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Krisztus király ünnepe
Az egyházi év végéhez közeledve
Az egyházi ünnepek sorában vannak
népszerű és vannak kevésbé ismert ünnepnapok, de az bizonyos, hogy minden
katolikus hívő tudja, mikor van Krisztus
király ünnepe, hiszen ez a nap jelöli az
egyházi év végét.
Azonban az talán már kevésbé ismert,
hogy ez az ünnep nem is olyan régről
eredeztethető, ugyanis csak 1925-ben
került be a liturgikus naptárba – jóllehet a Krisztus királyságáról szóló tanítás
már olyan régóta létezik, mint maga az
egyház.
Az ünnepet XI. Piusz pápa rendelte el 1925. december 11-i keltezésű Quas
Primas című apostoli körlevelében. Arra az esztendőre
esett ugyanis a niceai zsinat
1600. évfordulója. Ezen a
zsinaton mondták ki Krisztusnak az Atyával való egylényegűségét, illetve ekkor
került bele az apostoli hitvallásba, hogy „országának
nem lesz vége”. E jeles nap
mozgó ünnep, amelyre a pápa eredetileg a mindenszentek ünnepe előtti vasárnapot
jelölte ki, de a II. vatikáni
zsinat után áthelyezték az
advent előtti utolsó vasárnapra. A pápa
elhatározásának háttere – ahogy erre az
enciklika elején utal is –, hogy azokban
az időkben erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméit,
és ezt a Krisztustól és az egyháztól való
elfordulás veszélyeként értékelte.
Az Ó- és az Újszövetségben számos
prófécia található az eljövendő királyról, a béke fejedelméről, akinek uralmát az egész földkerekségen uralkodó
béke jellemzi majd, akinek országában
a szeretet lesz az egyetlen törvény (az

enciklika szövege is idéz néhányat):
„Napjaiban az igazságosság virágzik, a
béke teljessége, amíg csak el nem tűnik
a hold. Uralkodni fog tengertől tengerig, a nagy folyótól a föld határáig.”
(Zsolt 71,7–8)
„Messzire kiterjed majd uralma, és a
békének nem lesz vége Dávid trónján
és királyságában, amelyet megerősít és
megszilárdít a jog és az igazság által.”
(Iz 9,6)
„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan ne-

vet adott neki, amely fölötte van minden
névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg
minden térd a mennyben, a földön és
az alvilágban, s minden nyelv hirdesse
az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus
Krisztus az Úr.” (Fil 2,9–11)
„Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet
foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek
mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor
különválasztja a juhokat a kosoktól.”
(Mt 25,31–32)

A mennyei Atya Krisztusban teremtett az égen és a földön, a láthatókat és
láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket, hatalmasságokat;
minden őáltala és őérette teremtetett.
Krisztus tehát a Fő és a Király a teremtés jogán. Benne van megváltásunk az
ő vére által ő a Testnek, az Egyháznak
a feje. Tehát Krisztus a Fő, a Király a
szent vére árán szerzett megváltás jogcímén. Krisztus e kettős jogon urunk,
törvényhozónk, mégpedig az egyes embernek éppúgy, mint a társadalomnak. Uralmát azonban nem erőszakkal akarja
megvalósítani, hanem szeretetteljes vonzásával, hogy
szabad akarattal ismerjük el
felszabadító uralmát.
Korunkban az emberiségre különös súllyal
nehezedő nyomorúságnak
oka voltaképpen a népek
elpártolása Krisztustól. Ez
az ünnep évről évre hathatósan hirdeti Krisztusnak az
emberek és dolgok fölött való felséges és feltétlen uralmát. Isten úgy akarta, hogy
Krisztus fősége és uralma
a történelem végén nyilvánuljon ki világosan. Az utolsó ítéleten
ő lesz a Bíró, aki mindent összefoglal
és átad az Atyának.
Az Egyház azt emeli ki liturgiájában,
hogy Krisztus királysága, amely láthatatlanul állandóan megvalósul az ő híveiben („Isten országa bennetek van”)
az idők végén láthatóan is megjelenik
és az emberiség történelmi útját teljessé
teszi, annak értelmet ad.
Forrás: http://www.jelujsag.hu/egyhaziunnepek-a-kepzomuveszetben---krisztuskiraly-unnepe
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Családi életre nevelés a Padányi Iskolában
„mi lehetne nagyobb kiváltság, mint
jobb hellyé tenni ezt az elfuserált világot, amelyben élünk, azok számára, akik
majd akkor élnek rajta, amikor mi már
rég nem leszünk…” – (Idézet Sir Winston Churchill 1908. október 10. napján
elmondott beszédéből)
„A család érték, óvjuk közösen”
A Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület által vezetett projekt keretében a Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület Családi életre nevelés
csoportfoglalkozásokat , úgynevezett
CSÉN-oktatást tart a Padányi katolikus
iskolában az ősz folyamán.
Két osztályban, 10-10 órában, interaktív, gondolkodó és alkotó módon
járták körül az önismeret, férfi női különbözőségek, párválasztás, házasság
és gyümölcsei kérdésköröket.
Az ember cselekedetei jellemén alapulnak, amelyet az értékrendje formál.
Jellemünk alapja az, hogy mit hiszünk
igaznak, avagy hamisnak. Jellemünket
a család közege formálja, azokhoz a
kulturális célokhoz, erkölcsi normákhoz szoktatja, amelyeket a család, mint
mikro-közeg elfogad.
Mit tartok értékesnek? Minden elfogadható, ami „bejön” nekem? Vágyaim

