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A böjt útján járva

V

ilágunkban, ha valaki vinni akarja valamire az életben, hamar felismeri, hogy folyamatosan képeznie
kell magát. Az iskolapadból nem lehet
egykönnyen kikerülni, sokszor felnőtt
fejjel is fontos és elvárt a továbbtanulás, önmagunk fejlesztése, az új ismeretek megismerése azért, hogy le ne
maradjunk, és a világ el ne szaladjon
mellettünk.
Az önképzés azonban nem csak a
szellemnek fontos, nem csak a tanulásra
vonatkozik. Emberségünk, személyiségünk, bensőnk és lelkünk is igényli azt,
hogy fejlődjön, hogy időnként gondot
fordítsunk megújulására és gazdagítására. Az ember test és lélek egységeként
él, de mintha túl nagy hangsúlyt fektetnénk a testre, és közben elhanyagoljuk
a lelket. Testünkre vigyázunk, ápoljuk,
gondozzuk, olykor kényeztetjük, de
vajon eközben hogyan él a lelkünk?
Fejlődik, gazdagodik-e?
Húsvét előtt, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére készülve a keresztények/keresztyének böjtölnek. Egy
forrásból kiindulva, de különböző hagyományok szerint, nem egyforma előírások és gyakorlatok alapján, de kivétel nélkül minden keresztény felekezet
fontosnak tartja a böjtöt, mivel ez az
ember akaratának és lelki erősségének
legjobb nevelője, amikor megszabadít
a kényszertől, a szenvedélyektől és a
rossz, bűnös szokásoktól. Böjtölni annyit
jelent, mint áldozatot hozni. Ezt pedig
csak úgy lehet, ha szeretetből történik.
Egy édesanya nem gondolkodik azon,
hogy fáradt lesz, ha beteg gyermeke
mellett virrasztja át az éjszakát, ahogyan a szerelmes sem aggodalmaskodik kényelme miatt, ha hosszú utat kell
megtennie szíve választottjához.
A hívő ember ugyanígy gondolkodik,
ha a böjtről van szó: lemond ételről,

italról, szórakozásról, szenvedélyekről
azért, hogy valami jobbat érjen el ezek
által. Ez a lemondás útja, de a böjtnek
ott van egy másik útja is, ami a türelemben, megbocsátásban, jó cselekedetek
gyakorlásában nyilvánul meg. Amikor
nem lemondani igyekszem valamiről,
hanem ellenkezőleg, rászokni valamire:
előzékenységre, nagyobb türelemre, jó
tettekre, alamizsna adására, a szeretet
cselekedeteinek megvalósítására. A két
út együtt vezet a cél felé: önmagunk és
a körülöttünk lévő világ jobbításán keresztül, hívő emberként Isten országa
felé.
Hogyan böjtöljünk? Címezzük meg
fogadalmainkat! Nagyobb az erőnk és
kitartásunk, ha valakiért vagy valamilyen jó célért ajánlunk fel böjtöt. Erősebbek vagyunk elhatározásunkban, ha
megcímezzük a jó szándékú fogadalmunkat. Akkor hoz gyümölcsöt a böjt is,
ha a szeretet motiválja! A tanmese szerint egy alkalommal egy sivatagi remete
ajándékba kapott egy gyönyörű szőlőfürtöt. Nem tudott betelni a látványával
sem, de magában így okoskodott: Nem
eszem meg, hanem elviszem ajándékba
a szomszéd remetének, milyen nagy lesz
az öröme! El is vitte, odaajándékozta,

