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Urunk színeváltozása
A színeváltozás története (Mk 9,2-8;
Mt 17,1-9; Lk 9,28-36) a szinoptikus
evangéliumokban központi helyet foglal el. Ezt megelőzően Jézus sok csodát
tett már, tanította az embereket, oktatta
tanítványait, s most fellebbenti a fátylat
igazi kilétéről. A csodálatos látomásban
három kiváltságos tanítványa betekintést
nyerhet Jézus életének és küldetésének
igazi, mélyebb titkaiba. Azok, akik hozzá legközelebb állnak, és akik leginkább
ragaszkodnak hozzá, meglátják Jézus
isteni dicsőségét, és vele kapcsolatban
Isten tervét: általa válik teljessé mindaz,
amit Isten az ószövetségben törvényei
(Mózes) és prófétái (Illés) révén elkezdett ebben a világban.
Figyelemre méltó azonban, hogy Lu
kács elbeszélése (Lk 9,28-36) néhány,
látszólag lényegtelen mozzanatban eltér az elsőként elkészült márki leírástól.
Ezek a különbségek a következők: Jézus
imádkozik, a tanítványok elalszanak, és
hiányzik Jézus hallgatási parancsa. Mivel
Lukács feltehetően ismerte és használta
Márk szövegét, ezek az eltérések nem
véletlenek, megértésük Lukács sajátos
mondanivalójára irányíthatja a figyelmünket.
„Felment a hegyre imádkozni. Miközben imádkozott, arcának színe elváltozott” – írja Lukács, szemben Márkkal,
ahol Jézus „magas” hegyre megy fel, és
nem esik szó arról, hogy imádkozik.
Márk számára a hegy a fontos, az, hogy
a színeváltozás is hegyen történik, mint
a tanítványok kiválasztása (Mk 3,13)
és Jézus gyötrődése az Olajfák hegyén
(Mk 14,26). Ezekben az eseményekben Márk szerint - az ószövetségi események
beteljesedését láthatjuk (Mózes a Sínai
hegyen, szövetségkötés; vö. Máténál a
„Hegyi Beszéd”: Jézus az új törvényhozó).

Lukács számára nem a hegy-motívum a fontos többé, hanem Jézus imája.
A harmadik evangélista többször beszél arról, hogy Jézus imádkozik, gyakrabban, mint a másik két szinoptikus
evangélista. Imádkozik Jézus, amikor
megkeresztelkedik (Mt 3,21), egész éjszakát imádkozva tölt, mielőtt a Tizenkettő kiválasztaná (Lk 6,12), egyedül
imádkozik Péter vallomása előtt (Lk
9,18), és természetesen akkor is imádkozik, amikor megtanítja tanítványait
a Miatyánkra (Lk 11,1). Lukács elbeszélése nyomán elénk tárul Jézus bensőséges, élő kapcsolata az Atyával és a
Szentlélekkel. Jézusnak sok a feladata,
teendője, mégis mindig van ideje arra,
hogy imádkozzék, imában az Atyához
forduljon, Vele találkozzék. Ez az állandó, közvetlen kapcsolat természetes
és szükségszerű számára, s ebből merít
erőt és világosságot.

A színeváltozás is ilyen mély találkozás az Atyával, melynek lényegéből
valamit megsejthetnek a kiváltságos
emberi szemtanúk. Emberi szemük és
értelmük segítséget is kap: látják Jézus
ruháját, arcát ragyogni természetfeletti
fényességgel, megpillantják Mózest és

