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Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

E

zen az ünnepen arra emlékezünk,
hogy Szűz Mária, negyven nappal
Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
A szokásnak megfelelően a szülők,
Mária és József áldozatként két gerlicét
vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az
Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A
mózesi törvény szerint előírt áldozat
fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító
világosságnak nevezte Jézust.
A világ világosságával való találkozás
szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb
szentelményeknek. Már az ókeresztény
korban Krisztus jelképévé vált: magát
fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson.
Az Úr Jézus bemutatását (praesentatio
Domini) Jeruzsálemben már a 4. században megünnepelték, ekkor még február
14-én, mivel karácsonyt január 6-án
ülték. Attól kezdve, hogy Jézus születésének ünnepnapja december 25-ére
került, Jézus bemutatását február 2-án
kezdték ünnepelni.
Róma a 7. században fogadta el e
liturgikus napot, a Simeon és a kisded
Jézus találkozására utaló hypapante
(találkozás) néven – ekkor találkozott
először Jézus az emberiséggel, az emberekkel, akikért megtestesült. Az agg
Simeon felé fordult, nagy örömmel ismerte fel benne az üdvösség hozóját:
karjába vette a gyermeket, és áldotta
Istent, hogy megérhette ezt a boldog
napot.
A 10. századtól a nyugati egyház liturgikus könyvei egyre inkább Mária
tisztulását emelték ki, és erről nevezték
el az ünnepet: purificatio. Majd a keleti
egyház hagyományával teljes összhangban 1960 óta ismét az Úr ünnepeként,

Urunk bemutatásaként tartjuk számon.
Az 1092-es szabolcsi zsinat a kötelező
ünnepek közé sorolta. A 20. század elejétől tanácsolt ünnep.
Mindenható, örök Isten, egyszülött
Fiadat ma emberi testünk valóságában
mutatták be templomodban. Tisztítsd
meg szívünket, hogy méltók legyünk
egykor mi is megjelenni előtted. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.

Szent II. János Pál pápa 1997-ben
nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy egymillió
férfit és nőt is ünnepli, akik a világon
megszentelt életet élnek.
Az ünnep célja: hálát adni Istennek
a megszentelt élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az

életformának az ismeretét és szeretetét,
valamint lehetőséget adni a megszentelt
életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák,
amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára.
Imádkozzunk a szerzetesekért és a
megszentelt életet élőkért, valamint a
hivatásokért!
•••
A magyar paraszti hagyományban a
szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig
elkísérte az embert: keresztelésig az újszülött mellett világított; amikor a fiatal
anya először ment templomba, szintén
gyertyát vitt a kezében; gyertyát égettek
a súlyos beteg mellett, szentelt gyertyát
adtak a haldokló kezébe, hogy az ördög
ne tudjon rajta győzedelmeskedni, körül is járták az ágyát, megkerekítették
a testét vele, hogy mintegy elzárják a
leselkedő gonosz elől. Bő, Osli asszonyai szerint a gyertya fénye mutatja a
haldoklónak a mennyei utat, füstje pedig
elűzi, távol tartja a lélektől a gonoszt.
A szentelt gyertyát a sublótban, ládafiában tartották, vagy szalaggal átkötve a
falra helyezték, és főképpen vihar idején
gyújtották meg és imádkoztak mellette.
A magyar népi kalendáriumban
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
idő- és termésjóslásai szerint a hátralévő tél negyvenes rámutatónapja. A
naphoz fűződő időjóslás egy középkori
deák szentenciát őriz, eszerint: ha Gyertyaszentelőkor süt a nap, hidegebb lesz,
mint előtte volt. (Vagyis: ha a medve
meglátja árnyékát, visszabújik barlangjába, mert hideg napok jönnek még.)
Forrás:
Magyar katolikus lexikon
Magyar néprajzi lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.
Magyar Kurír
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8 dolog, amiről a keresztényeknek fel kéne tűnniük

