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Urunk mennybemenetele
A húsvét utáni 40. napon ünnepli
az Egyház, az V. század óta, Urunk
mennybemenetelének napját. Ez csütörtökre esik. Áldozócsütörtök liturgikus ünnepét több országban, így
Magyarországon is a következő vasárnapon tartják.
Húsvét 7. vasárnapjával, illetve a rá
következő héttel befejeződik a húsvéti ünnepkör, amely pünkösdig tart.
E hetekben az Egyház Jézus Krisztus
kereszthalálára, feltámadására és végül
dicsőséges mennybemenetelére emlékezik. Jézus valójában húsvétkor már
testében is megdicsőülve átment az
Atyához, de negyven napon át megjelent az apostoloknak, hogy megerősítse
őket hitükben; megmagyarázza nekik
az ószövetségi Írásokat, a róla szóló
jövendöléseket. Jézus feltámadásával
átment az új, isteni létrendbe, nem tért
vissza ebbe az életbe: a jelenések az Úr
csodatételei, leereszkedései (pl. amikor
az apostolokkal eszik, vagy a hitetlen
Tamásnak megmutatja oldalsebét).
Lukács evangéliuma végén röviden
leírja Jézus mennybemenetelét: Jézus itt
búcsúbeszédében mondja: „Meg volt
tehát írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell és harmadnapon halottaiból
föl kell támadnia. Nevében megtérést
és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti
tanúi vagytok ezeknek. Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát.” A Szentlélek majd megnyitja
elméjüket, hogy megértsék az Írásokat.
Csakugyan, pünkösdkor minden világos lesz az apostolok számára, ahogy
Péter beszédeiből láthatjuk.
Lukács evangélista az Apostolok
Cselekedetei elején, ahol folytatja Jézus üdvözítő művének hatástörténetét,
hosszabban, szemléletesebben írta le az
Olajfák hegyi mennybemenetelt. Jézus

előbb küldetést ad apostoloknak, hogy
az elküldendő Szentlélek erejében hirdessék az egész világon az örömhírt.
„E szavak után szemük láttára fölemelkedett és felhő takarta el szemük elől.
Miközben merően nézték, miként száll
az égbe, egyszerre csak két fehérruhás
férfi termett mellettük: „Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok
itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus,
aki közületek fölment a menybe, úgy
jön el ismét, ahogy szemetek láttára
mennybeszállt.”

bejárnak. Isten nem ott fenn „lakik”, a
felhők feletti „égben”, ott a világűrben
az űrhajósok nem találkozhattak vele. Hamis a Gagarinnak tulajdonított
ateista mondás: „Nincs Isten, az űrben
nem találkoztam vele.” Az ég nem fenn
van, hanem ott, ahol Isten jelen van
láthatatlanul. Közelebb van hozzám,
mint én önmagamhoz („interior intimo
meo”, ahogy Szent Ágoston mondja).
Az ég, a menny szellemvilág Istennél,
akit körülvesznek a megdicsőültek.
A vasárnapi olvasmány az Efezusi

E szemléletes leírás értelmét kell
megragadnunk: Jézus megdicsőülése,
átmenete az Atyához a másik létrendbe
már feltámadásával megtörtént. Most
végleg eltűnik az apostolok szeme elől.
Valójában nem úgy emelkedik fel az
égbe, mint ahogy a helikopter felszáll.
Ma már tudjuk, hogy a felhők felett
nyílik a világűr, amelyet az űrhajósok

levél elejéről (1, 17-23) a legjobb kommentárja a „mennybemenetel” misztériumának, ahogy ezt egy francia
domonkos szentírástudós, Pierre Benoit magyarázta: A feltámadás után a
negyvenedik napra tett és az Olajfák
hegyére lokalizált mennybemenetel
érzékletesen írja le Jézus megdicsőülését: „A halálon győzedelmeskedő
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Krisztus új életformát kezdett Isten
mellett. Ő elsőnek lépett be a feltámadott életbe, hogy helyet készítsen
választottainak: egyszer majd eljön
újra, hogy megdicsőült híveit bevezesse magával az örök életbe”. Az első
keresztények hite számára tehát nem
az ősi kozmológia a lényeges, nem
a mennybeszállás érzékletes leírása,
hanem annak az igazságnak állítása,
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hogy a feltámadt Krisztust az Atya
felmagasztalta, és Úrrá tette minden
teremtmény, az egész kozmosz felett.”
(Vö. P. Benoit, Exégèse et Théologie, I,
Párizs, 1961. 363skk.)
A mennybemenetellel a megdicsőült Jézus az Atya „jobbján ül”, vagyis
vele együtt a mindenségen uralkodik.
Végleg megvonta látható jelenlétét
övéitől, de Szentlelkével jelen van a
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benne hívők közösségében, az Egyházban, amely az ő titokzatos Teste.
A világ végéig folytatja megváltó és
megszentelő művét az igehirdetés és
a szentségek kiszolgáltatása révén.
P. Szabó Ferenc elmélkedése a vasárnapi
evangéliumról
(ApCsel 1, 1-11; Lk 24, 46-53)
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Pünkösd, a húsvét és a húsvéti idő megkoronázása