Illést, hogy megértsék, miről is beszélget Jézus az Atyával: feladatáról, küldetéséről, a vele járó nehézségekről, a
fájdalmas útról, s a végső dicsőségről...
„Pétert és a vele lévőket elnyomta az
álom. Amikor felébredtek, látták dicsőségét...” Jézus mellett kétszer alszanak el
a tanítványok: itt, és az Olajfák hegyén.
A színeváltozás történetében Márk nem
beszél alvásról, csak a Getszemáni kertben, s ott meglehetősen elmarasztalja
őket ezért (Jézus fájdalmát fokozza,
hogy a tanítványok részvétlenek, (Mk
14,37.40-41). Jézus vérizzadása idején
Lukácsnál is alszanak a tanítványok, de
nem részvétlenségből, hanem éppen ellenkezőleg, a szomorúságtól kimerülve
(Lk 22,45).
Jézus imádkozik – a tanítványok alszanak. Lukácsnál ez szinte természetes,
még csak nem is irónia. Az ajándékot,
amit Jézus hoz a világnak ingyen kapjuk, Isten nagy szeretetéből. Talán nem
is tudjuk, mi készül számunkra, ha nem
is foglalkozunk vele, Isten egyszerre
csak meglep bennünket – Jézus imája,
szenvedése, megdicsőülése által.
Márk evangéliumában Jézus szigorúan megparancsolja tanítványainak,
hogy tartsák titokban a dolgot „mindaddig, amíg az Emberfia fel nem támad
a halálból” (Mk 9,9). Jézus kilétét nem
szabad felfedni mindaddig, amíg szenvedésének is tanúi nem lettünk, nehogy
az emberek félreértsék az ő messiási
küldetését („dicsőséges Messiás”).
Lukácsnál Jézus nem kér titoktartást,
s a tanítványok mégsem fecsegnek.
Tanúk ők, tanúi lettek valami nagyon
fontosnak (vö. Lk 1,2), és azt is tudják,
hogy mikor és hogyan kell arról beszélniük.
Forrás: Tarjányi Béla szentbeszédei
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A katolikus hit megőrzéséről
(Szent István király intelmei)

M

inthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus
hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első
helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom
meg, tanácsolom, illetve javaslom és
sugallom, kedves fiam, hogy a katoli-

kus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden
Istentől rendelt alattvalódnak példát
mutass, s valamennyi egyházi személy
méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd
meg, sem kereszténynek, sem az egyház
fiának nem mondanak. Akik ugyanis
hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem
ékesítik, minthogy a hit tettek híján
meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban
vagy koronában nem lesz részük. Ám
ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben
szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan
és látható ellenségeid ellen. Hiszen az
apostol ezt mondja: „Csak az nyeri el
a babérkoszorút, aki szabályszerűen
küzd.” A hit tehát, melyről beszélek, a
következő: higgy erősen a mindenható
Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a

mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az
angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától
született, az egész világ üdvösségéért a
keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok,
valamint az evangélisták szavával, mint
egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád
ne férjen. „Ez a katolikus hit, melyben
– miként Atanáz mondja – ha akárki
híven és erősen nem hisz, semmiképp
sem üdvözül.” Ha valamikor uralmad
alatt akadnának olyanok – távol legyen!
–, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni,
vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg:
az eretnekség fejének szolgái azok, és
nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket
pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd,
hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul
megrontják és szétszórják. Hogy ez ne
történjék meg, különös gondod legyen.

A határokat mindig keresnünk kell
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

H

a egy hajléktalan megkér arra,
hogy segítsek, meg kell kérdeznem, hogy miben segítsek. Ha például pénzre van szüksége, akkor nekem
tudnom kell, hogy mennyi kell neki.
Ha azt mondja, hogy annyi, amennyit
akarok adni, akkor is neki kell kimondania, hogy mennyire van szüksége. Én
ezek után eldönthetem, hogy tudok-e
adni, vagy sem.
Ez nem packázás vele, hanem tisztelet
a személye iránt, hogy ő ki tudja mondani azt, hogy miben kér segítséget, és
mennyi segítséget kér.
De ez fordítva is igaz. Én elvárom tőle,
hogy ő is tisztelje a határaimat, hogy én
csak ennyit tudok segíteni. Különben azt
fogjuk megélni nagyon rövid idő múlva,
hogy kihasználnak, visszaélnek a szeretetünkkel, és akkor átmegy a szeretetünk
haragba, vagy gyűlöletbe.