örült az adó és a kapó is. Ez a remete
is hasonlóan gondolkodott. Nem evett
belőle, hanem továbbajándékozta. Aztán a következő is, majd az azt követő
is. A szőlőfürt végül így került vissza
újra ajándékként az első remetéhez, de
már a gyümölcs is megváltozott: az idő
múlásával édes mazsolává aszalódott.
A lemondás, a böjt mindig nagyobb
örömöt okoz, mint amilyen erőt maga
a lemondás igényel. A jót tevő ember –
ahogyan a történet is tanítja – megkapja
jutalmát, igaz sokszor más formában,
mint ahogyan várja.
A böjt így válik a „legjobb befektetéssé”: miközben nevelem önmagam,
erősítem akaratomat, aközben szebbé
és jobbá tudom tenni a világot, ezeken
keresztül pedig közelebb kerülök az emberszerető Istenhez. Így válhatok tagjává annak a közösségnek, aminek tagjai
önmaguknak, családjainknak, egyházainknak, lakóhelyünknek, hazánknak és
az egész emberiségnek javára élik meg
a böjti időszakot.
Makláry Ákos
a KÉSZ elnöke
Forrás: /www.jelujsag.hu/a-bojt-utjanjarva
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A család érték, óvjuk közösen!
2017. szeptember 14-én indult a veszprémi Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskolában és 2018. február 14én zárult Várpalotán a Thuri György
Gimnáziumban a „A család érték, óvjuk
közösen” elnevezést viselő projekt, mely
a Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület megbízásából, a
Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület
szervezésében jött létre.
A projekt keretet adott a Családi életre nevelés felvilágosító előadássorozatnak, melynek során Dr. Léner-Pintér
Sára, Gulyás Ibolya és Burucs Tamás
CSÉN-tanácsadók, előadások és csoportfoglalkozások segítségével vezették a részt vevő fiatalokat a családi élet
helyes megítélése felé.
A projekt a 15-20 éves fiatalokat célozza meg, hisz ez a korosztály felelős
a jövőben születő családok megalapításáért. A résztvevők mindegyike iskolás,
ezért számukra a hétköznapok részét
képezi a nevelés nyelvezete. Ebből következik, hogy azoknak a gyerekeknek,
akik az elsődleges szociális környezetükben, az otthonukban nem látnak tovább
vihető mintát a családi élet vállalása felé,
helyes példákat kell biztosítani. Azokat
a tanulókat pedig, akik megfelelő alapokkal érkeznek, meg kell erősíteni,
vissza kell igazolni arra nézve, hogy
amit otthonról hoznak, az helyes, és
arra támaszkodva kell tovább építkezniük. A Család-órák során az előadók
meghatározott tematikát alkalmazva,
2x 45 perces blokkokban juttatják el a
fiatalokat a helyes önmegítélés és énkép
meghatározásától, a férfi és női szerepeken át, a párválasztás és szexualitás
területén keresztül a házasság szentsége
felé.
A gyerekek ebben az életkorban a
legfogékonyabbak párkapcsolataik formálása, jövőképük meghatározása tekintetében. Amennyiben a szüleik, nagyszüleik, vagy tágabb családjuk körében
nem találnak másolható mintát, helytelen irányba formálódik a családképük.
Sokszor az egész vélekedés a tagadás
irányában fordul, nem akarnak felké-

szülni a családi létre, de feleslegesnek is
érzik az erről való beszédet. Mások azt
tanulják meg, amit látnak, ezért el sem
tudják képzelni, hogy lehet másképp is
családban élni, mint ahogy ők teszik.
Vannak olyan gyerekek is, akiknél ez a
kép már olyan mértékben torzult, hogy
énképük, nemi szerepük is megsérült.
A projekt során rendkívül tudatos
vezetésre, koncentrált, személyre szabott figyelemre van szükség. A gyerekek
mindegyike, a családban megtapasztalt
dolgok függvényében, másként reagál a
családórák során felszínre kerülő dolgokra. Az előadónak figyelni és reagálni
kell ezekre. Egy helyén kezelt kérdésfelvetés megoldhat egy helytelen énképből,
vagy családképből fakadó problémát. Az
előadók nyitottsága, megbízhatósága
azért is fontos, mert vannak gyerekek,
akik hirtelen bezárkózással reagálják le a
felvetett kérdéskört. Ez jelzés a részükről
arra nézve, hogy kellemetlen érzéseket,
gondolatokat kelt bennük az óra tartalma. Vannak dolgok, amelyekről nem
tudnak, nem is szeretnének beszélni,
mégis szükséges. A legtöbb résztvevő
azonban nyitottan és befogadóan vett
részt az órákon. Intenzív jelenlétük iga-