P

ünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk, amelyet idén
június 9-én ünneplünk. Története
visszanyúlik az Ószövetség világába.
Mózes korától kezdve húsvét után
hét héttel tartották a „hetek ünnepét”,
amelyet hellenista hatásra ógörögül
pentékoszté-nak (ötvenedik) neveztek.
Nyelvünk – számos más nyelv között –
ebből származtatja az ünnep ma használatos nevét.
Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt pünkösd ünnepének. Kezdetben a hetek ünnepe volt, aratási
ünnep, amely során az első termést
felajánlották Istennek, de később, s
Jézus korában már bizonyos, hogy új
értelemmel gazdagodott: a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött szövetség
ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon áradt ki, amelyen az
Istentől kapott törvényt ünnepelték,
jelzi, hogy ennek az addigi ünnepnek
a tartalmát gazdagítja: a törvény már
nem csak kőtáblára van írva, hanem
az Őt befogadó emberek szívébe is.
A keresztények kezdettől fogva a
húsvéthoz kötötten tartották meg az
ötvenedik napot. Ókeresztény szokás
szerint pünkösd a húsvét és a húsvéti idő megkoronázása, amelyet Keleten és Nyugaton egyaránt ünnepeltek.
Vannak, akik Szent Pál apostol megjegyzésében – „pünkösdig maradok
Efezusban” (vö. 1Kor 16,8) – már a
keresztény pünkösdöt értik. Az azonban biztos, hogy az Elvirai zsinat (313)
tanítja, ha valaki nem tartja meg pünkösd ünnepét, új tévtanítást vezet be az
Egyházba. A IV. században már egyre

több említés történik az ünnepről, mint
például pünkösd napjának jeruzsálemi
megünnepléséről a IV. század végén
Eteria zarándoknő is megemlékezik.

Pünkösd ünnepi napján három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének
gyümölcse és beteljesítője; az Egyház
alapítása, és az egész világra kiterjedő
missziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete
alapján történtek. Ezt tükrözi az Egyház e napra szóló antifónája is:
„Ma teljessé lett a pünkösd ünnepe,
alleluja;
ma megjelent a Szentlélek az apostoloknak a tűzben,

és karizmatikus ajándékokat osztott
nekik;
elküldte őket az egész világra, hogy
hirdessék az igét, és tanítsák:
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, alleluja”.
A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei (ApCsel
2,1-11) rögzíti. A leírás szerint miután
a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok
mindenkinek a saját nyelvén hirdették
az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet,
amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg
az első pünkösdkor az Egyház, amely
egy, szent, katolikus és apostoli.
Ferenc pápa a következőt tanítja
erről: „A Szentlélek az, aki mozgatja az egyházat, ő az, aki dolgozik az
egyházban és a szívünkben. Ő az, aki
minden keresztényből egy, a többiektől
különböző személyt alakít ki, de akik
mégis egységet alkotnak. Ő az, aki előre visz bennünket, aki kitárja az ajtókat és aki misszióba küld bennünket,
hogy tegyünk tanúságot Jézusról. A
Szentlélek az, aki Isten dicséretére indít
bennünket és imádságra ösztönöz: Ő
imádkozik bennünk! A Szentlélek az,
aki bennünk van és aki megtanít minket az Atyára tekinteni és így szólítani:
Atya! … A keresztény élet találkozás
Jézus Krisztussal! Éppen a Szentlélek
az, aki erre a Jézussal való találkozásra
segít minket.”
Forrás: MKPK
Magyar Kurír
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A valódi erő a Krisztusba vetett hit
Boldog Gizella ünnepén