kielégítése csupán mindennek az alapja?
Ki vagyok szolgáltatva csalóka érzéseimnek, vagy valami több, abszolút érték,
amelynek alapján jónak vagy rossznak
ítélhetnék dolgokat? Hogyan fejezem
ki szeretetemet és mikor érzem, hogy
szeretve vagyok? Önmagam ismerete, a család működésének felismerése,
életszakaszokkal együtt járó kihívások
kezelése a biztos kapcsolatok alapja.
Ki? Vagyok? Én?; szerepek: nemi-,
társadalmi-,családi szerepek, mitől nő
a nő és mitől férfi a férfi?; ha az ideá-

lis férfi és ideális nő egy pár, akkor a
kapcsolatnak mi a jövője és jövőképe?;
Értékalapú házasság? Hosszú távú befektetés?
Burucs Tamás pedagógus és dr. LénerPintér Sára jogász, CSÉN-oktatók,
(mindketten családosok) feszegették a
kérdéseket, a lehetőségeket, és bátorították a résztvevőket, hogy saját családi
szokásaikat továbbgondolva, ne csak a
zsigerek és az érzékek, érzelmek kielégítésére építsenek kapcsolatokat.
dr. Léner-Pintér Sára
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Eucharisztikus Élet Mozgalom

J

ézus egyik legnagyobb ajándéka számunkra, hogy nem hagyott árván
bennünket, gondoskodik rólunk, táplálja lelkünket és testünket. Szentlelke
által éltet minket, és szent teste és vére
által megjelenik köztünk, belép a mi
hajlékunkba, hogy életünk legyen, és
bőségben legyen.
A Központi Oltáregyesület által kezdeményezett Eucharisztikus Élet Mozgalom azért született, hogy felmutassa,
miként kapcsolódnak egy vérkeringésbe
mindazok, akik elköteleződnek arra,
hogy az eucharisztikus életet magukban elmélyítsék, mert meggyőződésük,
hogy életük forrása az Eucharisztia.
Az Eucharisztikus Élet Mozgalom
lelkiségének alappillérei: imádság, felajánlás, apostolkodás.
Imádság: az eucharisztikus lelkiséget mindenekelőtt az imádság által formálhatjuk magunkban. Az imádságnak
számunkra különösen is kiemelt módjai
a szentséglátogatás, a szentségimádás,
a szentmise megünneplése, valamint a
rendszeres szentáldozás.
A mozgalomhoz csatlakozók elkö-

telezik magukat arra, hogy rendszeres
szentségi életet élnek, naponta imádkoznak és havonta legalább fél órányi
szentséglátogatást végeznek, és egy kijelölt másik tagért közbenjárnak. Minden tagért imádkozunk különösen a
Budapesti Örökimádás-templomban.
Felajánlás: Jézus felajánlását követve,
önmagam és szolgálataim felajánlása.
Jézus az utolsó vacsorán ránk hagyta
az Eucharisztia titkát. A kereszten egészen értünk adta magát. A szentmisében
megünnepeljük Jézus teljes felajánlását,
és bekapcsolódunk az ő áldozatába.
Szolgálataink által pedig emberi erőnket, képességeinket ajánljuk fel az ő
dicsőségére és mások javára.
A mozgalom tagjai képességeik és a
helyi egyházi szükségletek figyelembe
vételével felajánlják tevékeny szolgálatukat plébániájukon, templomi közösségükben, vagy valamely egyházi
közösségben, mozgalomban.
Apostolkodás: az Eucharisztiából
fakadó élet gyümölcseinek megosztása,
és mások meghívása az eucharisztikus
életre.