zolta a Család-órák szükségességét, hiszen éppen a kapcsolataik kezelése, az
énképük formálása, önmaguk elfogadása, szexuális életük és konfliktusaik azok
a dolgok, melyekről a legkevesebb szó
esik formálódó kamasz életük során. Be
kell látni azt, hogy ez a korosztály csak
kortársai körében fogalmazhatja meg
önmagát, külső, elfogadó hozzáállású
felnőtt segítséget ritkán kap ehhez a
családi élet szempontjából meghatározó
életszakaszhoz.
Az oktatók vállalják azt, hogy a felszínre kerülő kérdésekre a lehetőségekhez mérve választ adnak, a feldolgozandó területeket elmélettel, gyakorlattal,
játékok és szemléltető eszközök alkalmazásával fokozatosan bontják ki, majd
zárják le.
A családról való általános vélekedés, társadalmi megítélés, a családbarát jogrend kialakulása lassú folyamat,
melynek alapját képezi a Család-órák
során elhintett mag. Ha csak egyetlen
gondolatot visz haza minden tanuló,
melyet megjegyez, későbbi élete során
újra előtérbe kerül a gondolkodásában,
már elértük célunkat. Amennyiben képesek vagyunk arra, hogy nem megítéljük ezt a korosztályt, hanem próbáljuk
őket elfogadni, problémáik, jellemük,
viselkedési sajátosságaik mélyére látni,
esélyt kaphatunk arra, hogy újra érték
legyen az élet, a család, a házasság. A
társadalom kamasz gyermekei a jövő
alapjai. Ha a körülöttük élő felnőtt társadalom megtagadja őket, ők is megtagadnak minket. Ha empatikusan és
őszintén állunk eléjük, feltárják sokszor
igen nehéz, talajvesztett, példanélküli, elkeseredett, pótlékokba menekülő
életüket és ők maguk kérik a tanácsot,
segítséget.
A 2017. őszén Veszprémben és 2018.
telén Várpalotán megvalósuló projekt
lezárult, de nem zárultak le a hétköznapok, melyek során követendő példát
tanúsíthatunk és felnőttként állhatunk
meg kamasz gyermekeink előtt.
Burucsné Walla Barbara
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Húzd ki a rossz hajtást!
Réges-rég történt a következő eset.
Egy apa – hogy vásott fiát jobb útra
térítse – egy bölcshöz fordult.
– Mester, vedd rá fiamat, hogy többé
és jobbá váljon! Tudom, hogy tehetséges, de mindebből nem sok látszik.
A mester magához rendelte a fiút.
Sétálni indultak a hatalmas kertben.
– Itt van ez hajtás – mutatott a bölcs
tanító egy fiatal növényre, amely első
leveleit nevelgette a napon. – Húzd ki!
A fiú lehajolt és erőlködés nélkül
kirántotta a hajtást. Tovább mentek.
A mester most egy fejlettebb növényre
mutatott. A fiú térdéig ért, szára már
fásodott.
– Most húzd ki ezt! A fiú megszorította a növény szárát, izmai megfeszültek
és a gyökér engedett, kint volt ez is.
Tovább haladtak. A bölcs most egy
olyan fácskára mutatott, amely már a
fiú derekáig ért.
– Gyerünk! – szólt kérlelhetetlen határozottsággal. – Húzd ki ezt is! A fiú
minden erejét összeszedte. Sokáig rángatta a kis fát, a tenyere is felsebesedett,
de végül ő győzött. Recsegett-ropogott
szegény növény, ahogy a kamasz kicsavarta a helyéből.
A tanító tovább sétált. Ezúttal egy
megtermett fára mutatott rá, ami szintén
fiatal volt, de már jó kétszer olyan magas
lehetett, mint a fiú. – Húzd ki! – paran-

csolt a gyerekre. A kamasz azonban a
fejét rázta. – Nem lehet. Képtelenség
megtenni. Ehhez nincs elég erőm…
Akkor a tanító elmosolyodott:
– Azt, hogy az életedben mennyire
lehetsz sikeres, a szokásaid határozzák
meg.
A jó szokások a csúcsig emelnek, a
rossz szokások azonban romba döntenek. A rossz szokások veszélyesek,
ugyanúgy erősödnek az idővel, mint
a facsemeték. Ha időben észreveszed
őket, még meg tudsz tőlük szabadulni. Az idő előre haladtával azonban ez
egyre nehezebb és nehezebb lesz.
Figyelj hát oda a rossz szokásaidra,
nehogy úgy járj, mint ezzel a növendékfával. Nehogy ne maradjon erőd a
változtatáshoz.
A fiú megértette a leckét. Megszabadult azoktól a szokásaitól, amelyek apját
aggodalommal töltötték el. A tanítás
hatására boldog és teljes életet élt.
Nagyböjtben
A legjobb alkalom arra, hogy kigyomláljuk, kivágjuk kertünkből, lelkünkből
mindazt, ami nem odavaló, ami elválaszt
Jézustól.
Mi az, amit Ön a legszívesebben kigyomlálna a saját életéből?
Nos, hogyan kezd hozzá?

Egyházmegyei zarándoklat
Zarándoklatot szervezünk
április 14-én Bódi Mária
Magdolna vértanúságának
helyére, Litérre, ahol
megemlékező szentmisén
veszünk részt.
A teljes programról később
értesítjük a kedves testvéreket.
Plébániánk buszt indít, a
zarándoklatra. Jelentkezni lehet
a plébánián és a sekrestyében,
busz költség 2 000 Ft.
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Nagyheti szertartások rendje
Virágvasárnap (március 25.)
A 11 órai szentmisén végezzük a barkaszentelést és énekeljük a passiót
Szent Márk evangéliuma szerint.
Nagycsütörtök (március 29.)
10.00: a bazilikában krizmaszentelési
szentmise		
18.00: utolsó vacsora szentmiséje, oltárfosztás, virrasztás
Nagypéntek (március 30.)
15.00: keresztút, ezt követi a nagypénteki szertartás (passió, könyörgések,
hódolat a kereszt előtt, szentáldozás)
Nagyszombat (március 31.)
17-től 18 óráig a templom nyitva lesz,
szentsír-látogatásra várjuk a kedves
testvéreket.
Szombat este (húsvét vigíliája)
18.00: húsvéti vigília szertartása (tűzszentelés, húsvéti örömének, olvasmányok, keresztelés, szentmise, feltámadási szertartás) húsvéti ételmegáldás
Húsvétvasárnap (április 1.)
9.00: szentmise
11.00: ünnepi szentmise
18.00: szentmise
Húsvéthétfő (április 2.)
(Vasárnapi miserend)