E

lső királynénkra, Boldog Gizellára,
egyházmegyénk társvédőszentjére emlékeztünk vendégeinkkel, bajor
zarándokokkal együtt május 11-én, a
Szentháromság téren. A szentmisét Márfi
Gyula érsek mutatta be Stefan Oster passaui püspökkel, aki az ünnepi szentmise
szónoka volt.
Stefan Oster püspök számos egyezést
vélt felfedezni Boldog Gizella és a saját
életútjában. Ő is eltöltött néhány évet
Regensburgban, ahol Gizella valószínűleg született, és ahol férjhez ment Szent
István királyhoz. Miután Passauban püspöki szolgálatát megkezdte, akkor tudta
meg, hogy egy nagyon híres sír van a
városban, Boldog Gizella sírja.
Elgondolkodom azon, – folytatta a
püspök – mit is jelenthetett e fiatal lánynak a teljesen idegen földre való költözés, s a házasság egy fiatal herceggel?
Belemenni egy politikai érdekek által
rendezett esküvőbe? Micsoda kudarchoz vezethetett volna mindez – tisztán emberileg szemlélve! Ám szemmel
láthatólag mily gazdagon áradt e fiatal
hercegi párra Isten áldása és kegyelme!
István, e fiatal keresztény lett nemzetetek első királya és keresztény országotok
alapítója. S e bajor hercegnő nyilvánvalóan osztozott vele keresztény hitében
és buzgóságában, s ugyanúgy szerette
új népét. – emelte ki a püspök.
Feltette a kérdést, mit jelent a hatalom
a mi világunkban és az egyházban. Manapság azt érzik Németországban, hogy
az egyházban is jelen van a bűn, amely
mindenekelőtt a hatalommal való visszaélés következménye. A püspök meglátása
szerint jó, hogy mindez most napvilágra
kerül, mert ez tisztíthatja meg az egyházat. Nekünk, keresztényeknek másként kell bánnunk a hatalommal, mint
ahogy azt a világ teszi – hangsúlyozta.
Egy olyan világban, amelyből lassan kiszorítják Istent, a hatalom gyakran válik
az emberek elnyomásának eszközévé.
Gizella maga is jelentős hatalom birtokosa volt a király feleségeként, Magyarország királynéjaként. Ő viszont a hatal-

mát arra használta, hogy templomokat,
kolostorokat, iskolákat és szociális intézményeket alapítson. Amint a Szentírásban áll: mindenki szolgálójaként.
Nyilvánvaló számunkra, hogy ő azért
járta ezt az utat, mivel Krisztust hordozta mélyen a szívében. Később, Passauban, szerzetesként tanúsította, hogy
érezte ezt a hívatást: teljesen Krisztusért,
vagyis egészen másokért élni. Csakis ez
lehetett az oka, hogy egy számára idegen
ország igazi hazájává válhatott.

azzal a bölcsességgel telt el, amelyet mély
hite miatt Jézustól kapott.
Mindegy, hogy éppen Magyarország
királynéja volt, vagy éppen férje halála
után szegényen és nyomorultan a börtön
mélyén sínylődött, vagy éppen Passauban élt szerzetesnővérként. Megtalálta
az elrejtett kincset – s odaadta érte az
életét. Gizella életében példaszerűen
látható, mi lehet az a valódi erő, amely
Európát mélyen átformálta, s mind a
mai napig összetartja: a Krisztusba vetett

Krisztus tehát az igazi ok. Aki az Ő
útját járja, és teljesen Őrá hagyatkozik,
az a világon mindenhol otthonra talál.
Az ilyen ember bárhol a világon megszereti és szívébe zárja az embereket a
kultúrájukkal együtt, ugyanakkor őket is
alakítja, kereszténnyé változtatja. Gizella
átváltoztatta új hazáját, szinte megkeresztelte. Ez a folyamat sohasem megy
kívülről befelé, mert valójában úgy lehet megkeresztelni valakit, és a kultúráját, ha a szívébe befogad, és a szíve
mélyén történik a változás. A kultúra
ennek következtében szintén átalakul,
már nem idegenként éli meg, hanem
a lehető legjobbat és a legszebbet hívja
elő belőle, egyféle újjászületés történik
Krisztus nevében.
Gizella bölcs asszony volt, akinek a
bölcsessége abban áll, hogy megértette
Krisztus igéjét. Ezzel a bölcsességgel
volt képes arra, hogy az embereket és a
kultúrájukat is megértse. Gizella tehát