M

anapság talán jobban ismernek
minket arról, hogy mi ellen tiltakozunk... Ám ismertebbeknek kellene
lennünk azon értékekről, melyek mellett kiállunk, amelyeket képviselünk, és
amelyeket mindennapi életünkben mi
is megélünk.
Néhány hónapja költöztünk a saját
lakásunkba, melyet a nyár folyamán
választottunk ki néhány lehetőség közül. Egy olyan városrészt választottunk
(Avas-Dél), amellyel kapcsolatban sok
negatív sztereotípia él a miskolciak fejében. Ezeknek egy része – el kell ismernünk – jogos; egy jelentős hányada
viszont inkább csak legenda és előítélet.
A lényeg az, hogy ezt a városrészt nem
az alapján ismerik, amilyen valójában
(hiszen akkor tudnának a sok szociális
programról, mely a felzárkóztatásáért
dolgozik), hanem úgy, amilyennek látni
akarják. Hasonló a helyzet velünk, keresztényekkel is. Miről ismernek bennünket az emberek? És még fontosabb,
hogy miről kellene, hogy ismerjenek?
Ma reggel Mózes harmadik könyvét
olvastam, és a 19. fejezetben számos
rendelkezést találtam. Az élet különféle területeiről szólnak: a szülőkkel
való kapcsolat, a szombat megtartása,
hálaadó áldozat, a szegényekkel és rászorulókkal való bánásmód, igaz ítélet, mezőgazdaság, vérevés, varázslás,
bálványimádás, paráznaság stb. Időről
időre felhangzik az egyes rendelkezések
között a refrén: „Én vagyok az ÚR, a
ti Istenetek.” E törvények célja az volt,
hogy a nép elkülönüljön a környező bálványimádó népektől, és Jahve jellemét
tükrözze vissza – megmutassa a világnak, hogy milyen is valójában Isten.
Hasonló elhívásunk van nekünk, keresztényeknek is. Manapság talán jobban
ismernek minket arról, hogy mi ellen
tiltakozunk: szexuális szabadosság, homoszexualitás stb. Ám ismertebbeknek
kellene lennünk azon értékekről, melyek
mellett kiállunk, melyeket képviselünk,
és melyeket mindennapi életünkben mi
is megélünk. Nem kell sem hithősnek,
sem főállású misszionáriusnak lennünk

ahhoz, hogy a következő jellemvonások
megnyilvánuljanak az életünkben.
1. Szeretet
„Szeretteim, szeressük egymást, mert
a szeretet Istentől van, és mindaz, aki
szeret, Istentől született, és ismeri Istent.
Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent,
mert Isten szeretet” (1Jn 4:7-8, RKB).
Olyan világban élünk, mely csak nyomokban tartalmaz szeretetet. A keresztények élete azonban nem lehet ilyen. Már
kereszténynek, azaz krisztuskövetőnek
sem nevezhetjük magunkat joggal, ha
a szeretet nem hatja át jellemünket (Jn
13:34-35). A szeretet nem egy lagymatag
érzelem, hanem a másik életének megjobbítási szándéka mögött meghúzódó
erő. Motiváció, mely jó tettekre sarkall
bennünket. A szeretet nem tiltakozó,
hanem aktív, kezdeményező, cselekvő.
2. Megbocsátás
„Ellenkezőleg: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg
egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!” (Ef 4:32).
Isten a kegyelmébe fogadott bennünket, és bár érdemtelen bűnösök vagyunk,
Krisztusért megbocsátott nekünk. Ezen
túlmenően megbocsátja azokat a bűneinket is, melyeket most követünk el.
Türelmes velünk, és a megbocsátás légkörében várja a változást. Ismerjen arról
a világ bennünket, hogy kegyelemmel és
megbocsátással fordulunk mások felé.
Nem azért, mert megérdemlik, hanem
azért, mert mi is ezt kaptuk, és Isten
jellemét akarjuk visszatükrözni.
3. Tisztaság
„Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták,
amik szeretetreméltók, amik jó hírűek,
ha van valami erényes, és ha van valami
dicséretes” (Fil 4:8).
Ha a tisztaság kérdése jön szóba, általában a szexualitás területére szorítkozunk. Azonban a tisztaságnak egész
életünket és jellemünket át kell hatnia.

