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gy fiatalember levelében arról panaszkodik: nem tud imádkozni,
nem érti, mi szüksége van neki, és mi
szüksége van Istennek végeérhetetlenül
ismételgetett szavaira?
Mindenekelőtt meg kell védenem
a szavakat. A szó: az ember legfőbb,
legszellemibb java. Honnét hát a lekicsinylő fordulat: csak szavak! – amivel
épp azt akarjuk jelölni, hogy semmi
értelme nincsen? E kifejezést nyilván
a szavakkal való visszaélés miatt érzett
indulatunk szülte, s annyit jelent, mint
a forrástól elvágott folyó. A csak szavak
látszatszavakat jelentenek, farizeus szavakat, nem létező szavakat.
Ennyit a szavakról. S most kapcsoljuk össze a szavakat az imádság szavaival. Az imádság ugyanis nem azonos
a szóbeli imádsággal. Némán is lehet
imádkozni, hiszen az imádás elsősorban állapot, a léleknek Isten felé való
kitárulása. Ha azonban formát kívánunk
adni neki, természetszerűleg legalkalmasabb erre a szóba foglalt imádság, a
szavak eredendően szellemi természete
miatt.
Szóbeli imáink skálája végtelen, s lehet egészen szubjektív is. A Miatyánk
viszont legszebb, legegyetemesebb s legtömörebb imánk, mit mindenki megérthet, s egy életen át se meríthetünk
ki. Csodálatos szavainak erejével – s e
szavak aztán szavak a javából! – nemcsak kifejezője hát az imádkozó lelkiállapotának, hanem szellemi szépségével
magát az imádkozót is felemeli, gazdagítja. Ahogy a dalról mondotta Babits
Mihály – „a dal szüli énekesét”!
Az ismétlésnek, „ismételgetésnek”
is megvan a maga jelentése. Olyan ez,
mint a szívdobogás. A szívdobogásból
hiányozna az élet? Vagy mint a tenger
hullámverése. Ebben ne lenne áhítat?
A szubjektív imánál – én úgy érzem

– ez „az ismételgetett kész ima” éppen
magasabb rendű. Hiszen Istennel való
találkozásomban mit számít már személyiségem? Ebben a találkozásban nem
szégyen gyermekivé válni, s gondolom,
ez annál inkább sikerül, minél inkább
személyiség, egyéniség valaki a világban.

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?

S az „ismételgetett imádságnak” van
még egy utolsó, nagyon is életszerű tulajdonsága. Magába szívja legkülönbözőbb
hangulatainkat, sorsunk legváltozékonyabb óráinak emlékét, bölcsőnktől a
koporsóig, legszemélyesebb emlékeinket
ez a legegyetemesebb szöveg. Mert örök
igazság, hogy ami bennünk a legszemélyesebb, az egyetemesben lelheti meg
egyedül békéjét és boldogságát.
A tengerparton merengő ember profán jelképe lehetne az imádkozónak.
Ahogy ő elvész a hullámok zajában,
s épp ez „elveszésben” leli meg igazán
önmagát, pihenésében erejét – hasonlóképp találkozik az imában a lélek Istenével.
Monoton szavak? Csak szavak?