hit. Emlékezzünk erre újból és újból a
növekvő megosztottságtól és elkülönüléstől fémjelzett időkben is, éppen itt,
Európában! Boldog Gizella, könyörögj
érettünk! – zárta szentbeszédét a püspök.
A szentmise végén Márfi Gyula érsek megköszönte résztvevők jelenlétét,
kiemelve a bajor delegációt. A főpásztor a szertartást követően Nagy Károly
apátkanonokkal együtt adta át a főegyházmegyei fenntartású iskolák egy-egy
tanulója részére a Szent Imre-díjat, melyet a tanulók kiemelkedő tanulmányi
eredményeikkel, közösségi munkájukkal,
példamutató hitéleti tevékenységükkel
érdemelhettek ki.
Demény Anna
Forrás: Wie Weisheit Kultur verwandelt –
Fest der seligen Gisela in Veszprém
In Predigten von Bischof Stefan Oster SDB,
11. Mai 2019.
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Meghallottuk Máriagyűd évszázados üzenetét!
Egyházközségi zarándoklat április 29-30-án

A

mikor a hívek búcsúra mennek, elfeledik mindennapi gondjaikat, szívesen viselik az út fáradalmait, a nap hevét,
vagy éppen az eső áztatását. S mindezt
miért? Azért, mert „Otthon vétkezünk
eleget, legalább ilyenkor vezekeljünk...”
Tehát a búcsújárásnak leglényegesebb
eleme a hívő, bűnbánó, vezeklő lelkület.
Nagyon vártuk már az első, tavaszi
zarándoklatunkat április végén. A Pécs
felé vezető úton elmondtuk a szokásos
imáinkat Dezső atya vezetésével, természetesen a Szent Kristófhoz szóló
könyörgést sem hagytuk ki, hogy a zarándokok védőszentje velünk legyen.
A gyönyörű dél-dunántúli városban az
első utunk a Szent Péter és Szent Pál-székesegyházba vezetett, ahol szentmisével
kezdtünk a 14. században épült Corpus
Christi-kápolnában, ahol megcsodálhattuk Lotz Károly csodálatos falfestményeit. Kántorunk, Vántus Gábor, örömmel
szólaltatta meg a kápolna orgonáját.
A szentmise után kaptunk egy kis
szabadidőt, hogy feleleveníthessük emlékeinket Pécs belvárosáról, és egy kis
harapnivalót vegyünk magunkhoz.
Így felfrissülve tértünk vissza a székesegyházhoz, ahol Palágyi Sylviának
köszönhetően megismerhettük a székesegyház történetét és a legfontosabb tudnivalókat. Szó esett természetesen Janus
Pannonius pécsi püspökről is, valamint
Pécs régi német nevéről, Fünfkirchenről.
Biztosra vehető, hogy a 11. század első
felében már volt temploma a püspökségnek, és erre vonatkoznak a Képes Krónika Géza herceg és Salamon király 1064.
évi kibéküléséről írt sorai: „Együtt ünnepelték meg a húsvétot egész udvarukkal
Pécsett.” A török uralom alatt a török
hódítók nem elégedtek meg a dzsámik
építésével, még a székesegyház nyugati részét is templomuknak használták,
többi részében élelmiszert, hadianyagot raktároztak. 1877-ben Dulánszky
Nándor püspök megbízta Friedrich von
Schmidt osztrák építész-restaurátort a
székesegyház stílszerű megújításával.
Célul tűzték ki, hogy a millenniumi

ünnepségekre visszaállítják az Árpádkori székesegyházat, megszabadítják a
későbbi korok hozzáépítéseitől. A székesegyház, a Dóm tér műemlékei révén
a történeti városközpont legfontosabb
része, a városkép és a város-sziluett egyik
leghatásosabb eleme.
A székesegyházból a szomszédságában álló püspöki palotába mentünk át,
a mindenkori pécsi püspök rezidenciájába. Az alapjaiban 12. századi épületben megtekinthettük az évszázadok
során stílusban változó püspöki dolgozószobákat és szalonokat. A termekben
egyedi díszítésű barokk, biedermeier,
neoreneszánsz és neobarokk bútorok,
festmények, berendezési tárgyak segítségével különböző korok püspökeinek
élete tárult elénk. Az enteriőrökben 17.
század végi, Mária Terézia által adományozott falikárpitok mellett 18. századi,
nagyméretű olajfestményeket, püspöki
portrékat láthattunk.
A püspöki palota kertjét a pincével
és magtárral összekötő alagút története
a középkorig nyúlik vissza, de egészen
különleges szerepet kapott a 20. század
második felében, az egyházzal ellenséges
államszocializmus idején. A pincealagút nyugati szárnyát ekkor nem csupán
bor tárolására használták. Biztonságos,