A szavainkat, tetteinket, gondolatainkat,
otthonunkat. Ha szavainkból és életünkből a tisztaság árad, akkor mások
a tiszta és szent Istent ismerhetik meg
rajtunk keresztül.
4. Türelem
„De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm,
békesség, hosszútűrés [türelem, MBT],
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény” (Gal 5:22-23).
A modern ember nem a türelméről híres. A gyors megoldásokat szeretik – a tévét távirányítóval kezelik, az
ételt mikrohullámú sütőben melegítik,
instant megoldásokat keresnek az élet
problémáira. A Biblia azonban arra int
minket, hogy legyünk türelmesek és
kitartók minden körülmény között. Ez
nem könnyű feladat. Minden helyzetben Isten a javunkat munkálja (vö. Róm
8:28), és ezért nem szeretné, ha ezeken az
élethelyzeteken túl gyorsan rohannánk
keresztül. Türelemmel kell időt adnunk
Istennek, hogy bizonyos dolgokat akarata szerint kimunkáljon az életünkben.
5. Áldozatkészség
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen” (Jn 3:16).
Isten a legjobbat és a legértékesebbet
áldozta fel értünk: önmagát. Erre válaszolva nekünk is áldozatot kell hoznunk
neki. Nem kosokat és bakokat, sem a
termény első zsengéjét, hanem saját
életünket, önmagunkat: „Kérlek azért
titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy
szánjátok oda testeteket élő, szent és
Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos
istentiszteletetek” (Róm 12:1). Amikor
készek vagyunk Istenért és az emberekért áldozatot hozni, isteni jellemvonást
tükrözünk vissza.
6. Önzetlenség
„Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is” (Fil 2:4).
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Az önzetlenség az az attitűd, mely
a másik embert önmaga elé helyezi,
Istent pedig minden és mindenki más
elé. Önzetlenek vagyunk, amikor nem
azért adunk, mert viszonzást várunk
érte; amikor nem a magunk javát, hanem a másikét keressük; amikor nem
úgy helyezkedünk a munkahelyünkön,
hogy mindenkit elnyomva, nekünk legyen kedvező a helyzet. Jézus sem a maga érdekét nézte, mikor a Gecsemánékert vívódása után vállalta a keresztet.
Ha feltesszük a kérdést, hogy mit tenne
Jézus, akkor a válaszok között szerepel
az, hogy önzetlenül viselkedne.
7. Elkötelezettség
„Beszédetekben az igen igen, a nem
nem legyen, mert ami ennél több, az a
gonosztól van” (Mt 5:37).
Amikor kimondunk valamit, hogy
megtesszük, akkor el kell köteleznünk
magunkat egészen a végsőkig. Ez életünk minden területére igaz: a házasságunkra, a munkánkra, Jézus követésére, a keresztény szolgálatunkra. A
világban és a politikában sok be nem
váltott ígérettel találkoznak az emberek.
Legyenek a keresztények egy olyan üde
színfolt a világban, akik megbízhatóságukról és elkötelezettségükről ismertek.
És ha már Krisztus mellett elköteleztük
magunkat, ebben is tartsunk ki a végig,
bármi is legyen az ára.
8. Tisztelet
„Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget
szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek” (1Pt 2:17).
A keresztény élet és bizonyságtétel során találkozunk majd olyan emberekkel,
akik nem értenek velünk egyet. Olyanokkal is kapcsolatba kerülünk, akik
életmódjával nem tudunk azonosulni.
De amikor mégis tiszteljük őket, akkor
kihúzzuk a talajt a népszerű vádak alól,
melyek jelenleg joggal érik a kereszténységet. Nem szabad gúny tárgyává tenni
más hitét, mert ez nekünk sem esne jól.
Ha a hitében nem is értünk egyet valakivel, a másik embert még tisztelnünk
kell.
A cikk forrása: infaustus 2.0
Írta: Tóth-Simon Károly
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Ima a Betegek Világnapjára