A keresztvetés és a Szentlélek segítségül hívása után, helyezd lelkedet Isten jelenlétébe! Minden tized előtt egy
pillanatra nézz a lelkedbe. Ébreszd fel a
titkot, amit a következő tized alatt tisztelsz, s a Kegyelmek Anyjától kérj lelked
számára egy erényt, mely a szent titokból különösen kiviláglik és számodra a
legszükségesebb.
Különösen óvd magad attól a két
fő hibától, ami a legtöbb rózsafüzérimádkozónak a sajátja. Az első főhiba
az, hogy nem kapcsolnak imájukhoz
határozott szándékot és célt; s ha kérdezzük őket, hogy miért imádkoznak,
nem tudnak választ adni. Az imáidnak
mindig legyen célja! Lebegjen szemed
előtt az a kegyelem, melyet el akarsz
érni, azon erény, amit utánozni szeretnél, vagy az a bűn, melyet lelkedből
ki akarsz tépni! A második fő hiba az,
amit a rózsafüzér imánál általában elkövetünk, hogy megkezdésénél nincs
más vágyunk, minthogy „minél hamarabb túl legyünk rajta”. A szentolvasót
csak tehernek érezzük, melyet így nem
imádkozunk hittel, lélekkel és nagyot
akaró szívvel!
Sajnálatos, ahogyan sokan imádkozzák: hanyagul, hadarva és sok szót
elharapva! Még a legalacsonyabb sorsú
embertársunkat sem köszöntenénk ily
nevetségesen, ilyen udvariatlan módon!
S mi azt gondoljuk, hogy Jézusnak és
Máriának kedve telik benne?! Íme, ezért
marad gyümölcstelen az imánk! S ezért
nem leszünk szentebbek százezernyi
elmondott rózsafüzér után sem! Tehát
lassan, figyelmesen és tagoltan imádkozd a Miatyánkot és az Üdvözlégyet!

Pilinszky János
(Új Ember, 1963. január 27.)

(A fentiek Grignon Szent Lajos
gondolatai!)
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A Veszprémi Kolping Család Egyesület nyaralása az Őrségben
2016

M

a úgy tűnik, vége nyárnak. Esik,
sötét az ég. Ám bennem a nyár
képei villódznak, és a kolpingos nyaralás emlékei. Előttem gondos vezetőnk,
Valika tájékoztatója. Segít sorba rakni,
hol is voltunk, mit is láttunk az idén.
Összeszokott baráti Kolping-családunk
tagjaival június 28-án indult a busz ismét az Őrség felé, hogy kiegészíthessük a tavaly szívünkbe zárt táj ismeretét. Megálltunk a kámi arborétumban.
Szépen gondozott, nagyszabású kert.
Megálmodója, gróf Ambrózy-Migani
István, 1922-ben kezdte kialakítani. A
táj, a föld ritka adottságai, befogadták
a fenyőfélék sokaságát: tuját, tiszafát,
bukszusokat, és az ezerféle rododendront. A kert Kína, Japán, Amerika és a
Balkán színeit mutatja. Aztán Szentgotthárdra értünk. Kedvessége újra magával
ragadott. Brenner Jánosról beszéltek
nekünk, akit fiatalon magával ragadó
papsága, hite miatt vertek agyon. Tisztelete, példája fontos.
Őriszentpéterre érve megnéztük a
Szikszai Edit helytörténeti gyűjteményt.
Érdekes, vidám, szemléletes kiállítás.
Mellette Gross Arnold mesébe hívó,
aprólékos, tündéri rézkarcai varázsoltak el. A Hársfa Fogadó ismert kényelmével és finom ételeivel várt. Jólesett
felfrissülni, megpihenni.
Másnap Szalafőn az olajsütő mesterséggel ismerkedtünk. Modern, kicsi
műhely. Meséltek a tökmagolaj sokféle
hatásáról, a melléktermékek hasznosításáról. És újra Velemér. A fénytemp-

Szent Márton-nap
November 13-án, vasárnap,
az esti szentmise keretein belül
a Szilágyi keresztény iskola tanulói a Szent Márton-legendából
jeleneteket adnak elő. Ezt követően lámpás felvonulást tartunk a
Szentháromság térre. Mindenkit
szeretettel várunk!