Örökimádás Veszprémben
2017. október 26-án, csütörtökön este
18.00 órakor Dr. Márfi Gyula érsek úr
szentmisét mutatott be, majd ünnepélyesen kihelyezte az Oltáriszentséget
imádásra az Örökimádó kápolnában.
Az idők jeleit figyelve elérkezettnek
látjuk az időt, és szükségesnek, hogy a
Magyarok Nagyasszonya-templomhoz
kapcsolódóan elindítsuk az Oltáriszentség állandó imádását.
Mély meggyőződéssel hisszük, hogy
napjaink felmerülő összes kérdésére
egyedül Jézus Krisztus tud biztos választ
adni; az eszmék zűrzavarában biztos
utat mutatni; hite hagyott világunkban
egyedül ő tud újra hitet ajándékozni;
eltévedt embertársainkat visszavezetni
Istenhez.
Ahhoz, hogy gyógyító-, üdvözítő te-

vékenységét kifejthesse bennünk, hitet
kér tőlünk, s hogy ezzel a hittel bízzuk
rá életünket, minden dolgunkat először
Vele beszéljük meg.
Erre ad alkalmat az Oltáriszentségben
áldott jelenlétével és közöttünk létével.
Ezért fontos, hogy életünk részévé tegyük az Oltáriszentség látogatását, imádását a szentmiseáldozat idején kívül,
a heti 168 órából 1 órát Vele töltve.
Az állandó Szentségimádás éjjel-nappal ezt akarja megvalósítani.
Legyünk nagylelkűek az Oltáriszentségben köztünk élő Jézushoz. Ajándékozzunk Neki hetente egy órát, és Ő
megújítja életünket, növelve hitünket,
erősítve reményünket, visszavezetve
minket az „első szeretethez”.
A heti időpont meghatározása segít

3.
Krisztus teste – az Eucharisztia – az
Élet Kenyere, és aki eszi ezt a kenyeret,
annak örök élete van (vö. Jn 6,54). Az
Eucharisztiából fakadó élet gyümölcseit
nem tarthatjuk meg magunknak, hanem
mindenkit meghívunk Isten szeretetének asztalához, hogy mindenki megismerje az eucharisztikus élet örömeit,
szépségét és gyógyító hatását.
A mozgalom tagjai készek arra, hogy
megosszák javaikat a rászorulókkal, és
másokat is meghívnak az eucharisztikus
élet felfedezésére.
Az Eucharisztikus Élet Mozgalomhoz csatlakozhatnak egyének, imacsoportok, plébániai csoportok tagjai, akik
havi rendszerességgel végeznek szentségimádást vagy legalább fél óra szentséglátogatást.
Olyan beteg és szenvedő testvérek is
bekapcsolódhatnak a mozgalomba, akik
már nem tudnak rendszeresen eljutni
az Úr házába a szentségi Jézushoz, de
szenvedéseiket szeretnék Jézus eucharisztikus áldozatával összekapcsolni.
A mozgalomba jelentkezni és regisztrálni az alábbi oldalon lehet:
http://www.oltaregyesulet.hu/eucharisztikus_elet_mozgalom/jelentkezes

