 • Helyszín: Regina Mundi plébánia, Veszprém, Dózsa Gy. u. 9.
Korosztály: 12-18 éves korig • Koordinátor: dr. Léner-Pintér Sára és Gulyás Ibolya
Vezeti: Vangelista Renáta, Feketéné MagyarZsófia
Részvételi díj: 9 500 Ft, amely tartalmazza a háromszori étkezéshez, alkotáshoz szükséges költségeket
Előleg: 5 000 Ft • A jelentkezés az előleg befizetésével érvényes!
A befizetést Zirci Takarékszövetkezet 73900078-11078005 számlaszámra várjuk.
Jelentkezési határidő: 2016. június 15.
Téma: A mai fiatal lányok ne vessék meg a fakanalat, portörlőt, varrótűt... ehhez adunk praktikus tanácsokat,
gyakorlatban végzendő feladatokat, pl. közösen maguk főzik meg az ebédüket.
Célunk: a fiatal lányok jövőbeni önálló életkezdésének elősegítése.
Napi programok: Bevezető ima, varrogatás, ebéd előkészítése, megfőzése,
elfogyasztása, konyhai romeltakarítás, személyiségfejlesztő játék
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Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászület
tek: Fazekas Annabell és Németh
Julianna május 8-án, Borsos Bende
gúz május 22-én.
…mert szentségi házasságot kötöt
tek: Fortunyák Viktor és Bányai
Emilia április 23-án.
…mert az örök hazába költöztek:
Zergi Pálné sz.: Nagy Klára (74 éves)
április 26-án, Kárpi Kálmánné sz.:
Vajas Mária (92 éves) április 28-án,
Bertalanné Gyetvai Teréz (65 éves)
május 21-én.

Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

jún. 12.

2Sám 12,7-10.13

Gal 2,16.19-21

Lk 7,36-8,3

jún. 19.

Zak 12,10-11;13,1

Gal 3,26-29

Lk 9,18-24

jún. 26.

1Kir 19,16b.19-21

Gal 5,1.13-18

Lk 9,51-62

júl. 3.

Iz 66,10-14c

Gal 6,14-18

Lk 10,1-12.17-20

Ministránsok!
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2016. június 11-én, szombaton,
17 órától Lakó János testvérünk
vezetésével egy utolsó –
nyári szünet előtti –
ministráns-foglalkozás lesz
a szokott helyen.

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 júniusra:				
Egyetemes: Hogy az idősek, a magukra hagyottak és az elmagányosodott emberek lehetőséget
találhassanak még a nagyvárosokban is a találkozásra és a szolidaritásra.			
Evangelizációs: Hogy a pap- és szerzetesnövendékek olyan pap- és szerzetesnevelőkkel találkozhassanak, kik az
Evangélium örömében élnek, és akik
nagy bölcsességgel készítik fel őket
küldetésükre.
Június 2-án délután 4 órakor óvodás tanévzáró szentmisét tartunk. Fél
6-kor vizsgakoncert lesz.
Június 3. Jézus szentséges szívének az
ünnepe. Reggel 7-kor és este 6-kor
tartunk szentmisét, fél 6-kor a Jézus szíve litániát tartjuk és szentségimádást.
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és Prágai Szent Ágnes szűz emléknapja van.

tanúnak, az államfők és politikusok
védőszentjének az ünnepe van.

Június 9-én Szent Efrém diakónus és
egyháztanító emléknapja van.

Június 24-én papszentelés lesz a
veszprémi bazilikában. 10 órakor
érsek atya három diakónust szentel
pappá: Bagi Ádámot, Fuchs Tibort
és Szalontai István Balázst. A szentelésre érsek atya szeretettel hívja és
várja paptestvéreit és híveit!

Június 11-én Szent Barnabás apostol
emléknapja van.
Június 12. évközi 11. vasárnap.
Június 13-án Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító emléknapja van.
Június 15-én, délelőtt 9-kor lesz a
tanév végi hálaadó szentmisénk a
Szilágyi iskola tanulói számára. A
szentmisét Márfi Gyula érsek atya
celebrálja.
Június 15-én Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja van.

Június 5. évközi 10. vasárnap, Szent
Cirill szerzetes és Szent Metód püspök emléknapja

Június 19. évközi 12. vasárnap. 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 8-án Boldog Sándor István

Június 22-én Morus Szent Tamás vér-

Június 24. Keresztelő Szent János
születésének az ünnepe (Szent Iván
napja).
Június 26. évközi 13. vasárnap.
Június 27. Szent László királyunk
ünnepe.
Június 29. Szent Péter és Szent Pál
főapostolok főünnepe.
Július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony ünnepe).
Július 3-án, vasárnap, Péter-fillérgyűjtés lesz.
Július 4-től 8-ig hittantábor lesz.