lomhoz vezető séta, a százados fák, a
kékséges kék, hatalmas hortenziabokrok, a templom hangulata mind felejthetetlenek.
És tovább: Lendva. Idegenvezetőnk
elvitt a Szentháromság-kápolnába, ahol
Hadik Mihály múmiája pihen. Története izgalmas része a múltnak. Körülötte megejtően szép, öreg temető. A
városban bekukkantottunk legnagyobb
festőjük, Zvest Apollónia, izgalmas kiállításába. Innen az új kilátótoronyhoz
mentünk. Pompás mérnöki munka.
Szépséges, lendületes, modern. 53 m
magas. Lift visz föl a körpanorámás,
üvegezett erkélyre. A Mura folyó vízgyűjtő-területéig csodáltuk a szlovénmagyar-horvát-osztrák tájak egybeolvadó képét. Érdemes oda ellátogatni.
Jó érzés, hogy a város szórólapjai kétnyelvűek (vagy több). Egyik a magyar.
Végül egy pompás borház vendégszeretete vidította a társaságot.
Csütörtökön, mint tavaly, a lenti
strand, gyógyfürdő volt a pihenés, a
mozgás élményszerzője. Lubickoltunk.
Pénteken Márokföldre mentünk. Pici,
följövőben lévő Őrség-széli falucska.
Palicska Mária, ismert mesefigura-készítő keramikus várt minket. Kedves
alkotásait gyermeki lelkesedéssel néztük. Egész történeteket elevenít meg. Az
utca másik végén Bedő Katalin kézműves kisiparos fogadta a csapatot. Tágas
csűrében kosárfonásra oktatta a népet.
Időtlen, nyugalmat árasztó, békés hely.
Muraszombatra 13 órakor érkeztünk.
A kastélymúzeum gazdagságát idegenvezetőnk mutatta be. Ámultunk az
érdekességeken. Néprajz, polgári élet,
főúri pompa, kuriózumok. És tovább,
Passera kicsi családi csokoládé manufaktúrája felé. Bőven kóstolgathattunk.
Izgalmasan finom volt a tökmagolajos
csoki. Esténként ki-ki hogyan gondolta: szolid borozás és éneklés fogta
össze a csapatot. Emlékezés, életünk
fájdalmas történései, veszteségeink is
szóba kerültek. Ez életkorunkból is
adódik. A velünk tartó unokák friss

énekei jólestek. Szombat a hazaindulás napja volt. Útközben betértünk az
alsópáhoki Kolping Hotelbe. Az igazgató úr végigvezetett az épületeken.
Barátságos, szép hely, sok kényelmet
szolgáló lehetőséggel. Keszthelyen a
Festetics-kastély termeinek szépségét,
gazdagságát idegenvezetőnk villantotta
föl. Gyönyörű!
És haza, haza… Ez a nyaralás is méltó
volt a sok-sok előző évihez. Gazdagított,
fölvillanyozott, barátságokat épített.
Millió fénykép segít majd fölidézni a
mesélteket, és a látottakat.
Köszönet érte!
Korinekné Mariann
a Veszprémi Kolping Család Egyesület
nevében