I

mával fordulunk hozzád, ó, Lourdes-i
Szűz, a te vigasztaló, anyai szívedhez,
betegek gyógyítója, siess segítségünkre,
és járj közbe értünk.
Egyház Anyja, vezesd és támogasd az
egészségügyi dolgozókat, a papokat és
az Istennek szentelt lelkeket, és mind-

azokat, akik a betegeket gondozzák.
Szeretet Anyja, tégy bennünket – az
Irgalmas Szamaritánus – Fiad tanítványaivá, hogy egész életünk Benne,
a szeretet szolgálatává és az üdvösség
szolgálatává váljék.
Ámen!

Só és világosság
Az is baj, ha túl sok van belőlük, az is
baj, ha kevés.
A keresztény ember legyen só és világosság, mondja a Szentírás. Legyünk
jelen mindenütt, de ne terpeszkedjünk
rá a másik lelki világára.
Ha egy sótlan ételt megsózunk, nem
lesz az igazi, de jobb mintha sótlan maradt volna. Ha egy sötét életállapotot
megvilágítunk, nem biztos, hogy szívderítő látvány kerül elénk, de mégis

jobb, mintha a sötétség uralkodna ott
tovább.
Csak Jézus az igazi só és az igazi világosság. Mi inkább utólagos só és utólagos világosság tudunk lenni, mert a
bűn már megelőzött bennünket. De
ne veszítsük kedvünket, Isten általunk
akarja megízesíteni és megvilágítani az
életet, s ne csodálkozzunk azon, ha ez
most még sokaknak nem tetszik.
Sánta János atya

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.
Folyamatban van egy kiadvány szerkesztése – válogatás a Kulturális
Fesztiválok/Akadémiák programjából: előadások, irodalmi összeállítások,
sajtó stb. Ennek költségeihez is szeretne hozzájárulni az Alapítvány.
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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Egyes-egyedül az igazságra törekedj!

A keresztények minden évben a világ
minden táján azért gyűlnek össze, hogy
imádkozva növekedjenek az egységben.
Olyan világban tesszük ezt, ahol a korrupció, a kapzsiság és az igazságtalanság
egyenlőtlenséggel és megosztottsággal
jár. Az imáink egységesek egy szétszakadozott világban. Ebben van az erejük.
Keresztényekként vagy közösségekként
gyakran bűnrészesek vagyunk ugyan az
igazságtalanságban, mégis arra kaptunk
elhívást, hogy egységben tanúskodjunk
az igazság mellett, és Krisztus gyógyító
kegyelmének eszközei legyünk a szétszakadozott világ helyreállításában.
A Krisztus-hívők egységéért tartott
2019-es ökumenikus imahetet az indonéz keresztények készítették elő. Indonézia 265 millió lakosának kb. 86%a muszlim, és így a világ legnagyobb
muszlim lélekszámú országa. A népesség
mintegy 10%-a azonban a különböző
hagyományokat követő keresztény közösségekhez tartozik. Indonézia a népessége és a kiterjedése alapján Délkelet-Ázsia legnagyobb nemzete. A több
mint 17 000 szigeten 1340 különféle
népcsoport él, és 740 helyi nyelvet beszél a közös nemzeti nyelv, a Bahasa
Indonesia mellett. Az etnikai, nyelvi,
vallási tarkaságban az indonézeket a
gotong royong elve vezérli, vagyis szo-

lidaritásban és együttműködve élni. Ez
azt jelenti, hogy vállaljunk közösséget
az élet és a munka minden területén,
örömben és bánatban, és minden indonézben a testvérünket lássuk.
Az imahét negyedik napján, a Regina Mundi-templomban Janka Ferenc
görögkatolikus parókus igehirdetését
hallhattuk.
Az imaóra elején Stadler László Dezső plébános köszöntötte Márfi érsek
atyát, a megjelent lelkészeket: Závodi
Zsuzsanna és Niederhoffer Zoltán re-