föld alatti ösvényként is igénybe vették
azokban az időkben, amikor a püspöki
rezidenciába és kertjébe számtalan lehallgató-készüléket telepítettek. A nagy
múltú alagút kivételes környezetet biztosít a kommunista egyházüldözés vészterhes mindennapjainak bemutatásához.
Élményekkel telve buszra szálltunk,
és fő úticélunk, Máriagyűd felé vettük az
irányt. Ahhoz a máriagyűdi kegyhelyhez
igyekeztünk, amely hosszú évszázadok
óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró zarándokoknak, akik évről
évre hitük kifejezéseként látogatnak el
a Szűzanya lábához, s közbenjárását
kérve adnak hálát Isten oltalmáért. Érkezésünk után azonnal a templomba
mentünk, ahol a kántor orgonajátékkal fogadott minket, majd büszkén és
lelkesen mutatta be a szépen felújított
kegytemplomot.
Máriagyűd a Mária-tisztelet egyik
legrégebbi magyarországi kegyhelye.
A közeli forrás állítólag már a rómaiak
idejében kedvelt pihenőhely volt, majd
az Árpád-korban, az itt elhelyezett Mária-szobornak, a különböző jelenéseknek és csodáknak köszönhetően egyre
többen zarándokoltak a Tenkes aljára.
Története a római korig nyúlik vissza.
A honfoglalók az itt élő keresztények-
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től veszik át a Szűzanya tiszteletét. A
10. század végén a környéken a szász
Querfurti Brúnó missziós érsek kezdte
meg a pogány lakosság térítését. A 14.
században a környék plébániatemplomai
sorra elnyerték a búcsúkiváltságokat. A
mohácsi vészt követően Gyűd lakossága reformátussá lett, de a templomot a
török nem rombolta le, így az épületet
előbb szerb ortodoxok, majd magyar
reformátusok is használták istentisztelet
céljára.
A 17. század végén kezdődtek a templomnál a Mária-jelenések. A siklósi ferencesek közbenjárására a templom ismét a katolikusoké lett, és a 18. század
első harmadában – főképp az 1737-38-as
pestisjárvány idején – már nagy jelentőségű kegyhellyé vált. Miután a csodás
gyógyulások továbbra is folytatódtak,
VII. Pius pápa 1805-ben búcsúkiváltságokkal látta el Máriagyűdöt. 1846-ban
Szcitovszky János pécsi megyéspüspök
hivatalosan is kegyhellyé nyilvánította.
2008-ban XVI. Benedek pápa basilica
minor címet adományozott a kegytemplomnak.
A templom különleges ékessége az
1713-ban készíttetett új kegyszobor,
amely azután készült, hogy a régi szobrot a Rákóczi-féle szabadságharc idején
Eszékre menekítették. Figyelemre méltó
az 1900-ban épített orgona, amely a híres
pécsi Angster-orgonagyár tanoncának,
Biebert Józsefnek a munkája.
A kegytemplom mellett található barokk ferences rendház 1739-ben épült a
hívek adományaiból és a Batthyány-család támogatásával. A rendházat a Pécsi
Egyházmegye 2003-ban felújította és
átalakította zarándok fogadóközponttá.
Itt kaptunk mi is kényelmes szállást és
bőséges vacsorát. Vacsora után a Kálvárián bejártuk a Zsolnay-majolikás
stációkat keresztúti imádsággal. Időközben besötétedett, a hangulatosan
kivilágított, domboldalra épített stációk igazi spirituális élményt nyújtottak.
Méltó zárása volt ez zarándokutunk első
napjának. Egyetértettünk abban, hogy
Máriagyűd elcsendesedésre alkalmas
hely, ahol Istenre figyelhetünk. Itt ajtót
merünk nyitni Istennek, hogy Ő csodás
tervével jelen lehessen az életünkben.
Kedden reggeli szentmisével búcsúz-
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tunk a kegyhelytől, és a közeli siklósi
várba látogattunk el.
A gyönyörűen felújított, közel 750
éves, impozáns várat már messziről láthattuk. Amint azt a lelkes és jól tájékozott
idegenvezetőnk elmondta, falai között a
magyar történelem számos jelentős alakja fordult meg. A Siklósi család építtette,
utánuk a Garaiak tulajdona lett. 1543ban a törökök elfoglalták a várat. Az ő
uralmuk után a Batthyány családé lett, és
ebben az időszakban nyerte el az épület
a jelenlegi formáját. Gróf Benyovszky
Móricz lett az utolsó tulajdonos. Az ő
leszármazottai azonban azóta is látogatják a várat, a legfiatalabb leszármazott nemrég itt tartotta az esküvőjét. A
Garaiak gótikus várának legjelentősebb
műemléki maradványa és térélménye
a kápolna. A magasba nyúló egyhajós
belső tér függönyíves ablakokkal, késő
gótikus szentélyben végződik. A Garai
család kígyós címerpajzsával jelzett bejárat felett gótikus ablak került elő. Előkerült a két kegyúri fülke is, mégpedig
a 15. század első feléből származó falfestményekkel díszítve. A kápolnát elhagyva, megcsodáltuk reneszánsz 17–18.
századi bútor-, középkori fegyver-, és
várostörténeti kiállítást, a korabeli ruhaviseleteket (köztük Kanizsai Dorottyáét)
és a Tenkes Kapitánya Panoptikumot,
valamint részleteket a filmből, mivel ez
volt a forgatás színhelye.
A siklósi vár az egyik legépebb, legegységesebb történelmi emlékünk. A
ma látható összkép fokozatos és máig
tartó fejlődés eredménye. Látványos
elemeit még a középkorban rakták le, de
a magyar építéstörténet szinte minden
korszaka rajta hagyta stiláris bélyegét.
Délben fantasztikusan finom ebédet
kaptunk Kozármislenyben, majd alkalmunk nyílt megszabadulni a felesleges
kalóriáktól. A buszunk kb. 3-4 kilométerre tudott csak megállni a kastélytól
Püspökszentlászlón, így tettünk egy kis
gyalogtúrát. Odaérve beláttuk, hogy
megérte a fáradságot. A csodálatosan
felújított, egykori püspöki nyaralókastélyon legelőször a déli homlokzatának
timpanonjában elhelyezkedő, Zsolnaypiroggránitból készül három címer tűnt
fel, amelyek a kastély építésében, illetve
felújításában legfontosabb szerepet ját-
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Szentföldi körutazás haladóknak
Időpont: 2019. szeptember 16–22.
Útvonal: Tel Aviv – Jaffa – Geneza
ret – Boldogságok hegye – Magdala
– Nazareth – Yardenit – Bet-Shean
– Jerico – Bethlehem – Gallicantu –
Massada – Holt-tenger – Jeruzsálem
– Emmausz – Tel Aviv
Irányár: 365 000 Ft.
Jelentkezni lehet a Regina Mundi
Plébánián és a templom
sekrestyéjében 50 000 Ft/fő
előleggel a plébánosnál június 10-ig.