Teréz anya:
A legszebb a világon
A legszebb nap? A ma.
A legnagyobb akadály? A félelem.
A legkönnyebb? Tévedni.
Minden rossz gyökere? Az egoizmus,
az önzés.
A legszebb szórakozás? A munka.
A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya.
A legjobb tanítók? A gyermekek.
A legszükségesebb szükségszerűség?
Önmagamat ajándékozni.
Mi boldogít a legteljesebben? A másik
embernek hasznára lenni.
A legveszedelmesebb hiba? A rossz kedélyállapot.
A legközönségesebb érzés? A bosszú
és a gyűlölet.
A legszebb ajándék? A megértés, az
együttérzés.
A nélkülözhetetlen? Az otthon, a valahová tartozás.
A jóleső érzés? A belső béke.
A legjobb megoldás? Az optimizmus.
A legnagyobb megelégedettség? Az elvégzett kötelesség.
A legnagyobb erő a világban? A hit.
A legszebb a világon? A SZERETET
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inden jóból bőségesen részesedett mindenki, aki elfogadta a
meghívást 10-én, szombaton, a közösségi napra.
Volt sok finomság: fokhagymás, tejfölös lángos, grillkolbász, rengeteg csábító
sütemény és nyári hőség. Még a Nap is
tudta, hogy ki kell tennie magáért.
A sátrak védelmébe húzódva beszélgettünk és élveztük a Gyöngyhalász latin
duó vérpezsdítő produkcióját.
A fiatalok sok-sok tevékenység közül
választhattak, sport és kreatív feladatok
egyaránt várták őket.
Köszönjük a szervezőknek és az önkéntes segítőknek a közösségért végzett
rengeteg munkát.
Meséljék el a képek, milyen jól éreztük magunkat!
szöveg: Demény Anna
fotók: Bertalan Dani
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Veni Sancte Spiritus
A Szilágyi iskola tanévnyitó szentmiséje a Reginában
A Szentlélek segítségül hívásával kezdték
a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola tanárai és tanulói az új tanévet. László Dezső atya, az iskola lelki
igazgatója köszöntötte a megjelenteket,
köztük a társegyházak lelkészeit.
A Szentlelket hívó szentmisén Dezső atya diákokhoz, pedagógusokhoz,
szülőkhöz szólt elsősorban. Beszédében kiemelte azokat a szenteket, akik
szívügyüknek tekintették a gyermekek
testi-lelki nevelését.
Elsőként – Szent Márton éve lévén
– őt hozta fel példaként.
Magyar földön 995. óta folyik az oktatás, az első iskola a ma Pannonhalmának nevezett Szent Márton hegyen
volt. Évszázadokig csak az egyház látta
el ezt a feladatot a katolikus, később protestáns felekezeti iskolákkal. Az iskola
legfőbb jellemzője, hogy jövőt szolgáló
intézmény, és az egész emberi élet teljességét fejleszti.
Kalazanci Szent József a katolikus
iskolák védőszentje, a piarista rend alapítója nagy hivatástudattal, szeretettel,
türelemmel, alázattal tanította korának
szegény gyermekeit hitre, tudásra, szép
életre, jóra.
Néri Szent Fülöp oratóriumot hozott
létre, ahová befogadta az utcagyereke-

Fotó: Demény Anna

ket, hogy ne kallódjanak el. Közösséget
formált belőlük, együtt zsoltárokat énekeltek és imádkoztak.
Don Bosco János, a Szalézi rend megalapítója, focizni tanította a gyerekeket,
közös játék és közös imádság által alkottak közösséget.
A nyári nemzetközi sportesemények
során is nyilvánvalóvá vált a sport közösségteremtő ereje, a csapatjáték, ahol az
egyén a csapatnak, a közösségnek rendeli alá a tudását és az erejét, az egyén
Fotó: Demény Anna

nem a saját dicsősége miatt, hanem a
hazáért, a nemzetért küzd. Fontos egy
csapatban játszani, és a csapatkapitány
szavát követni. Csak így, egységben lehet eredményt elérni.
Jézus – a Szentírás tanúsága szerint –
elmondta azokat a belső értékeket, erényeket, amelyek többé teszik az embert
és boldogítják. Így a szelídség, alázat,
irgalom, békességszerzés, tisztaszívűség,
igazságszomjazás, kitartó imádság, melyet a szeretet szóval lehet összefoglalni.
A keresztények számára Jézus személye – tanítása a keresztény nevelés
alapja. A 12 éves Jézusról írja Lukács
evangélista: „növekedett korban, bölcsességben, kedvességben Isten, s az
ember előtt”. Nyilvános működése idején
tanítványokat választott, sok mindenre
tanította őket, velük töltötte idejének jó
részét. Szólt az egyes emberhez és a tömeghez, úgy tanított, mint akinek isteni
hatalma van. Egész életével pedig példát
adott nekik, körüljárt jól cselekedvén
(ApCsel 10,38).
Non scholae sed vitae discimus (Seneca). Nem az iskolának, hanem az életnek
tanulunk. Ez az egyházi iskola feladata
is azzal a nagyszerű kettős jelentéssel,
hogy a földi élet feladatait mindig az
örök életre nyitottan akarja végezni.
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Az elmúlt idő igazolta az egyházi
iskolák létét, jogosultságát, melyeket
a rendszerváltozás idején még nagyon
sokan megkérdőjeleztek és támadtak.
Örömmel nyugtázzuk, hogy a csökkenő
gyermeklétszám mellett sem fogyatkoznak, hanem növekednek. Nagy szüksége
is van rájuk mind az egyháznak, mind
a hazának.
A legnagyobb magyar, Széchenyi István szerint: „Az erkölcsi erőnek akkora
mértékét, amely a magyarság szempontjából pozitív elemmé tehet valakit, a hétköznapok ezerszeres tapasztalata szerint
kizárólag a vallás képes biztosítani.”
A nevelés, az értékek átadása a legszebb és legszemélyesebb feladatok közé
tartozik. Ha az ifjúság készséges a jóra,
és megvan benne a tisztelettudás, ha a
tanárokban nagy az elhivatottság-tudat,
ha a szülők úgy tekintenek a pedagógusokra, mint helyetteseikre, éppen a
negyedik parancsolat alapján, akkor
kérhetjük igazában fáradozásunkra Isten áldását. Tegyük ezt most is, hívjuk
ezért a Szentlelket az ősi iskolai imával:
„Cselekedeteinket, kérünk Urunk,
Szentlelked sugallatával előzd meg,
és segítségeddel kísérd, hogy minden
imádságunk és munkánk tőled vegye
kezdetét, s általad végződjék, Krisztus,
a mi Urunk által. Amen.”
Niederhoffer Zoltán református lelkész felhívta a tanulók figyelmét arra,
hogy milyen többlettel jár az, ha egyházi
iskolába járnak.