Ezt különösen a családokban, szülők és gyerekek, nagyszülők és unokák közti kapcsolatokban figyelhetjük
meg, hiszen mindig segíteni akarnak a
gyereknek, unokának. Nem hiszik el,
hogy határokra van szükség, és a határok hiánya miatt nagyon sok tragédia
történik. A gyereknek és az unokának is
meg kell tanulnia, hogy az apja, az anyja, a nagyszülei is emberek, nem pedig
segítő gépek, vagy pedig jótékonysági
szervezet. Engem erre tanítottak azok
az emberek, és az ő reakcióik, akikkel
találkoztam.
Vagy visszaéltek a szeretetemmel,
vagy túlságosan viszonozni akarták a
szeretet.
Varga László, kaposvári plébános atya
Részlet Az irgalom útján című könyvből
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Dezső atya 10 éves papi jubileuma

H

ihetetlen, de éppen ma 10 éve
annak, hogy László Dezső atyát
Márfi Gyula érsek pappá szentelte a
veszprémi bazilikában. Hét éve szolgál
a Regina Mundi-templomban, közel 6
éve plébánosként.
Pappá szentelésének napjára emlékeztünk ma a reggeli szentmisén, amelyen
Laposa Norbert káplán, Dezső atya legjobb barátja koncelebrált, és édesanyja
is jelen volt, együtt ünnepelt velünk.
„Nem a magam hasznára válaszoltam
az úr hívó szavára, hanem a jóakaratú
emberek javára.”
Így szólt Dezső atya papi jelmondata,
amelyet Assisi Szent Ferenctől kölcsönzött. Azt sugallja, hogy a közösséget
akarja szolgálni, munkáját nem egyedül, hanem csakis a közösséggel együtt
kívánja végezni a közösségért. – vallotta
Dezső atya ismét a mai szentbeszédében.
– Szolgálatom által másokat szeretnék elvezetni az Úrhoz. Nagyon fontos,
hogy észre tudjuk venni egymásban
az értünk munkálkodó isteni szeretetet. Nagy, bölcs lelkipásztorok szokták
hirdetni, hogy ne a híveknek akarjunk
megfelelni, hanem Istennek, Isten parancsainak, törvényeinek. Jézus örök
jutalmat és véget nem érő dicsőséget

ígér azoknak, akik az Ő ügyéért fáradoznak. Hiszem és vallom, hogy ezért
a célért érdemes élni és küzdeni, nem
a földi elismerésért és dicsőségért.
Dezső atya már gyermekkorában
megérezte Isten hívását a papi szolgálatra. Tanúságtevő, keresztény nagycsaládban nőtt fel, rendszeresen jártak
templomba. Kiváló hitoktatói voltak és
aktív ifjúsági közösségeknek volt a tagja.

Nagy örömmel tölti el, hogy édesanyja
ma vele ünnepelhetett.
A Regina Mundi Egyházközség hívei nevében köszönjük Dezső atyának
az évek során végzett sok munkát, a
templom és a plébánia szépítését, felújítását, és sok szeretettel köszöntjük
ezen a szép napon, Isten bőséges áldását
kérve imáinkban további lelkipásztori
szolgálatára.
Demény Anna
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A Szilágyi keresztény iskola hálaadó szentmiséje
Fotó: Demény Anna

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola tanév végi hálaadó szentmiséjét tartotta Márfi érsek úr a Regina
Mundi-templomban június 15-én László
Dezső lelki igazgató atya, Niederhoffer
Zoltán református, valamint Isó Zoltán és Isó Dorottya evangélikus lelkész
részvételével.
Érsek atya szentbeszédében kérte
a tanulókat, gondolják át, milyen sok
embernek kell megköszönniük a velük
való törődést az elmúlt tanév során.
Mindenképpen hálát kell adni Istennek
nevelőikért és hitoktatóikért, akiknek
a megszerzett tudást és vallási nevelést
köszönhetik, osztálytársaikért, a jó közösségért, amelyet a keresztény iskola
biztosít számukra. Biztos, hogy nem kell
szégyellniük, hogy keresztény iskolába
járnak, hiszen itt olyan értékhez juthatnak, amely nem jellemző bármelyik iskolára.
A tanulással kibontakoztathatják képességeiket, megvalósíthatják önmagukat, viszont a vallással, a hittel felül
tudják múlni önmagukat.
A pedagógusokat is örömmel tölti el,
ha sikerült átadni a tudást a növendékeiknek. Érsek atya is nagy tisztelettel
és megbecsüléssel emlékezik egykori