bennünket a rendszerességben, mi pedig
ezzel tudjuk segíteni az állandó szentségimádás fenntartását; biztosítva, hogy
az Oltáriszentség ne maradjon egyedül,
őrizetlenül.
A késő esti – éjszakai – és hajnali
óráknak külön értéke van. Ezekben az
órákban az ember fogékonyabb az isteni kinyilatkoztatásra. Akik ezekben az
órákban tudnak virrasztani egy órát,
azokat külön szent örömben részesíti
az Úr.
Az állandó szentségimádás fenntartása által mindnyájunk életére áradjon
áldás és kegyelem, hadd lehessünk mi
magunk is áldássá.
Állandó szentségimádás: Magyarok
Nagyasszonya Plébániatemplom
Regisztráció: a templomban ki
helyezett íveken, vagy telefonon:
88/328-408, vagy honlapon: www.
magyaroknagyasszonyaplebania.hu,
„Örökimádás” menüpont.
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Tíz éves a Szilágyi Harangegyüttes!
A veszprémi zenekedvelők felkapják
a fejüket, ha az együttes nevét hallják,
hiszen a zenekar az elmúlt évtizedben
országos hírnévre tett szert. Évi 25-30
felkérést kapnak, az adventi hetekben
szinte mindennap van fellépésük, nemcsak Veszprém vonzáskörzetében, hanem az ország távoli pontjain is.
Ennek a különleges csoportnak, a
Szilágyi Harangegyüttesnek a születésnapját, megalakulásának 10 éves évfordulóját ünnepeljük az idén. Ebből
az alkalomból beszélgettem Albertné
Balogh Mártával, az együttes megalapítójával, művészeti vezetőjével.
Hogy alakult meg az együttes?
Korábbi igazgatónőnk támogatását
megnyerve indítottam a csengettyűs
csoportot 2004-ben. Véletlenül szereztünk tudomást arról, hogy Magyarországon működik egy olyan hangszergyártó cég, mely ezeket a hangszereket
készíti. A hangzásuk olyan különleges és
szép volt, hogy tanítványaim örömmel
alakítottak kis együttest, hogy együtt
szólaltassák meg a kis hangszereket. Az
első gyermekcsapat nagy része az akkori
osztályom tanulóiból alakult, teljesen
amatőr zenei tudással. A gyerekeket kis
csengőkkel tanítottam kottát olvasni és
együtt zenélni. Munkájuk igazán zeneszerető, áldozatos munka volt A hattagú
kezdő csapatból legfeljebb két tanuló
vett részt zenei képzésben, a többség arra támaszkodott, amit az énekóráimon
tanult, valamint jó ritmusérzékére.
Majd amikor megérkezett a 37 darabból álló amerikai készlet, ezzel három
oktávot tudtunk átívelni, ehhez legalább
11 gyerek 22 keze kellett.
Éppen tíz éve, 2007. szeptember 1-jén
érkeztek meg Amerikából azok a harangok, amelyekre olyan nagyon vártunk,
és amelyekkel megkezdhettük a közös
munkát. A harangegyüttes megalakulását tehát ettől az időponttól számítjuk.
Honnan származik az amerikai harangok ötlete?
Sorsdöntőnek bizonyult az együttes
számára az a 2005 októberében adott

csengettyűs kis hangversenyünk, melyet
a Megyeházán a finn testvérvárosunk,
Rovaniemi harangegyüttesével adtunk
közösen, ahol én először láttam és hallottam azokat a bronz harangokat, melyek mindannyiunk tetszését, azonnal
elnyerték. A finnektől tudtuk meg, hogy
Amerikából lehet ilyen harangkészlethez jutni. Az elhatározás még akkor este
megszületett: ilyen hangszereket szeretnénk mi is! S innentől egy olyan hősies
csapatmunka vette kezdetét, amelyre
máig nagyon büszke vagyok: szereplési lehetőségeket kerestünk, támogatókat találtunk az ügyünknek, és két év
megfeszített munka révén 2007 nyarára
összegyűjtöttük azt a kétmillió forintot, amely a harangok megvásárlásához
szükséges volt. Az USÁ-ból való hazaszállítást a magyar haderő vezérkarának
köszönhetjük. 2007 szeptemberét már
az új hangszerekkel nyitottuk, amikor
az érsekségen Szent Gellért-napon a
bronz harangokkal szerepeltünk.
A youtube-on láttuk, hogy milyen
felszerelés szükséges a harangjátékhoz,
és az amerikaiak hogyan játszanak. A
mi felszerelésünk – a harangokon kívül
– a lehető legegyszerűbb; az asztalok, a
kottaállványok nagyrészt az én ötleteimből származnak, és főként szívességből,
ajándékba készültek el, csak anyagköltségünk volt.
Milyen Veszprémen kívüli fellépéseitek
voltak eddig?
Például 2013-ban Baján, Márianosztrán, számos alkalommal Budapesten,
az Egyetemi templomban, a váci úti
Szent Mihály-templomban, a Stefánia
palotában, Győrben a székesegyházban,
Mátraverebély–Szentkúton, Zalaegerszegen, Székesfehérváron.
Külföldi szerepléseink is voltak már:
2008-ban Lengyelországban jártunk,
Krakkóban, Wieliczkában, Tarnowban
léptünk fel (Rostetter Szilveszter szervezésében). 2009 nyarán a görög tengerparton vettünk részt a makrigialosi zenei
fesztiválon. 2011 novemberében Svájcban járt az együttes: egy berni katolikus
gyülekezet meghívására töltöttük ott a