formátus, Isó Zoltán evangélikus lelkipásztort, Laposa Norbert balatonfűzfői
plébánost, valamint megkülönböztetett
tisztelettel Janka Ferenc görögkatolikus
parókust, az imaóra igehirdetőjét.
Az idei közös imádság mottója „Az
igazságra és csakis az igazságra törekedjetek…” (MTörv/5Móz 16,18-20).
A bűnvalló imádság után a lelkészek
felolvasták a napi igéket, majd az igehirdetés következett, amelynek témája
a következő volt: Elköteleződés az igazság, az irgalom és az egység mellett.
Ferenc atya rávilágított, hogy az igazságra való elköteleződést azért is kell kiemelni, mert a hazugság és a gonoszság
rendkívüli módon megnövekedett a világban. Csupán a hamis alázat mondatja azt, hogy az igazság nem ismerhető
meg. Ebből ugyanis az következhetne,
hogy mindenkinek saját igazsága van.
A posztmodern ember igazsága a
technika igazsága, a mérhető, a kézzel
fogható, vagy törvénybe foglalt igazság,
mint a matematikáé vagy a jogszolgáltatásé. Beláthatjuk, hogy ha ezeket
rosszul, vagy bizonyos érdekek mentén
használjuk fel, akkor embertelenné vagy
kijátszhatóvá válhatnak.
Ezzel szemben, Isten szeretete személyes, részben titok, de Isten kinyilvánította számunkra. Az Ő igazsága a szeretet
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A Regina Mundi Plébánia

hirdetése

Katekumenátus: szentségekre való felkészítés, február 5-től (hétfőn)
indul a plébánián délután 5 órától, heti két alkalommal.
Jelentkezni lehet a plébániahivatalban!
Szentföldi körutazás haladóknak
Időpont: 2019. szeptember 16–22. Utazással együtt: 7 nap, 6 éjszaka
Utazás: Budapest–Tel Aviv-Budapest útvonalon repülőgéppel, az EL-AL izraeli
légitársaság járatával, Izraelben légkondicionált autóbusszal.
Szállás, elhelyezés: középkategóriás szállodákban,
2-3 ágyas, zuhanyozós szobákban
Ellátás: félpanzió, Irányár: 365 000 Ft. Egyágyas felár: 75 000 Ft
Jelentkezni lehet a Regina Mundi Plébánián és
a templom sekrestyéjében 50 000 Ft/fő előleggel.

A Családpasztorációs Iroda 2019. Évre tervezett programjai
igazsága, tehát értünk van, ránk irányul.
Ha valaki az igazságot szeretet nélkül érvényesíti, kizárólag a szabályokat alkalmazza, azt mások elnyomására, esetleg
megsemmisítésére használhatja fel. Az
is fontos viszont, hogy a szeretetünket
az igazsághoz igazítsuk. Az apai és az
anyai típusú szeretetre egyaránt szükség van, de az arányok felismeréséhez
bölcsességre van szükség. Istentől kell
megtanulnunk az értéket és a mértéket.
Az igazság bölcs alkalmazása elvezethet az igazságossághoz. A társadalomban akkor valósul meg a harmónia, ha
az élet különböző területein tevékenykedők, a különböző társadalmi osztályok
a saját feladatukat jól végzik.
Az igazságosság elvezet bennünket
a megigazuláshoz. Jézus számára ez azt
jelenti,hogy eljött, kiüresítette önmagát,
engedelmes volt mindhalálig, a kereszthalálig, és ezzel megváltott bennünket.
Isten, szeretetével helyreállítja azt a hidat, amely bennünket a bűn romboló
hatása miatt már nem tudott Vele ös�szekötni. Isten azért testesült meg, hogy
minket az Atya országába elvezessen.
Jézus az út, az igazság és az élet. Járjunk együtt ezen az úton, hogy megigazuljunk, és általa életünk legyen és
bőségben legyen!
Az imádságok után a lelkészek áldását fogadta az imaóra közössége.
Demény Anna