tanáraira, ezt Benjámin László szavaival
tudta a leghitelesebben kifejezni:
„Mind többet gondolok hajdani mestereimre,
az elcsöndesedett férfiakra, kik ifjúságom fölé magasodnak
megviselten és méltóságosan, akár a
százados fák.”
(…)

„Nem kell behunynom a szemem látásukért,
legendák és nosztalgiák homályából
kiválnak.
Szavaimban, gesztusaimban néha fölismerem őket.”
(…)
„Figyelmes tekintetük követ a halál árkain túlról is,
szemükkel nézem dolgaimat, velük mérem magam
s velük a változó világot. Emléknél többek ők.”
Érsek atya végül pihentető, de hasznosan eltöltött nyári vakációt kívánt a
tanulóknak, a végzősöknek pedig azt
kívánta, hogy a középiskolában fejles�szék tovább az itt megszerzett tudást.
Niederhoffer Zoltán református lelkész a 139. zsoltárral búcsúzott a tanévtől a tanulók nevében, amelynek lényege,
hogy Isten velünk van mindenhol, ahol
vagyunk, vagy leszünk. Köszönjük tanárainknak az elmúlt évben megszerzett
tudást, azt, hogy gyarapodtunk testben
és lélekben, a hitünkben és a közösségünkben. Köszönjük, hogy érezhettük
Isten szeretetét, hallhattuk intelmeit.
„Kérjük Urunk, légy velünk a nyári
szünetben is, áldásod kísérje lépteinket,
Fotó: Demény Anna
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valamint azokat is, akik máshol folytatják tanulmányaikat a következő tanévben. Isten áldása legyen a nevelőkön is.”
Isó Dorottya evangélikus lelkész egy
pókokról szóló tanulságos történettel
világított rá, milyen fontos, hogy ne
szakadjunk el Istentől. A pókháló tartószála szimbolizálja azt az összekötő
fonalat, amellyel életünk Istenhez kapcsolódik Ez a szál mindig megtart, a mi
életünk függ tőle. Bárhová vezessen az

életünk, ez a szál Isten kezében van. Ő
mindig megajándékoz minket az Igével, a szentségekkel, mindig biztonságot nyújt nekünk. Ne vágjuk el a szálat,
ami összeköt Istennel, mert akkor rossz
vágányra tévedhet az életünk, és összetörhet mindaz, amit addig felépítettünk.
Halmai György, az iskola igazgatója
megdicsérte azokat a diákokat, akik tanulmányi és sportsikereikkel dicsőséget
szereztek az iskolának, érsek atya pedig

5.
személyesen gratulált egyenként mindnyájuknak. 14 tanuló 8 tantárgyból, 18
tanuló 5 sportágban került az ország
legjobbjai közé!
Dezső atya megköszönte érsek atyának a támogatást, amit az iskolának
nyújtott; a lelkieken kívül a szükséges
eszközök biztosítását is.
A hálaadó szentmise a lelkészek áldásával ért véget.
Demény Anna