hálaadás napját, és az első adventi hétvégét. 2013 májusában pedig a szentszéki
magyar nagykövet meghívására Rómába
utaztunk, ahol a Santo Stefano Rotondo
körtemplomban celebrált, Mindszenty
bíboros emlékének szentelt szentmisén
játszottunk. (A harangok Rómába mentek!)
A második lengyelországi utunk különlegessége volt, hogy egy olyan lantművésznél laktunk, aki Szilveszter meghívására már szerepelt Veszprémben, a
Szent Margit-templomban. Egy patinás
középköri kúria az otthona, még Nagy
Lajos király is megszállt ott az udvartartásával!
Kaptunk meghívást egy görögkato
likus parókustól Kárpátaljára. Beregszászon, a tanítóképzőben adtunk jótékonysági koncertet, majd egy gyönyörű
görögkatolikus templomban játszottunk
a mise után. Hihetetlen, hogy a hosszú
szertartás után még a mi koncertünket
is örömmel végighallgatták. Családoknál
laktunk, akik tejben-vajban fürösztöttek.
Van lehetőségetek szakmai megmérettetésre?
Az együttes számos eredménnyel
büszkélkedhet: 2008-ban Kaposváron
kiemelt arany minősítést szerzett a Dunántúli Egyházzenei Találkozón. 2009ben a sümegi Kamarazenekari Találkozón nívó arany díjjal jutalmaztak.
2010-ben Keszthelyen a Helikon Ünnepi
Játékokon komolyzenei kategóriában
kaptunk arany fokozatot.
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2009 októberében lehetőségünk adódott Kaposvárra eljutni, ahol az egyházi
középiskolák Országos Kamarazenekari
találkozóján játszhattunk, a munkánkat
kiemelt arany minősítésre értékelte a
szakmai zsűri.
2010 áprilisában a keszthelyi Helikon
Ünnepi Játékokon komolyzenei kategóriában indultunk, ahol a résztvevő
162 középiskolás csoport között arany
fokozatot sikerült elérnünk.
2010 júliusában a harangegyüttes
legnagyobb erőpróbája következett: a
veszprémi református templomban elkészítettük az együttes első CD-jét, melyre
legjobb tudásunkkal mindent megörökítettünk, amit eddig megtanultunk és
előadtunk.
Anyagi támogatást honnan kaptok?
Már a csengettyűkkel is sok rendezvényen vettünk részt, ahol adományokat kaptunk. Pl. a Szent Gellért-napon,
nyugdíjasklubokban, megyei közgyűlésen, de jelentősebb összeget az Érsekségtől kaptunk. Külön köszönet illeti
Márfi érsek atyát, aki nagyra értékelte a
gyerekek teljesítményét. Az első bronz
harangunk árát ő ajánlotta fel: az akkoriban megjelent könyvének szerzői
jogdíját mi kaptuk meg. Utána többen
követték a példáját. Két év során rengeteget szerepeltünk, így hamarosan
elérhető távolságra került a harangok
megszerzése. Éreztük, a Gondviselés
velünk van.
Mi volt a kezdő repertoár, és miből áll
ma?
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Mozart Varázsfuvolájától indultunk,
később amerikai zeneműkiadóktól is
rendeltünk olyan művek kottáit, amelyeket kifejezetten harangjátékra írtak
kortárs szerzők. Amerikában nagyon
népszerű ez a műfaj, sok harangegyüttes
van, ezért sok művet lehet találni. A harangok megérkezésével repertoárunk
kibővült, amitt főként Rostetter Szilveszter orgonaművész úrnak köszönhetünk,
aki a klasszikus zeneszerzők műveit áthangszerelte, sőt az együttes számára új
darabokat is írt. A gyarapodásra nagy
szükségünk is volt, mert a ránk háruló
feladatok megsokszorozódtak.
Jelenleg min dolgoztok, és milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
Az idei nyarat kemény munkával töltöttük. Megkaptuk a városi önkormányzattól a lehetőséget, hogy a Tűztorony
zenéjét mi alkossuk meg! Évszakokra
lebontva, ünnepekhez alkalmazkodva, Szilveszter segítségével összeállt a
program, és koncentrált munkával fel
is vettük három hónap alatt. Nagy Károly atya a rendelkezésünkre bocsátotta
a ferences templomot a felvételekhez.
A régi tagok is nagy lelkesedéssel vettek részt a felvételeken, mert érezték,
hogy a játékuk már az örökkévalóságnak
készül. Hamarosan élvezői lehetnek a
veszprémiek és az ide látogatók ennek
a különleges toronyzenének!
Az együttesről, annak megalakulásáról, szerepléseiről, közösségformáló
erejéről, sikereiről sokat megtudhattunk
a beszélgetés során, de ismerjük-e annak