Boldoggá avatás
Boldog emlékű Brenner János
vértanú áldozópap boldoggá
avatására 2018. május 1-jén kerül
sor a szombathelyi székesegyház
előtti téren.
11 órakor ünnepi szentmise,
főcelebráns: Mons. Angelo
Amato bíboros, a Szentté avatási
Ügyek Kongregációja prefektusa.
Szentbeszédet mond: Erdő Péter,
bíboros, prímás, esztergomibudapesti érsek. 14 órakor
tanúságtételek, gyermekeknek,
fiataloknak és időseknek.
Plébániánk buszt indít. Jelentkezni
lehet a sekrestyében és
a plébánián, a buszköltség
oda vissza 5 000 Ft.
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Jöjjetek hozzám
A szentségimádás lényege és gyümölcsei
A világegyház Eucharisztikus Világkongresszusát hazánkban tartja 2020ban. Fölmérhetetlen kegyelemforrás
ez különböző koncentrikus körökben
mindenki számára, aki a hívásra igennel
válaszol. Ahogyan azt a kongresszusi
ima is mondja: lehetőség ez egyházközségünknek, nemzetünknek, Európának
és a világnak. Tekintsük át, mi mindent
jelent a szentségimádás.
Ahogyan a nevében is bennfoglaltatik, mindenekelőtt imádás. Istennek az
kijár, mert Ő van, Ő az élő Isten. Nem
azért, mert neki szüksége van rá, nekünk azonban annál inkább. Ahogyan
a prefáció mondja: „A te boldogságod
teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis
megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz
nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik, Krisztus, a mi Urunk
által.”
Ez konkrétan azt jelenti, hogy még
mélyebb Isten-ismeretre tehetünk szert.
A megismerésnek ugyanis van egy intellektuális része, ahogyan az Egyház
Isten önkinyilatkoztatását tételesen kifejti a dogmák, hittételek segítségével. E
mellett van egy másik lehetőség, amely
legalább ilyen fontos: ez a személyes, élményszerű megismerés, melynek keretében Isten maga nyilatkoztatja ki magát
az imádkozónak. „Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem.
Aki pedig szeret engem, azt Atyám is
szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is
és kinyilatkoztatom magamat neki.” (Jn
14,21) A tapasztalati úton szerezett istenismeret életalakító erővé válik bennünk.
A második tényező a jelenlét. Minket szétszaggató, elaprózó világunkban az egyik legnagyobb ajándék, ha
sikerül összeszedni magunkat. „Szétestem” – halljuk gyakran. Ezzel szemben Jézus jelen van értünk és velünk
az Oltáriszentségben, a kenyér színe
alatt. Ez rávezet bennünket is az imádkozás közben, hogy mi is legyünk jelen
színe előtt. Itt megtanulhatjuk, hogy

annak a számára, akivel találkozunk
vagy beszélgetünk, szétszórtság nélkül
legyünk jelen, figyeljünk csak reá, illetve amivel foglalatoskodunk, annak
odaadóan szenteljük magunkat, abban
egész szívvel-lélekkel benne legyünk. A
másikat megbecsülni kész szeretet és a
lelkiismeretes munkavégzés feltétele ez.
A lelkiélet mesterei azt mondják (magunk is tapasztaljuk), hogy olyanok
vagyunk, mint egy zavaros palack víz.
A kavargó szennyeződés nem teszi azt
átlátszóvá. Le kell tennünk, hogy leülepedve tisztuljon, és áttetszővé legyen, így átragyoghasson rajta a fény.
A lelkünkben kavargó sokféle élmény,
benyomás, atrocitás, amely a nap folyamán bennünket ér, le kell nyugodjon,
hogy Isten Lelkének világossága felragyogjon bennünk. Ehhez le kell üljünk,
nyugalmat kell teremtenünk, amit a
szentségimádás körülményei közepette
megteszünk. Ezért sem mindegy, hogy
milyen adorációs kápolnában végezzük
imádságunkat.
Ebből egyenesen következik a lét értelmének megtapasztalása. A nyugati világ mentalitásával a teljesítményközpontú szemlélet eluralkodott, s vele azok a
kényszerek, amelyek megnyomorítanak,
különösen a fiatal generáció tagjait. A
produkció méri az ember értékét. Ahogy
a Duna erejét bizonyítja, hány tonna
követ hord el medrében, úgy mutatják
az ember értékét eredményei, melyeket
fel tud mutatni. Ez szörnyű, embertelen fölfogás, amely Gulág és Auschwitz
ideológiájával egyenértékű. Ezek szerint
ugyanis az idős, magatehetetlen vagy
fogyatékkal élő ember méltósága, értéke
csökkent vagy elenyészett. Az élet valódi
értelme azonban maga a létezés, Isten
színe előtt önfeledt gyermeki örömmel,
ráhagyatkozó bizalommal.
Az imádság iskolájában segítségünkre van Sámuel próféta könyve, amelyik
Hanna alakjában az ima természetrajzát
is bemutatja. Az asszony kiönti szívét,
bánatát a templomban (nincs gyermeke). Hosszan időzik az Úr oltára előtt, s
tudja: bajában csak Isten segíthet. Mire