A bölcs titkos ládája

S

ok-sok évvel ezelőtt élt Indiában egy
bölcs, aki azt állította, hogy nagy
titkot őriz egy varázsládában, amely az
élet minden területén sikeressé teszi, és
ezért a világ legboldogabb emberének
tartja magát.
Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, megpróbálták ellopni a
ládát is – mindhiába. Minél jobban
próbálkoztak a megszerzésével, annál
boldogtalanabbak lettek, mert az irigység nem hagyta élni őket. Teltek-múltak
az évek, és a bölcs egyre boldogabb lett.
Egy napon egy kisfiú toppant be hozzá
és azt mondta neki:
– Uram, én is határtalanul boldog
szeretnék lenni, mint te. Megmutatod
nekem, hogyan érjem el a boldogságot?
A bölcs a gyermek tisztaságát és egyszerűségét látva így szólt:
– Neked megmutatom a boldoggá válás titkát. Gyere velem és nagyon figyelj:
valójában két ládában őrzöm a boldogság titkát; a szívemben és az eszemben.
A nagy titok pedig nem más, mint egy
lépésekből álló sorozat, amelyet életed
végéig követned kell.

Első lépés: Tudd, hogy Isten minden
dologban ott van, ezért szeretned kell
őt, és hálát kell adnod neki mindazért,
amid van.
Második lépés: Szeresd önmagad és
mindennap lefekvéskor és felkeléskor ki
kell jelentened: – Fontos vagyok, képes
vagyok, értékes vagyok, okos vagyok,
kedves vagyok, sokat várok magamtól,
nincs olyan akadály, amelyet ne tudnék
legyőzni. Ezt hívják önbecsülésnek.
Harmadik lépés: A gyakorlatban is
valósítsd meg, amit magadról állítasz.
Azaz, ha azt gondolod, hogy okos vagy,
viselkedj okosan; ha azt gondolod, hogy
képes vagy, tedd meg, amit kitűzöl magad elé; ha azt gondolod, hogy nincs
akadály, amit ne tudnál legyőzni, akkor
tűzzél ki célokat az életedben és harcolj
értük, amíg el nem éred őket. Ezt a lépést motivációnak hívják.
Negyedik lépés: Ne irigyelj senkit,
azért amije van, vagy ami ő maga. Ők
elérték a maguk céljait, te is érd el a sajátjaidat.
Ötödik lépés: Ne őrizgess a szívedben
haragot senki iránt; ez az érzés nem fogja

hagyni, hogy boldog légy. Hagyd, hogy
Isten törvényei tegyenek igazságot, te
bocsáss meg és felejtsd el a bántásokat.
Hatodik lépés: Ne vedd el azt, ami
nem a tiéd. Emlékezz, hogy a természet
törvényei szerint, ha valakitől elveszel
valamit, akkor holnap elvesznek tőled
valami értékesebbet annál, amit te vettél
el. Fizesd meg a tartozásodat, add vis�sza, ami nem a tiéd, kérj bocsánatot, add
oda mindenkinek azt, ami megilleti őt.
Így biztosíthatod a békédet.
Hetedik lépés: Ne bánj rosszul senkivel. A világ minden élőlényének joga
van ahhoz, hogy tiszteljék és szeressék.
És végül a nyolcadik lépés: Mindig
mosolyogva kelj fel, és fedezd fel a szépséget és a jót a téged körülvevő dolgokban. Gondolj bele, milyen szerencsés
vagy, hiszen annyi mindened van. Segíts
a többieknek, anélkül, hogy arra gondolnál, semmit sem fogsz kapni cserébe. Figyeld az embereket és fedezd fel
jó tulajdonságaikat. Nekik is add át a
titkot, hogy győztessé váljanak, és így
boldogok legyenek.

Juhász Gyula: A Tábor hegyén
Ez volt hegye az elragadtatásnak.
Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap,
Ünnepe az életnek, a csodának.

Jött Mózes, aki eltűnt, mint egy álom,
Illés, ki elszállt lángoló batáron
S három tanítvány, boldog halaványon.

Nem szólt a Mester. A fény és a mámor
Elrebbent mirhaillatként arcáról
S lenézett a hegy napos magosából...

Aranyos arccal fölnézett a Mester,
Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer,
Ó, ily fehér még nem volt eddig ember!

És monda egy: Mi szép, mi szép az élet,
Mi mély, mi nagy, mi gyönyörű ma
Véled,
Építsünk hármas hajlékot tinéktek!

És lenn, ahol a Golgota vet árnyat,
Látta a méla, néma olajfákat,
Hol nemsokára lelke holtrabágyad!