5.
megálmodóját, létrehozóját, vezetőjét,
aki töretlen kitartással és lelkesedéssel
dolgozik nap, mint nap az együttessel?
Albertné Balogh Márta történelemének szakos tanár a veszprémi Szilágyi
keresztény iskolában. Székesfehérvárról
származik, diplomáját a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Főiskolán kapta. Pályáját egy Fehérvár melletti falusi iskolában kezdte. Szerinte minden tanárnak
egy ilyen iskolában kellene szereznie
az első tapasztalatokat. Miután férjhez
ment, Veszprémbe költöztek, a férje testnevelőként a Szilágyiban kapott állást,
Márti a Bem-iskolában tanított éneket.
Itt egy 80 tagú kórust szervezett az alsó tagozatos tanulókból, még a legvagányabb fiúkat is rá tudta venni, hogy
énekeljenek, vagy xilofonon, furulyán
játsszanak. Az első sikeres fellépésük a
Margit-templomban volt.
Egy év múlva a Szilágyi-iskolában
kapott állást, ahol a tanítás mellett a
kórusvezetés adott értelmet és örömet
számára a hétköznapokban. Közben
módszertani ismereteit és gyakorlati tapasztalatait hasznosítva tankönyvírásba
kezdett. Az általános iskola 3. és 4. osztályos tankönyvei olyan jól sikerültek,
hogy az elbírálásnál ezeket fogadták el
országos használatra. Márti büszke rá,
hogy több százezer tanuló tanult már
eddig a könyveiből, amelyeket időről
időre átdolgoz és modernizál. A közösségépítés nagyon fontos számára, a
zenélés, az éneklés ehhez kiváló alkalom.
Két gyermeke van, Hanna, az idősebb egyetemista, angol-német szakos
tanárnak készül az ELTÉ-n fia, Botond,
a Pannon Egyetem gépészmérnöki karának hallgatója.
Márta szerint a 10 év alatt szerzett
tapasztalatai igazolják azt a Böjte Csaba-gondolatot, amelyet olyan szívesen
idéz:
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi
jó ember van, az kezdjen el valami jót
tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
Gratulálunk Mártának és együttesének, további kitartó munkát és sok
sikert kívánunk! Türelmetlenül várjuk,
hogy rendszeresen halljuk zenéjüket a
Tűztoronyból!
Demény Anna

Regina Krónika
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Elkísérni az embereket, mint Jézus