szó három püspöké: gróf Esterházy Pál
László, Hetyey Sámuel és gróf Zichy
Gyula címerei. Virág Ferenc püspök
1954-ben átengedte a kastélyt szeretetszolgálati otthon számára.
1955-ben a koncepciós perben elítélt
Mindszenty József esztergomi érseknek
nyújtott búvóhelyet, titokban itt tartották fogva három hónapig a főpapot. Ma
emlékszobát rendeztek be a használati
tárgyaival, amelyet kegyelettel tekintettünk meg. A kastélyhoz tartozó templomot Esterházy Pál püspök építtette a 18.
század végén. A jelenlegi főoltár képe a
Szűz Mária előtt hódoló Szent Lászlót
ábrázolja. A legenda szerint László király bölényre vadászott a környéken, a
hirtelen kitört heves vihar elől az itt élő
remeték barlangjában talált menedéket.
A szent életű király hálából templomot
építtetett ezen a helyen.
Zarándokutunk végén örömmel adtunk hálát Istennek a jól sikerült zarándokútért, amely sok lelki és kulturális
élménnyel tett minket gazdagabbá.
Köszönet illeti Dezső atyát a lelki vezetésért, Vántus Gábort a kártori munkájáért, a csodás dallamokért és Léner-Pintér
Sárát a szervezésért és féltő gondoskodásáért az egész út során.
Demény Anna
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Világméretű szentségimádás

Jézus Szentséges Szíve

Kedves Testvérem!
„Ti adjatok nekik enni!”