Regina Krónika
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Ministráns kirándulás
A Regina Mundi Egyházközség ministránsai és énekkarosai jutalom-kiránduláson vettek részt 2016. június 7-én, kedden. Az útirány Majk, és Csókakő volt.
Jól indult a buszozás, a reggeli ima után
Dani édesanyjának frissensült pogácsáját majszolhattuk, amit Dezső atya jóvoltából csokival nyomatékosíthattunk.
Majkon a kamalduli szerzetesrend helyi
kolostorát és cellaházait tekintettük meg,
de sajnos itt már nem élnek szerzetesek.
Szépen felújították, és sokat megtudtunk
a néma fehér szerzetesek életéről és életkörülményeiről. Ezek után megebédeltünk, sétáltunk a tó partján, majd újra
buszba szálltunk. A csókakői várat egy
helyi idegenvezető (Seres Rezsőné nyugdíjas tanárnő) mutatta be, érdeklődést
felkeltően mesélte el a vár történetét.
Itt végre hajlandóak voltunk csoportképre beállni. Énekkarosaink énekeltek
(Boldogasszony, Királyasszony kezdetű
éneket) a vár kolostorában. Mivel még
maradt időnk, meglepetésként betértünk a bodajki templomba hálát adni
a Szűzanyának a jó időért és az egész

napos kegyelmekért. Áthaladva az Irgalmasság Kapuján, megcsodálhattuk a
kegytemplom ereklyéit. A Szűzanya lábainál ismét készült rólunk csoportkép.
Hazafelé megköszöntük Dezső atyának
és Rita néninek az egész éves támogatást

és biztatást, befogadó szeretetet, majd
felköszöntöttük Norbert atyát névnapja
alkalmából.
Én nagyon élveztem a kirándulást, és
minden évben várom ezt a lehetőséget.
Léner Emma Lujza
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A Szent Margit Római Katolikus Óvoda hálaadó szentmiséje

Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

H

álaadó szentmisére gyűltek össze
a Regina Mundi-templomban a
Szent Margit Római Katolikus Óvoda
apróságai családjaikkal és az óvó nénikkel június 2-án.
László Dezső atya, az intézmény lelki
igazgatója, beszédében hangsúlyozta,
büszkén vállalhatják a szülők, hogy gyermekeiket katolikus óvodába járatják. Itt
szerető közösségre találnak, és biztonságban tudhatják a kicsiket. Megtanulnak imádkozni, és a keresztény értékek
szerint élni, egymást segíteni. Fontos
azonban, hogy a családban is keresztény szellemben neveljék a kicsiket, jó

Regina Krónika
A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: László Dezső atya
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KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
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példát mutatva, hiszen a gyermek első
és legfontosabb hitoktatói a szülei.
Somogyi Eszter, az intézmény vezető
óvónője, áttekintette az elmúlt év főbb
eseményeit, emlékeztetve a kicsinyeket
a sok közös élményre. Név szerint felsorolta azokat, akiktől el kell búcsúzniuk,
mert szeptembertől már komoly iskoFotó: Demény Anna

lások lesznek, de remélte, hogy a többieket ősszel jó egészségben, szép nyári
élményekkel gazdagodva látja viszont.
Dezső atya is megköszönte az óvónők elkötelezett nevelői munkáját, és
jó pihenést kívánva búcsúzott tőlük a
következő nevelési év kezdetéig.
D. A.
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Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászü
lettek: Nyári-Viszt Bella és NáriViszt Ádám május 29-én.
…mert az örök hazába költöztek:
Táncsics Istvánné sz.: Szabó Sarolta (83 éves) május 31-én, Szenes
Lászlóné sz.: Kovács Ilona (84 éves)
június 2-án.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai júliusra:				
Egyetemes: Hogy tiszteljék azokat a
bennszülött népeket, amelyeket identitásuk, sőt a puszta létük miatt fenyegetés ér.			
Evangelizációs: Hogy a karibi és a latin-amerikai egyház egész földrésznyi
missziója során megújult lendülettel és
lelkesedéssel hirdesse az evangéliumot.
Az imaapostolság szándékai augusztusra:				
Egyetemes: Hogy a sport alkalom
legyen a népek közötti testvéri találkozásra, és hozzájáruljon a világ békéjének ügyéhez.			
Evangelizációs: Hogy a keresztények
az evangélium követői legyenek, tanúságot téve a hitről, a becsületességről
és a felebaráti szeretetről.
Július 4-én Portugáliai szent Erzsébet
emléknapja van.
Július 6-án Goretti Szent Mária szűz
és vértanú emléknapja.
Július 10. évközi 15. vasárnap.
Július 11-én Nursiai Szent Benedek
apátnak, Európa fővédőszentjének
az ünnepe.
Július 16-án Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja.		
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Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