P

écsett rendezték a sajtóapostolok
országos találkozóját
Tizenhatodszor rendezte meg a plébániai lapok szerkesztőinek szakmai
találkozóját a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége. Az idei találkozónak,
amely a Magyar Kurír és az Új Ember
közreműködésével jött létre, a Pécsi
Egyházmegye adott otthont október
13. és 15. között.
A háromnapos eseményen az ország
minden részéből, valamint a Délvidékről
érkezett, többnyire amatőr újságírók és
szerkesztők vettek részt több mint húszan.
Udvardy György pécsi megyéspüspök az Egyház és a sajtó kapcsolatáról
tartott előadást. A főpásztor szerint az
egyházi médiának úgy kell teljesítenie

küldetését, ahogyan Jézus viselkedett
az emmauszi tanítványokkal: kísérnie
kell az embereket azokon a területeken,
amelyek foglalkoztatják őket. Jézushoz
hasonlóan inkább hallgassuk meg az
embereket, mint beszéljünk – javasolta
a püspök. A főpásztor szerint az egyházi
médiában dolgozóknak a mindennapi
élet kérdéseiben kell segíteniük az embereket. Jó, ha iránymutatást adnak olyan
evangéliumi témákban, mint például az
élet méltósága, értelme és értelmessége,
az élet öröme, az ember nevelhetősége,
a szenvedés kérdése, az életvezetés vagy
a teremtett világ védelme.
Udvardy György beszélt arról is, hogy
az egyházmegye kommunikációjában
külön figyelmet fordítanak arra, ne az
legyen a hír, hogy a püspök ott volt vala-

hol, hanem hogy miért volt ott. Igyekeznek rámutatni arra, mi történik a helyi
közösségekben. A püspök azt tanácsolta
a sajtóapostoloknak, hogy minden egyes
megnyilvánulásukban legyen egy gondolat, egy érzés és egy kép, amelyet az
olvasók magukévá tudnak tenni.
A rendezvényen bemutatkozott a
Pécsi Egyházmegye négyfős kommunikációs csapata: Horváth-Baán Anikó, Sasvári Bernadett, Molnár Gitta és
Komáromi Csaba. Kuzmányi István,
a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató-főszerkesztője arról beszélt, miért nélkülözhetetlen, hogy az Egyház
jelen legyen a közösségi médiában is,
mint olyan helyen, ahol a ma embere
megtalálható. Agonás Szonja, a Magyar
Kurír vezető szerkesztője arra vonatkozóan adott ötleteket a sajtóapostoloknak, hogyan legyenek figyelemfelkeltők, mégsem bulvárosak. Baranyai
Béla, az Új Ember vezető szerkesztője
a sajtóműfajokról adott alapos elméleti
áttekintést, az egyházi események fotózásáról pedig Lambert Attila, a Magyar
Kurír és Loósz Róbert, a Pécsi Egyházmegye fotósa tartott képekkel gazdagon
illusztrált előadást.
A szakmai elmélyülés mellett a résztvevők bepillantást nyerhettek a Pécsi
Egyházmegye múltjába a püspöki palota és a kincstár megtekintésekor.
Magyar Kurír
(asz)
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Egyházközségi zarándokút
A Regina Mundi Egyházközség 2017.
szeptember 30-án Mátraverebélyre és
Mátraverebély-Szentkútra zarándokolt.
Már a buszban Dezső atya és Norbert
atya által vezetett rózsafüzér-imádsággal
és zarándokénekekkel készítették lelküket a kegyelmek befogadására.
Mátraverebélyen a 13. században
épült templom megtekintése után érkeztek meg a Nemzeti Kegyhelyre, ahol
Majnek Antal munkácsi püspök által
celebrált misén vettek rész. A kegyhelyet
fenntartó ferencesek 14 prágai vértanú
ereklyéjével gazdagították rendházuk
kápolnáját. Ebből az alkalomból ünnepi
szentmisét mutattak be a zarándokokat
vezető papokkal és külföldi ferences
szerzetes atyákkal.
Rövid ebédszünet után a kegyhely
bemutatására került sor. Ezek után a
zarándokok terheiktől megszabadulva,
vidám szívvel tértek haza, hogy megoszthassák velünk élményeiket.
LPS

Imádság

U

ram, te megszelídítetted a haláltól
való félelmünket, hiszen életünk
végét az igazi élet kezdetévé változtattad. Pihenteted egy kicsit testünket, csak
egy egészen picit, aztán felébresztesz a
végső harsonaszóval.

Azoknak, akik félnek, a Kereszt jelét
adtad, hogy megsemmisítsd az ellenséget és biztosítsd nekünk az életet, ó,
örök Isten, akinek már anyám méhéből
felajánlottak, és akit minden erőmmel
szeretek.