Jézus a megéhezett tömeg láttán
ezt mondja tanítványainak:
Ti adjatok nekik enni!
A 2020-as budapesti Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra
készülve erre hív minket Jézus.
Enni adni az éhezőknek, de
észrevenni azokat is, akiknek a
lelke éhezik a szeretetre, Istenre.
Téged is hívunk, hogy június
22-én, Úrnapja szombatján
a világ minden részén
imádkozzunk együtt egy
órát az Oltáriszentségben
jelenlévő Jézus Krisztus előtt,
aki önmagát adta értünk. A Te
odaadott egy órányi imáddal is
enyhíted mások lelki éhségét.
Kérünk, segíts e szentségimádás
létrejöttében a plébániádon,
közösségedben, és jelentkezz a
corpusdomini.iec2020.hu oldalon,
vagy csatlakozz ugyanitt egy
helyszínhez. Sokan sokat tehetünk
másokért!
A helyi közösségünkkel mi is
összegyűlünk, hogy Krisztust
együtt imádjuk.
Helyszín: Regina Mundi-templom
Magyarország 8200 Veszprém,
Iskola u. 5.
Stadler László Dezső plébános
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ézus Szíve ünnepét IX. Piusz terjesztette ki az egész Egyházra. A főünnep
napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek, az idén
június 28.
Jézus szívének tisztelete dogmatikailag
a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de
úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte.
Jézus szíve Isten emberré lett Fiának
szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe.
Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész
embersége, így Szíve is az Isteni Személy
kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének
foglalata, nem lélektani, hanem egészemberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot.
Jézus szívének átszúrása és oldalának
megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a
szentségek forrását, erejét.
Az egyházatyák a Jn 7,37–38-ra hivatkozva („Ha valaki szomjazik, jöjjön
hozzám, és igyon mindenki, aki hisz
bennem. Amint az Írás mondja: élő víz
folyói fakadnak majd belőle.”) Jézus szívét az élő víz forrásaként jelölték meg.
A középkorban már kimutatható bizonyos körökben, különösen a 13–14.
század német misztikusainál a Jézus

Szíve-tisztelet. Ezt követően a 16. században főként a jezsuiták és a karthauziak terjesztették a tiszteletet, aminek
teljes kibontakozása a 17. században élt
Alacoque Szent Margit látomásaihoz
kapcsolódik, melyek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta,
s a Szív tisztelőitől engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap
első péntekjén.
IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve
ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette.
A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden
elsőpénteken és június havában.
Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő ábrázolása: megnyitott, lángoló szív,
melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt
halál jelképeként.
Egy másik népszerű ábrázolás pedig
Szent Fausztina nővér látomásaiból született: az Irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet
Jézus szívéből.
Istenünk, te szent Fiadnak bűneink
miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted
végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy
amikor hűséges szeretetünk hódolatát
bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Forrás: Magyar katolikus lexikon,
Magyar Kurír

Jubileumi szentmisék
Ebben az évben a következő
atyák tartják jubileumi miséjüket
egyházmegyénkben:
Ebele Ferenc: vasmise (65) –
szentelték: Veszprém, 1954. jan. 31.
Horváth József: aranymise (50) –
szentelték: Győr, 1969. jún. 19.
Isten bőséges áldását kívánjuk
lelkipásztori életükre!
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Legyen az életed imádság!
Fr. Vörös Imre András OCD, a Karmelita
Rend magyarországi tartományfőnökének szentbeszéde a világban élő karmeliták beöltözési ünnepségén, a Regina
Mundi-templomban május 12-én:
A Jó Pásztor vasárnapján Jézus, a
Szentírás szerint, nem engedi elragadni
Tőle az övéit, meg akarja tartani őket,
hogy hazavezethesse gyermekeit az
Atyához, a Mennyországba.
Annak ellenére, hogy az Atya mindenkinél hatalmasabb és erősebb, lehetnek olyan erők, amelyek visszatartanak
minket az ölelésétől. A fájdalom, a szomorúság, a kiábrándultság, egy tragédia, egy betegség, vagy más értékrend
szerint élő emberek el tudnak szakítani
bennünket Istentől.
Jézusnak nincs más vágya, mint hogy
elhozza nekünk az Atya jóságát, kinyilatkozza számunkra az Atya titkait.
Közel akarja hozni az Atyát hozzánk, a
mi belső várkastélyunkban jelen akar
lenni, hogy segítsen. Nincs más, mint
Jézus, aki az életét adta értünk. Ő mindig harcol értünk, akkor is, ha a hit
sötét éjszakájában elbotlunk, és nem
látjuk Őt, a húsvéti gyertya lángját. Ha
valami bánat ér, Ő akkor is ott van velünk, bennünk és értünk, meg akarja
tisztítani a szívünket, hogy erősebben
tudjunk szeretni. Ő a legjobb, a legfőbb
pásztor. Imádkozzunk azokért, akiket