Szentlecke

MTörv 30,10-14
Kol 1,15-20
júl. 10.
Ter 18,1-10a
Kol 1,24-28
júl. 17.
Ter 18,20-32
Kol 2,12-14
júl. 24.
Préd 1,2;2,21-23
Kol 3,1-5.9-11
júl. 31.
Bölcs 18,6-9
Zsid 11,1-2.8-19
aug. 7.
Jer 38,4-6.8-10
Zsid 12,1-4
aug. 14.
1Kor 15,20-27
aug. 15. Jel 11,19a;12,1-6a.10ab
Iz 66,18-21
Zsid 12,5-7.11-13
aug. 21.
Sir 3,19-21.30-31
Zsid 12,18-19.22-24a
aug. 28.
Bölcs 9,13-19
Filem 9b-10.12-17
szept. 4.

Július 17. évközi 16. vasárnap.
Július 18-án Szent Hedvig királynő
emléknapja.

Evangélium
Lk 10,25-37
Lk 10,38-42
Lk 11,1-13
Lk 12,13-21
Lk 12,32-48
Lk 12,49-53
Lk 1,39-56
Lk 13,22-30
Lk 14,1.7-14
Lk 14,25-33

szűz és vértanú, Európa társvédőszentjének az ünnepe.
Augusztus 7. évközi 19. vasárnap.

Július 22-én Szent Mária Magdolna
ünnepe.

Augusztus 10-én Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe.

Július 23-án Szent Brigitta szerzetesnőnek, Európa társvédőszentjének az
ünnepe.

Augusztus 14. évközi 20. vasárnap.

Július 24-én Árpád-házi Szent Kinga
szűz, szerzetesnő emléknapja.
Július 25-én Szent Jakab apostol ünnepe.
Július 26-án főegyházmegyénkben
Szent Annát, főegyházmegyénk védőszentjét ünnepeljük.
Július 29-én 16 órakor a Szent Mihálybazilika-főszékesegyházban ünnepi
érseki szentmise lesz, majd a nagyszülők megáldása.
Július 31-én Loyolai Szent Ignác áldozópapnak, a jezsuita rend megalapítójának emléknapja.
Augusztus 4-én Vianney Szent János
áldozópapnak, a plébánosok védőszentjének emléknapja.
Augusztus 6-án Urunk színeváltozásának az ünnepe.
Augusztus 9-én a keresztről nevezett
Szent Terézia Benedikta (Edit Stein)

Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének az ünnepe (Nagyboldogasszony). Kötelező ünnep!
Augusztus 20-án Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének
az ünnepe.
Augusztus 21. évközi 21. vasárnap.
Augusztus 24-én Szent Bertalan apostol ünnepe.
Augusztus 25-én Kalazanci Szent József áldozópap emléknapja.
Augusztus 28-án Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja.
Szeptember 1-jén, csütörtökön reggel
9 órakor, a Szilágyi keresztény iskola
Veni Sancte szentmiséje lesz.
Szeptember 4-én, reggel 9 órakor, a
Botev és a Simonyi iskola tanulóinak
évnyitó szentmiséje (Veni Sancte) lesz.
A Regina Krónika következő száma
szeptember 4-én jelenik meg.