könnyei zápora lemossa arcát, fájdalmát
rábízza az Úrra, a szomorúság már nem
tükröződik rajta. Letette terhét Isten
színe elé, s ez megkönnyebbítette.
Gyermekét, akit az élet Urától esd
ki, előre fölajánlja Isten szolgálatára.
Imánk lényeges eleme, hogy szívünkben hordozzuk szeretteinket és Isten
szívére bízzuk őket. Legyenek ők Istenéi. Tehet-e többet egy hívő ember a
reá bízottakkal, szeretteivel, mint ezt?
Bizonyosan nem! De milyen jogon teszi? A hit, Isten atyai gondoskodásába
vetett bizalom okán. Ezzel természetesen nem döntött gyermeke helyett. Az
ő szabadon meghozott döntése még kell
ahhoz, hogy azzá legyen, akivé szülei
szánták: Isten embere. Személyesen kell
fölnőnie ahhoz a méltósághoz, életállapothoz, amire juthat.
Mire Hanna asszony immár gyermekével másodszor megy imádkozni a jeruzsálemi templomba már hálaadással
szívében borul az Úrhoz, és fölkentjével,
a pappal megosztja örömét.
A gyermek Sámuelnek pedig meg
kell tanulnia az imádságot, tudnia kell
fölismerni Isten hangját, de nem ezzel
a készséggel születik. Ki kell bontakoztatnia magában embervoltunkkal
adott képességét: föl tudja fogni Isten
szavát. Ehhez pedig elcsöndesedésre
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van szükség, a templom csendjére. A
tanulás folyamatában múlhatatlan segítség egy mester, az imádság mestere,
aki már jártasságot szerzett, hogy lelki
szemével meghallja Isten hívását.
A szentségimádás csendjében, a titok
sugárzatában, a lelki éberség közegében
fölfogjuk Isten Szentlelkének ihletét.
Indításokat, ösztönzést kapunk Krisztustól Szentlelke révén. Fölhangzik egyegy mondat, fény gyullad, fölismerésre
jutunk. Nem logikai úton, nem a gondolkodás következtetései útján, hanem
villámcsapás szerűen. Nem magunk jutunk eredményre, hanem kapjuk odafentről. Már nem mi magunk vagyunk
a kiindulópont, hanem valóban Isten
szól hozzánk.
Mindazok, akik a folyamatos imádás szolgálatát végzik, lehetővé teszik
mások számára is, hogy a templomba
huszonnégy órán át bármikor betérhessenek és megenyhüljön a lelkük. Hány
szent kapott a megtérésre indítást akkor, amikor egy templom csendjében
fölfedezte Isten jelenlétét. Így valóra
válhat Jézus hívásának hatása: „Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok
és meg vagytok terhelve: én fölüdítelek
titeket.” (Mt 11,28)
Végül a Krisztussal való communio,
közösséget teremt a hívek között is.
Sajátos kapcsolat teremtődik sokszor
idegenek között, a lélek rezonanciája.
Megvalósul az Egyház lényeges jegye:
a hívek Krisztusban való egysége.
Természetesen a teljesség igénye nélkül soroltuk a szempontokat, melyeket
mindenki kiegészíthet a maga tapasztalatával. Mindenesetre, a lényeg, hogy
országszerte minél többünknek legyen
saját, rendszeres, kedves imádságunkká
a szentségimádás, melyet nem véletlenül
ajánlott XVI. Benedek pápa oly sokszor dolgozataiban. Kétségtelen, hogy
korábban nem állt ilyen mértékben a
figyelem középpontjában az imának ez
a módja. Nem a Gondviselés rendelése
nélkül való, hogy a világ sorsának ilyetén alakulása közepette megy végbe ez a
folyamat. Tapasztaljuk ugyanis, hogy a
jóléti, liberális társadalmak a dekadencia
egyre gyorsuló pályájára álltak. A baj,
amelyet csak felerősítenek bizonyos
spekuláns, ideológiai körök stratégia
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mentén megvalósuló manipulációi, kiteljesedni látszik. Mára nemcsak a kontinens, nemcsak a családok, hanem az
egyes ember is ijesztő válsággal küzd.
A jövő alapvető változásai közepette a
legnagyobb kérdés magának az emberi
személynek az alakulása. Úgy érezzük,