Állítsd mellém a világosság angyalát,
hogy elvezessen az enyhülés helyére,
ahonnan a szomjunkat csillapító forrás
fakad. Ne válasszon el engem a mélység
választottaidtól! Ne emlékezz többé
bűneimre!

Regina Krónika
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A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
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Hírek és események
Az imaapostolság szándékai novemberre:			
Evangelizációs: Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról szavaikkal és tetteikkel tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét
és a kölcsönös megértést, főleg a más
vallásokhoz tartózókkal.
November 5-én Lisieux-i Szent Teréz-imaóra lesz az este 6 órai szentmise után. Szent Teréz ereklyéjét 10
évvel ezelőtt hozták Veszprémbe.
November 9-én a Lateráni bazilika
felszentelését ünnepeljük. Ez a templom a pápák címtemploma, felszentelésének megünneplésével kifejezzük
közösségünket a pápával.
November 11-én Tours-i Szent Márton ünnepe van, aki sokat fáradozott
a papság műveltségének emeléséért
és a szegényekért.
November 13. Magyar szentek és
boldogok ünnepe. Kérjük a közbenjárásukat!
November 16-án Skóciai Szent Margit emléknapja van.
November 19-én tartjuk a Karitász
javára történő szokásos országos
templomi gyűjtést.
November 20-án, este 17.30-kor Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából kenyér-megáldást tartunk
a veszprémi Karitász szervezésében.
A megjelent híveket köszönti: Szijártó
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Készüljünk a szentmisére
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

nov. 12.

Bölcs 6,12-16

1Tessz 4,13-18

Mt 25,1-13

nov. 19.

Péld 31,10-13.19-20.30-31

1Tessz 5,1-6

Mt 25,14-30

nov. 26.

Ez 34,11-12.15-17

1Kor 15,20-26.28

Mt 25,31-46

dec. 3.

Iz 63,16b-17. 19b. 64,1. 2b. 3-8

1Kor 1,3-9

Mk 13,33-37

„Jót tenni jó”

Imádkozzunk értük...!

A Regina Mundi Plébánia
karitász-csoportja kéri a kedves
híveket, hogy akinek tudomása van
a plébánia területén élő segítségre
szoruló családról, magányos idős,
vagy beteg testvérről, jelezze azt
a plébánia-hivatalban, vagy
a csoport vezetőjénél
(H. Kovács Zsuzsanna,
tel.: 06-20/578-41-41).

…mert a keresztségben újjászülettek: Szabó Sámuel október 1-jén,
Kiszlinger Noel, Kiszlinger Miló és
Juhász Julianna október 22-én.

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

László, a Veszprém-Főegyházmegyei
Karitász igazgatója.
November 21-én a Boldogságos Szűz
Mária bemutatása a templomban
November 22-én Szent Cecíliának,
az egyházi zene védőszentjének az
emléknapja van.
November 25-én Alexandriai Szent
Katalin szűz és vértanú emléknapja van.
November 26-án, az utolsó évközi
vasárnap, Krisztust, a Mindenség

…mert az örök hazába költöztek:
Lehoczky Ákos Lajos (75 éves),
Kocsis Józsefné sz.: Manyi Margit
(73 éves) október 6-án, Honyecz
János (79 éves) október 9-én,
Rajnai Elemér (84 éves) október
12-én, Dr. Dukai Józsefné sz.: Vörös
Mária Magdolna (77 éves) október
19-én, Báder Antal (59 éves) ok
tóber 21-én, Székelyhidi Istvánné
sz.: Haracsek Zsófia (73 éves) októ
ber 26-án, Dr. Rupert Rezsőné sz:
Németh Mária (96 éves) október
27-én.

Királyát ünnepeljük. A délelőtt 11
órai szentmisét követően imádkozzuk el a Jézus Szíve litániát a felajánló imával.
November 27-én kezdődik az új egyházi év, advent 1. vasárnapjával.
„B” liturgikus év lesz, ami azt jelenti,
hogy a vasárnapi evangéliumi szakaszokat általában Szent Márktól
olvassuk.
November 30-án Szent András apostol ünnepe.
December 3. advent 1. vasárnapja.
Advent folyamán hétfőtől péntekig
hajnali szentmisét mondunk reggel
6.30-kor. A szokásos reggel 7 órai
szentmisék elmaradnak.