Regina Krónika

5.

Fotó: Demény Anna

Jézus tanítása szerint a vallásnak két
fontos szerepe van: hogy elvezessen
minket Istenhez, Isten országába. Ez
egyedül Jézus által lehetséges, aki életét
adta a keresztfán a mi üdvösségünkért.
Ez a vallás elsődleges célja.
A másik célja, velejárója, vagy gyümölcse az, hogy jobbá tegye az emberi
életet, a mi világunkat. Gyümölcstermő életet kell élnünk. Az a vallásosság,
amely nem hoz gyümölcsöt, nem értelmes. A tanulók fogadják engedelmesen
a tanítást, az Isten szavát. Fejlesszék
tehetségüket és adottságukat, amelyet
Istentől kaptak!
Az Úr áldása legyen ezen a tanéven!
Isó Dorottya evangélikus lelkész fiFotó: Demény Anna

gyelemfelkeltő kérdésekkel indította a
beszédét. Megkérdezte a gyermekektől,
ki várta már az iskolát, ki, miért várta,
ki tartja unalmasnak, kinek vannak félelmei, szorongásai az előtte álló tanév
kihívásai miatt.
A gyerekek őszintén és lelkesen jelentkeztek.
A lelkésznő egy kulcsmondatot hozott
a tanulók számára: „Istennek gondja
van ránk.”
Ezt a mondatot alkalmazni lehet mindenféle félelem és szorongás ellen. Ha
így fohászkodunk: Uram, tarts szorosan a tenyeredben, hadd bízzam Rád az
egész tanévet! – elmúlik a szorongás, a
szomorúság. Istentől mindig kérhetünk
segítséget, mindig hivatkozhatunk az
ígéretére, amely szerint gondja van ránk.
Így teljes bizalommal indulhatunk el
az új tanévben.
Halmay György, az iskola igazgatója
köszöntötte a lelkészeket, a pedagógusokat és a tanulókat, különös tekintettel az első évesekre, akik megkapták az
iskola szép, bordó nyakkendőjét. Kérte
őket, legyenek büszkék, hogy ebbe a
több mint 150 éves, kiváló hagyományokkal rendelkező iskolába járhatnak.
Mindenkinek azt kívánta, hogy találják
meg a szépséget és az örömet a tanulásban illetve a tanításban, nevelésben. A
tanulók a család, a közösség és a haza
javára használják a megszerzett tudást.
A szentmise a lelkészek áldásával ért
véget.
Demény Anna
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Ovis Veni Sancte
Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