A Tátrai házaspár szervezésében újra indul a Rendhagyó Randevúk internetes
játék. Regisztrálni 2018. december 1-től lehet a https://rendhagyorandevuk.hu
honlapon. A regisztrációt követően itt kapják meg a párok a feladatokat,
a teljesítésre a 2019. január 1. és február 5. közötti időszak áll rendelkezésükre.
A játék végén oklevelet kapnak, valamint a Házasság Ünnepe – 2019. február
17. vasárnap – rendezvény keretén belül tombolasorsoláson is részt vesznek.
A központi I. jegyeskurzust a 2019. február 1. és március 14.
közötti időszakban tartjuk.
A nagyböjti családos lelkinap 2019. április 6-án
a Padányi Iskolában kerül megrendezésre.

Ősi ír áldás
Áldott legyen Istennek fénye, mely rád
világít, és a fény, mely benned van. Az
áldott napfény sugározzon be téged és
melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog, mint a kandalló tüze, hogy minden ember jöhessen melegedni hozzád.
Sugározzék két szemedből a fény, mint
az ablakba állított gyertyák fénye, mely a
viharban vándorlókat hívogatja. Áldott
legyen a rád hulló lágy, édes eső, hulljanak lelkedbe a cseppek és csalogassák ki
a kis virágokat, hogy illatukkal megteljék
a levegő…De áldott legyen a vihar is,
és rázza meg a lelkedet, hogy fényesre
és tisztára mossa, és sok kis tavacskát
hagyjon benne, melyekben megcsillan
az ég kékje, és időnként egy-egy csillag.
Legyen áldott minden hajlék, ahova bekopogtatsz és belépsz, minden lakója
áldott legyen, akiknek viszed és akik
elfogadják ajkaidról az örömüzenetet.
Ámen

Tóth Áprád
Februárius
Februáriusban alighanem tél lesz,
Még a sóhaja is arccsippentő szél lesz,
Édesebb piros színt adva minden rúzsnál,
Békebelibb színt már sápadt háborúsnál.
Acélkorcsolyáknak finom zaja ha von,
Láthatsz boldog népet a ligeti tavon,
S láthatsz úri nyüzsgést lokálban és bárban,
S felkurjanthatsz vígan:
Be jó február van!
Csak aztán, ha jégről s bálakból kilépnek,
Megmaradjon kedve a mulató népnek,
S ne lenne példájuk olvadó hóember,
Hanem igaz szívű, hűséges jóember…
(1928)
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A Kolping Család vörsi zarándoklata
Betlehem kis falucskában
Karácsonykor éjféltájban,
Fiú Isten ember lett,
Mint kisgyermek született.
Karácsonyi népdal
Tavaly ősszel tervezgettük az éves programjainkat. Szóba került egy zarándoklat is, de hova?
Lassan ádvent lesz, a karácsonyi műsorunkat próbáltuk minden hétfőn.
Móróné Marika egyik alkalomra két
írást hozott. Először a bátai Szent Vér
Kegytemplomról szóló írást olvasta,
(szerzője: Sümegi József, a bátai kegyhely őre, történelemtanár), a másik írás
a vörsi betlehemről szólt. Egyhangúlag
az utóbbi mellett döntöttünk! Január 15. És ha nagy hó lesz, járhatatlan
utak? – mondtam én kétkedőn. Azt te
nyugodtan bízd a Szűzanyára, ő elintézi a megfelelő időt – mondta Marika.
Ezen a télen talán nem is volt még egy
ilyen szikrázóan verőfényes, tiszta kék
égboltú nap! Reggel ugyan kis hóesés
kísérte a buszt Veszprém határáig, de
később kitisztult az ég.
Mivel a mi közösségünk nem töltött
volna meg egy nagy buszt, meghirdettük
a zarándoklatot templomunkban és a
Margit-templomban is. Így harmincöten
lettünk. Ülésrend szerint beszálltunk, és
rövid programismertetés után – amit
egyébként írásban is megkaptunk –, a