5.
a gondok fejünkre nőnek, felelősen oda
kell tehát fordulnunk, ahol a megoldás
van: Ő pedig Krisztus, a Szabadító, a
Megváltó, az Üdvhozó. Mivel pedig
maga oda kötötte jelenlétét az Eucharisztiához, tehát ott a helyünk!
Osztie Zoltán plébános

Balázs-áldás 2018.
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Változtass, amíg nem késő

A

ndrás még egy hosszú pillantást
vetett a kilométerórára, mielőtt a
villogó rendőrautó előtt lelassított: 120
km/h a kitáblázott 90 helyett. Ez már a
negyedik ebben a hónapban, mint oly
sokszor máskor is. Hogy lehet, hogy
valakit ennyiszer lemeszelnek?
Amikor a kocsi lelassított, András
lehúzott, de nem teljesen az út szélére;
hadd izguljon csak a zsaru a mellette alig
fél méterre elhúzó autók miatt. Megállt.
A rendőr kiszállt a kocsijából, és egy
mappával a kezében előre jött.
József? József a közösségből? Még
csak ez kellett! András próbált minél
jobban elsüllyedni az ülésben. Ez ros�szabb, mint a közelgő büntetés maga. A
rendőr épp egy saját közösségéből való
gyorshajtó embert fogott meg. Egy embert, aki egy hosszú, fárasztó és zaklatott
nap után sietett hazafelé a munkahelyről.
Szinte kiugrott az autóból, és ment a
rendőr felé, akivel minden vasárnap találkozott, de eddig még soha nem látta
egyenruhában.
– Szia, József! Örülök, hogy látlak!
Milyen érdekes, hogy itt találkozunk!
– Szervusz, András – semmi mosoly.
– Hú, de szigorúnak látszik a Biztos
úr, éppen most kapta el a felebarátját,
aki siet haza a feleségéhez és a gyerekeihez.
– Igen, úgy tűnik: elkapta. – József
kissé zavartan felhúzta a szemöldökét.
Jó jel!
– Nagyon húzós és hosszú napom
volt ma. Azt hiszem, kissé túlléptem a
limitet – de csak most az egyszer.
András lefelé sandítva arrébb rúgott
egy kavicsot az aszfalton.
– Az asszony finom vacsorát készített, már nagyon vár haza. – Tudom,
mire gondolsz. És azt is tudom, hogy
már kétes hírnévre tettél szert a körzetünkben az őrsön.
Ajjaj, nem jól áll a dolog, itt az ideje
taktikát váltani.
– Mennyit mértél?
– 115-öt. Volnál szíves visszaülni az
autóba?
– Várj egy kicsit. Amint megláttalak,

én azonnal megnéztem az órát, és épp
csak súrolta a 100-at.
A hazugság kegyesnek, célravezetőnek tűnt, és „magától” jött.
– Légy szíves, András, ülj be a kocsiba.
András zavartan bemászott a kocsiba,
és becsapta az ajtót. Bambán bámult előre a műszerfalra. Eltelt egy perc, kettő.
Lassan, kelletlenül nyúlt az ablaktekerőhöz, de végül nem tekerte le az ablakot, mert látta, hogy József ír a mappán.
Vissza a műszerfalra. Miért nem kérte a
jogsimat? Bármi történjék is, az biztos,
hogy 1-2 hónapig nem ülök ennek az
embernek még a környékére sem vasárnap.
Eltelt még 2-3 hosszú perc, majd egy
kopogás az ablakon. András kinézett
balra, József volt az, kezében egy félbehajtott papírdarabbal. A bűnös mintegy
3 centire lehajtotta az ablakot, épp csak
annyira, hogy a papír beférjen.
– Köszi! – András nem nagyon tudta
leplezni a gúnyt az arcán és a hangjában.
József szó nélkül ment vissza a rendőrautóhoz. András csak nézte a vis�szapillantóban.
Felemelte a papírt: Na, nézzük, men�nyi. Álljunk csak meg. Ez meg mi? Tréfa?
Nem büntetőcédula, az biztos. András
olvasni kezdett.