S

ok kis ovis gyűlt össze a Reginában
szeptember 15-én az óvó nénikkel,
szüleikkel és nagyszüleikkel az új nevelési évet megnyitó szentmisére.
Dezső atya, a Szent Margit Katolikus
Óvoda lelki igazgatója, köszöntötte a
kicsiket és hozzátartozóikat, és felhívta
a figyelmüket a felelősségre, amit azzal
vállaltak, hogy a gyermekeket katolikus
óvodába íratták. Arra kérte a szülőket,
hogy az esti közös imában emlékezzenek meg az óvónőkről is, akik mindent
megtesznek a kicsik testi és lelki fejlődéséért.
Somogyi Eszter vezető óvónő köszönetet mondott mindenkinek, aki a
nevelési év során a gyermekekért dolgozik, az Érsekségnek pedig az anyagi
támogatásért, amivel lehetővé tették az
épület felújítását és új eszközök beszerzését.
Végül név szerint köszöntötte az új
kiscsoportosokat, és megnyitotta az új
évet.
Demény Anna

Fotó: Demény Anna

Ministránsok!
Fotó: Demény Anna

Ministráns-foglalkozás október 15-én
17 órakor lesz a templomban.
Lakó János szeretettel várja
az oltárszolgálatra készülőket.

Regina Krónika
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7.

Balatonfenyvesi hétvége

N

agy meglepetésre, 2015 karácsonyán kaptunk egy csodás ajándékot a Veszprémi Kolping Családtól:
egy hétvégét a balatonfenyvesi Kolping
üdülőben.
Aki járt már hasonló cipőben, tudja,
hogy öt különböző korú gyermekkel (a
négyévestől a kamaszig) nem egyszerű
mindenkinek egyformán örömöt nyújtó kikapcsolódást találni. Ezen a helyen
mégis mindenki megtalálta a neki megfelelőt, akár aktív, akár nyugodt pihe-

nésről legyen szó. Nekünk inkább az
előbbiből jutott. 2016. július 29-31-ig
egy igazán tartalmas hétvégét tölthettünk el ebben a családias üdülőben.
Maga az épület egy fenyőfák óvta,
csendes helyen található a „Magyar
Tengertől” pár méterre. Lakrészünk esztétikusan felszerelt hely volt, heten is jól
elfértünk. A konyhában mindent kön�nyen megtaláltunk. Az udvar könnyed
kikapcsolódást nyújtott, este sötétedésig
pingpongoztunk, fociztunk, vagy éppen

a trambulinon ugrándoztunk. Később
előkerült a kártya is.
Természetesen nem hagytuk ki a jó
idő és a Balaton közelsége adta lehetőséget. Péntek este és másnap, szombaton
is a strandolást választottuk.
Nekünk, „északi partiaknak” furcsák
voltak a most túloldalon felugró hegyek,
amik a tó fölé magasodtak.
A pécsi és gödöllői Kolping család
tagjai és vendéglátónk, Kati is jó benyomást keltettek bennünk! Vasárnap
fájó szívvel búcsúztunk el a hangulatos
helytől.
Köszönjük a veszprémi Kolping Családnak! Szép emlékként őrizzük, jó lesz
rá visszaemlékezni a hideg téli napokon.

Kenyérmegáldás augusztus 20-án

Fotó: Demény Anna

Fotó: Demény Anna

Felber család, Veszprém

Regina Krónika

8.