fájdalmas rózsafűzért imádkozva indultunk el. Később Fogarasiné Zsóka beszélt
a karácsonyi ünnepkörről, vízkeresztről
(utóbbi interaktív előadás volt). Szó volt
az első betlehem-állításról (Assisi Szent
Ferenc), a falusi betlehemezésről.
Vörs egy 500 lelkes kis falu Somogy
megyében, közel Keszthelyhez. A 13.
századtól földesúri birtok volt. A 20.
század elején Festetics Tasziló birtoka.
A falu 60%-a katolikus. A település nevezetességei a Szent Márton tiszteletére
szentelt barokk katolikus templom, a
Talpasház és a Tűzoltó Múzeum.
A betlehemet 1948 óta építik minden
évben a templomban 50 négyzetméter
területen. Advent 1. vasárnapjától a következő év február 2.-ig lehet látogatni. Azért ez a nagy intervallum, mert a
karácsonyi ünnep néhány napján nem
tudnák fogadni a sok látogatót a világ
minden tájáról. Az idén már tízezren
látták. Hihetetlen, de igaz. (Amerika,
Mexikó, Kambodzsa)
Lebontják a Jézus Szíve-mellékoltárt,
és egy héten át tart az építkezés. Először
egy vasvázat építenek, ez tartja a fából
készült szerkezetet, amire a felépítmény
kerül. Az ember- és állatfigurák gipszből készülnek, minden más természetes
anyagból! (Érdekes, szalmát egy szálat
sem láttam!) Moha, fenyőfa, fenyőgal�lyak, sás, száraz levelek. Kő, kavics. Az
idén az istálló barlangszerű lett, néhány
figurát is felújítottak.
A látvány nagyszerű és bensőséges,
megható és felemelő, elmélyedésre késztet a születés csodájáról! Mintha egy
közeli dombon állva néznénk a tájat,
s így tárulna elénk a baloldali falon a
távoli Betlehem falucska, ahonnan egy
kavicsos úton közeleg a három király.
Mielőtt a barlanghoz ér a tekintetünk, az
építmény közepén egy kicsike templom
áll. Látszólag minden funkció nélkül.
De ha átgondoljuk, hogy most a barlangi istállóban lakik a Király, később
ez lesz az Ő HÁZA, mindent értünk. A
jobb oldali dombról jönnek a pásztorok.
Kinek a nyakában, kinek a lába előtt a
bárány, ki többeket terelget a jászol felé.

Felettük a betlehemi csillag. És a két út
ott találkozik – a jászolnál. És minden
csupa fényesség – a sok-sok kis égő teszi.
Remélem, a háromkirályok és a pásztorok hódolatával a mi imánk is eljutott
a Szent Családhoz! Gyújtottunk gyertyát az itthon lévőkért, és énekeltünk. A
padok előtt egyre növekedett a kör, és
jutott eszünkbe sok szép, nem gyakran
énekelt karácsonyi dallam: Fenyőgallyas
kis Jézuska, Fel nagy örömre (Gárdonyi
Géza!)…
Megnéztük az első vidéki Tűzoltó Múzeumot és a Talpasházat. A Talpasház
apró helyiségeiben élmény volt végignézni a berendezéseket, eszközöket,
melyek hitelesen őrzik az évszázados
kemény paraszti élet mindennapjait.
Balatonszentgyörgyön a Csillagvár
Étteremben ért véget a délelőtt – szemet
gyönyörködtető és ízletes ebéddel. (A
mennyiségről nem is beszélve.)
Az egész nap előkészítése, a program
összeállítása Móróné Marika érdeme!
Köszönjük a gondoskodást, s azt, hogy
mindenki jól érezte magát, neki és mi
egymásnak is köszönjük!
Zökkenő esetleg csak akkor volt, ha
egy kőre tévedtek a kerekek, de ezt is
kerülte a profi módon közlekedő és
ránk vigyázó sofőr: Kelemen János!
Köszönjük!
Nagy Árpádné, Kolping Család
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Disznótoros a plébánián