„Kedves András! Egyszer volt egy kislányom, akit 6 évesen elütött egy autó.
Kitalálhatod: egy gyorshajtó. Pénzbírság,
3 hónap a fogházban, és az illető szabad
volt; mehetett haza magához szorítani a
kislányait, mind a hármat. Nekem csak
egy volt, és most várnom kell a mennyországig, amíg újra megláthatom.
Ezerszer próbáltam megbocsátani annak az embernek, és ezerszer gondoltam,
hogy meg is tettem. Lehet, hogy így van,
de újra és újra meg kell tennem. Most
is. Imádkozz értem, és hajts óvatosan:
nekem egy kisfiam maradt. József ”
András hátranézett, és látta, hogy a
rendőrautó megfordul, és elindul visszafelé az úton. Csak bámult a távolba, amíg
a kocsi eltűnt. Szétesve ült a kocsiban
20 percig, aztán beindította a motort,
elindult, és lassan, az Úrhoz bűnbocsánatért esedezve hajtott hazafelé, hogy
otthon percekig szorongassa magához
meglepett feleségét és gyerekeit.
Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amit
elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz
igazodik, megmenti életét. Magába szállt
és elfordult elkövetett bűneitől, azért életben marad és nem hal meg. (Ez 18,27)
TIPP: Mi az a rossz szokása, hibája,
ami visszatérő? Hogyan lehetne változtatni rajta?

Karitászt Támogató Alapítvány felhívása
Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
a Karitászt Támogató Alapítvány javára!
Az Alapítvány kizárólag a Katolikus Karitász szegénygondozó,
betegápoló és más jótékonysági munkáját támogatja.
Az 1% felajánlásával Ön a leginkább segítségre szoruló, elesett emberek
jótevőjévé válik anélkül, hogy az pénzébe vagy fáradságába kerülne.
Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a válság miatt nehéz
helyzetbe sodródott családok megsegítésére:
az 1%-okból a rászoruló családoknak élelmiszert adunk,
tanszerekkel segítjük az őszi iskolakezdést és áthidaló
segítséget nyújtunk közműhátralékuk rendezéséhez.
Köszönjük bizalmát!
Karitászt Támogató Alapítvány • Adószám: 19666275-1-43
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Az Egyház főünnepei és parancsolt ünnepei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév)
január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt)
március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Húsvét
Urunk mennybemenetele
Pünkösd
Szentháromság vasárnapja
Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja)
Jézus Szentséges Szíve (Úrnapját követő péntek)
június 24. Keresztelő Szent János születése
június 29. Szent Péter és Szent Pál apostotok
augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)
augusztus 20. Szent István király
október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
november 1. Mindenszentek
Krisztus, a mindenség királya (Krisztus Király)
december 8. A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
december 25. Urunk születése (Karácsony)
továbbá a helyi fővédőszent és templomunk felszentelésének évfordulója.

A főünnepeket „méltó és igazságos” szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani.
A magyar egyházban – a vasárnapokon és vasárnapra eső ünnepeken kívül
– jelenleg az alábbi napokon kötelező a szentmisén való részvétel és – lehetőség szerint – a munkaszünet: január 1-jén, január 6-án, augusztus 15-én,
november 1-jén, december 25-én.

Nemes célok támogatása
A Veszprémi Kolping Család Alapítvány
2006 óta létezik és működik.
Az Alapítvány céljai között szerepel többek között:
• évente egy többgyermekes, rászoruló család egy gyermekének
iskolakezdését tankönyvek és írószerek stb. megvásárlásával segíti,
• hozzájárul az egyházi ünnepkör keretében
megrendezésre kerülő rendezvények költségeihez, melyekre meg kell
hívni a történelmi egyházak Veszprém megyei vezető személyiségeit,
• az alapítvány hozzájárul a Veszprémi Kolping Család Egyesület éves
programjaihoz kapcsolódó előadások költségeihez,
a működési költségekhez.
Kérjük, aki egyetért a fenti célokkal, támogassa az
Alapítványt adója 1%-nak felajánlásával.
Az Alapítvány neve:
Veszprémi Kolping Család Alapítvány
Az Alapítvány adószáma: 18939970-1-19
Támogatását köszönjük!
Nagy Árpádné
a Kuratórium elnöke
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Szabó Lőrinc: Az árny keze
„Maradj velem, mert beesteledett!”
Bibliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán.
Hitetlen vagyok, vergődő magány.
„Maradj velem, mert beesteledett!”
– Ha így idegen, vedd emberinek,
súgja egy hang, s ahogy látó szemem
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,
a sugár-hídon némán besuhan
egy örök Árny: lehetne Buddha is,
de itt másképpen hívják, és tövis
koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére, látja, tudja, hogy
szívem szakad, oly egyedül vagyok,
s kell a hit, a közösség, szeretet.
S kezét nyújtja. Mert beesteledett.

Nagyböjti lelkigyakorlat
Nagyböjti lelkigyakorlat a Regina
Mundi-templomban:
március 26-tól március 28-ig
(hétfőtől szerdáig) az este 6 órai
szentmisék keretében.
A szentbeszédeket
Virth József OFM Cap.
szerzetes atya tartja.
Gyóntatás a szentmisék előtt
1 órával!