Készüljünk a szentmisére

Imádkozzunk értük...!
...mert a keresztségben újjászület
tek: Lázár Emma és Lázár Rebeka
szeptember 4-én, Bálint Dorka
szeptember 17-én, Schillinger And
rás szeptember 18-án, Keszthelyi
Sára szeptember 3-án
…szentségi házasságot kötöttek:
Czech Rudolf László és Klóber Éva
szeptember 3-án
…mert az örök hazába költöztek:
Vadas Sándor (83 éves) szeptember 2-án, Raksányi Zoltán (63 éves)
szeptember 9-én, Etlinger Anna Mária (67 éves) szeptember 16-án.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai ok
tóberre:			
Egyetemes: Hogy az újságírókat munkájuk végzése során az igazság iránti
tisztelet és erős etikai érzék vezesse.
Evangelizációs: Hogy a missziók világnapja megerősítse minden keresztény
közösségben az evangélium hirdetésének örömét és felelősségét.
Október hónapban minden este közös
rózsafüzér imádság van a templomban
este ½ 6-kor; utána 6 órakor szentmise.
Reggel nincs szentmise.
Október 5-én ünnepeljük főegyházmegyénkben a Szent Mihály-bazilikafőszékesegyház felszentelését.
Október 7. Rózsafüzér Királynője
Október 8. Szűz Máriának, Magyarok
Nagyasszonyának, Magyarország Fő
patrónájának az ünnepe.
Október 10. Badalik Bertalan püspök
halálának az évfordulója (†1965, ő az
egyházmegye legutolsó olyan püspöke,
aki veszprémi püspökként halt meg).

2016. október 2.

okt. 9.
okt. 16.
okt. 23.
okt. 30.
nov. 1.
nov. 6.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

2Kir 5,14-17

2Tim 2,8-13

Lk 17,11-19

Kiv 17,8-13

2Tim 3,14 - 4,2

Lk 18,1-8

Sir 35,12-14.16-18

2Tim 4,6-8.16-18

Lk 18,9-14

Bölcs 11,23 - 12,2
Jel 7,2-4.9-14

2Tessz 1,11 - 2,2
1Jn 3,1-3

Lk 19,1-10
Mt 5,1-12a

2Mak 7,1-2.9-14

2Tessz 2,15 - 3,5

Lk 20,27-38

Felhívás!
Kéréssel fordulunk a kedves
Testvérekhez, különösen azokhoz,
akik még nem fizették be az egyházi
adójukat, szíveskedjenek azt lehetőleg minél előbb megtenni. Előre is
köszönjük a Testvérek megértését és
nagyvonalú támogatását.
László Dezső atya

Október 15. a Jézusról nevezett (Avilai)
Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja.
Október 17. Antiochiai Szent Ignác
püspök és vértanú emléknapja.
Október 18. Szent Lukács evangélista
ünnepe.
Október 19. Egyházközségi zarándok
út Bodajkra és Majkra. Ezen a napon
nem lesz szentmise.
Október 22. Szent II. János Pál pápa
emléknapja.
Október 23-án tartja egyházunk a
missziós vasárnapot és az évente szokásos missziós gyűjtést. Kérjük a kedves hívek nagylelkű támogatását.
Október 23. Kapisztrán Szent János
áldozópap emléknapja.
Október 28. Szent Simon és Szent Jú
dás Tádé apostolok ünnepe.
Október 31. Boldog Romzsa Tódor
püspök és vértanú emléknapja.

Október 11. Boldog XXIII. János pá
pa emléknapja

November 1-je mindenszentek ün
nepe. Vasárnapi miserendet tartunk.

Október 14. Szent I. Kallixtusz pá
pa és vértanú emléknapja.

Az esti misét követi a szokásos halottak
napi megemlékezés elhunytjainkról,

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

valamint a halotti zsolozsma virrasztó imaórája.
November 2-án, halottak napján, reg
gel 7-kor és este 6 órakor tartunk
szentmisét.			
Halottak napjához kapcsolódó búcsúkról: „Aki a temetőt ájtatos lélekkel
látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-jétől
8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet.
Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a
pápa szándékára. Az év többi napján
részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak
napján (vagyis az azt megelőző nap
delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot
vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút
nyerhetnek a szokott feltételekkel. A
látogatáskor egy miatyánkot és egy hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú
elnyerhető a megelőző vagy következő
vasárnapon és mindenszentek ünnepén
is” (Direktórium).
November 5. Szent Imre hercegnek,
a magyar fiúifjúság védőszentjének
az ünnepe.