I

gazi, disznóvágáshoz méltó időre,
havas, jeges, szeles napra virradtak a
korán kelők. Ők tanúi lehettek a két termetes disznó érkezésének, perzselésének
és felaprításának, amit gyakorlott, avatott kezek végeztek el, az előző évekhez
hasonlóan. Bizony, már hagyománnyá
vált ez a januári esemény!
Hamarosan lehetett kóstolgatni is.
Szorgos kezek munkája nyomán hagymás vért, májat, majd finom pecsenyét
ízlelhettek meg az érdeklődők, és persze
finom süteményben és lélekmelegítőben
sem volt hiány.
Dél felé igazi házi töltöttkáposztát
fogyaszthattunk, és megcsodálhattuk
az egyre szebben piruló tepertőt is. Hamarosan szépséges kolbászok sorjáztak
a szakértő kezek munkája nyomán.
A gyerekek sem voltak tétlenek, egy
rendkívüli, egyedi hóembert alkottak
az udvaron, tisztes távolságra a forró
üstöktől.
Jó hangulatú, vidám, elégedett emberek közösségi találkozója volt ez. Köszönjük Dezső atyának és a sok dolgos
kéznek.
Demény Anna
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Az Egyház főünnepei és parancsolt ünnepei

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai februárra:				
Egyetemes: Az emberkereskedelem
áldozataiért: Imádkozzunk, hogy az
emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó
szívvel fogadjuk be és karoljuk fel
társadalmunkban.
Február 2-án Urunk bemutatása
(Gyertyaszentelő Boldogasszony)
ünnepe van. A szentmise kezdetén
végezzük az ilyenkor szokásos gyertyaszentelést.
Február 2-án az este 6 órai szentmise
végén Balázs-áldást adunk (Szent
Balázs 3-i emléknapjához kapcsolódva)
Február 3-án, vasárnap, minden
szentmise végén Balázs-áldást
adunk. (Szent Balázs 3-i emléknapjához kapcsolódva)
Február 11., a Szűzanya lourdes-i
megjelenésének az emléknapja, a
betegek világnapja. Templomunkban
az előző vasárnap, február 10-én, a
délelőtt 11 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azon
testvéreinknek, akik idős koruk vagy
betegségük miatt veszélyben vannak,
és kérik a szentséget. Ennek a feltétele
a szentgyónás, illetve a megszentelő
kegyelem állapota és a szentmisében
a szentáldozás. Akik kérik a betegek
kenetét, azok előzetesen jelentkezzenek a plébánián (a 327-609-es telefonon) vagy a sekrestyében.
Február 14. Szent Cirill szerzetes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 apostolok
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,
• november 1-jén,
• január 6-án,
• december 25-én.
• augusztus 15-én,

és Szent Metód püspök ünnepe,
akiket Európa társvédőszentjeiként
tisztelünk.
Február 22. Szent Péter apostol székfoglalása.
Február 24. hazánkban Szent Mátyás
apostol ünnepe.
Február 24-én országos gyűjtést
tartunk a katolikus iskolák javára. Kérjük a kedves hívek nagylelkű
hozzájárulását.

Regina Krónika
A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: Stadler 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
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Imádkozzunk értük...!
…mert a keresztségben újjászületett: Bakon Móric Sebestyén január
13-án.
…mert az örök hazába költöztek:
Egry Sándorné sz.: Szabó Gizella
(89 éves) január 10-én, Győrffy
Zoltánné sz.: Dénes Terézia (97
éves) január 10-én, Vígh Józsefné
sz.: Komlós Erzsébet (92 éves) január 19-én, Kövi Sándor (58 éves)
január 11-én.

Készüljünk a szentmisére
febr. 10.
febr. 17.
febr. 24.
márc. 3.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Iz 6,1-8

1Kor 15,1-11

Lk 5,1-11

Jer 17,5-8

1Kor 15,12.16-20

Lk 6,17.20-26

1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23

1Kor 15,45-49

Lk 6,27-38

Sir 27,4-7

1Kor 15,54-58

Lk 6,39-45