Szentföldi zarándoklat
Szentföldi zarándoklatot
indít egyházközségünk
2018. október 12-18-ig.
Érdeklődni és jelentkezni
lehet a sekrestyében és a
plébániahivatalban a plébánosnál.
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Készüljünk a szentmisére

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

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai márciusra:				
Evangelizációs: A lelkek megkülönböztetésére való felkészültségért:
Hogy az egész Egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség sürgető szükségességét mind
személyes, mind közösségi szinten.
Nagyböjt péntekjein este 6-kor közös keresztutat végzünk a templomban.
Böjti fegyelem: Böjt és hústól való
megtartóztatás hamvazószerdán (február 14-én) és nagypénteken (március 30-án) kötelező. E két napon a
betöltött 18 éves kortól a megkezdett
60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és csak egyszer
szabad jóllakni. Húseledelt pedig a
betöltött 14 éves kortól nem szabad
fogyasztani. Kötelező a hústól való
megtartóztatás nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól. Az év
többi péntekje egyszerű bűnbánati
nap, amikor elsősorban hústól való
megtartóztatással, több imádsággal,
önmegtagadással, vagy egyéb jócselekedettel tehetünk eleget a bűnbánati
fegyelemnek.
Húsvéti szentáldozás ideje: 2018.
hamvazószerdától (február 14-től)
Szentháromság vasárnapjáig (május
27-ig) tart.
Március 4., nagyböjt 3. vasárnapja

2018. március 4.

márc. 11.
márc. 18.
márc. 25.
ápr. 1.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

2Krón 36,14-16.19-23

Ef 2,4-10

Jn 3,14-21

Jer 31,31-34

Zsid 5,7-9

Jn 12,20-33

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Mk 14,1 - 15,47

ApCsel 10,34a.37-43

1Kor 5,6b-8

Jn 20,1-9

Imádkozzunk értük...!

Aprók Tanodája - Aprók Tánca

…mert a keresztségben újjászülettek: Fegyveres Károly január 28-án,
Adler Máté február 9-én

A Szilágyi keresztény iskola
2018. március 8-án, csütörtökön,
16.30-kor szeretettel várja
az iskolába készülő óvodásokat,
testvéreiket és szüleiket iskolaelőkészítő foglalkozásra.
A foglalozást vezetik: Dr. Mohosné
Danyi Eszter, Mészárosné Farády
Petra, Kissné Cservenyák Judit,
Barabás Andrea, Molnárné Tóth
Erzsébet, Pálfalvi Erzsébet

…mert az örök hazába költöztek: Dr. Kátai Gyuláné sz.: Éder

Lívia (92 éves) január 26-án,
Zöld Sándorné sz.: Drexler Teréz (85 éves) január 26-án,
Szentmiklóssy sz.: Pilipár Mária
(77 éves) január 26-án, Mezei
Jánosné sz.: Papp Margit (93
éves) február 8-án, Horváth Ferencné sz.: Nagy Jolán (86 éves)
február 10-én

Március 4-től 11-ig a Magyar Katolikus Püspöki konferencia tartósélelmiszer-gyűjtést rendez a rászorultak
megsegítésére.
Március 11., nagyböjt 4. vasárnapja
Március 13., Ferenc pápa megválasztásának 5. évfordulója. Imádkozzunk érte!
Március 15., nemzeti ünnepünk.
Egyházi szempontból köznap, ezért
a szokásos hétköznapi miserend lesz.
Március 18., nagyböjt 5. vasárnapja.
Ezen a napon lesz országos gyűjtés
a Szentföld javára. Kérjük a kedves
hívek nagylelkű támogatását.
Március 19-én ünnepeljük Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária
jegyesét.
Március 23-án 15.30-kor a Szent
Margit Katolikus Óvodába járó gyer-

A tanoda után táncházba invitálunk
kicsiket és nagyokat.
Helyszín: főépület
Szeretettel várunk minden
kedves Érdeklődőt!

mekek városi keresztútja lesz.
Március 25., virágvasárnap. A délelőtt 11 órai szentmisén végezzük a
barkaszentelést.
Március 25-én térünk át a nyári
időszámításra, az órákat egy órával
előbbre állítjuk. Nyári miserend-változás nem lesz, az esti szentmisék
továbbra is 18.00 órakor kezdődnek.
Március 26-án, 27-én és 28-án nagyböjti lelkigyakorlat lesz az este 6
órai szentmiséken. A szentmisék
előtt, 5 órától 6-ig gyónási lehetőséget biztosítunk.
Április 1., húsvétvasárnap, Urunk
feltámadásának ünnepe.
Április 2-án, húsvéthétfőn vasárnapi
miserendet tartunk.
Április 2-án lesz Szent II. János Pál
pápa halálának 13. évfordulója.