elhívott a szolgálatára, akiket pásztori
szolgálatában részesített, azért, hogy
ők is tudjanak értünk imádkozni és
vezetni Jézussal egységben, Vele ös�szeforrva; vezetni minket azon az úton,
amelyen Jézus akar látni minket, jó legelőkre, a Szentírás legelőire. Be akar
oltani minket a Szentlélek ajándékaival,
hogy erényes, szép életet éljünk, és építsünk egy boldogabb jövőt. Ez a pásztori
meghívás mindannyiunknak szól, akiket megkereszteltek. Mind megkaptuk
ezt a meghívást, ezt a küldetést, hogy
legyünk mindannyian pásztorok, de
nem mindegy, hogy milyen pásztorok
leszünk. Olyan pásztorok leszünk, ahogy
Jézussal egységben összeforr a szívünk
a szabadságban, amely nyitottá tesz, a
ránk bízottak pedig olyanok lesznek,
mint amilyen pásztorok mi vagyunk.
Jézus meghív, hogy tanulj és taníts, és
ne csak szavakkal, hanem az életeddel
imádkozz!
Az életed legyen imádság, az életed
legyen pecsét arról, hogy szövetségben
élsz Jézussal, Krisztussal, az egyetlen
Megváltóval! Jézus meghív arra, hogy
Vele együtt járjuk az életszentség útját.
Milyen szép mindannyiunk küldetése,
amit Jézustól kaptunk a keresztségben!
Ma olyanokért imádkozunk, akik
elhatározták, hogy rálépnek egy olyan
útra, amelyre Jézus hívta őket, hogy be-

lépjenek egy olyan közösségbe, amelynek hivatása, hogy Istennek szentelje
magát bármilyen korban, bármilyen
életállapotban. A mai napon néhány
karmelita testvérünk elköteleződésének lehetünk tanúi. Reméljük, hogy
ezen elköteleződésükben bennünket is
megerősítenek, hogy hogyan akarunk
élni. Nem hiábavalóságokon akarjuk
járatni az eszünket, hanem Istenen.
Azon fáradozzunk, hogy megértsük,
mit akar nekünk megtanítani, mit akar
velünk megértetni, hogy az életünk jobbá váljon. Sürget minket a Szeretet, aki
meghívott, hogy Vele munkálkodjunk,
akinek szüksége van ránk, és velünk, áltanunk akar jót tenni. Az életünk Belőle
fakad, a szeretete a forrás, fontos, hogy
ebből erősítsük meg egymást.
A szentbeszéd után az elköteleződés
szertartása következett. Tartományfőnök atya megáldotta a kereszteket, a
karmelita szimbólumokat, amelyeket
a közösség vezetője átadott mind a négyüknek, majd ketten ígéretet tettek a
veszprémi és a székesfehérvári közösségből.
A szentmise végén Stadler László
Dezső plébános atya arra kérte a karmelitákat, hogy tekintsék a Regina Munditemplomot az otthonuknak, ahol mindig
szeretettel várjuk mindannyiukat.
Demény Anna
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Hírek és események
Az imaapostolság szándékai júni
us
ra:				
Evangelizációs: A papokért: Imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és
alázatos é0letmódjukkal elkötelezetten vállaljanak sorsközösséget a
legszegényebbekkel.

Június 14-én, pénteken reggel 8 órakor tartjuk a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola tanulói és
pedagógusai számára a tanév végi
hálaadó szentmisét.
Június 15-én Árpád-házi Boldog
Jolán szerzetesnő emléknapja van.

Június 6-án Szent Norbert püspök
emléknapja.

Június 16-án a délelőtt 9 órai szentmise keretében tatjuk a Simonyi és a
Botev általános iskola hittanosainak
tanévzáró hálaadó szentmiséjét.
Szeretettel hívjuk és várjuk a hittanosokat és szüleiket.

Június 7., Prágai Szent Ágnes szűz
emléknapja.

Június 16., Szentháromság vasárnapja.

Június 8-án 9 órától lesz a bérmálandók gyóntatása.

Június 22-én Morus Szent Tamás
vértanúnak, az államfők és politikusok védőszentjének az ünnepe van.

Június 2., Urunk mennybemenetele.

Június 9., pünkösdvasárnap.
Június 10., pünkösdhétfő, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja.
10 órakor bérmálás a szent László
és a Regina Mundi Plébánia fiataljai
számára. Dr. Mail József apát-kanonok atya bérmál. Aznap csak 9 órakor lesz szentmise.
Június 11. Szent Barnabás apostol
emléknapja.
Június 12-én, szerdán délután 4 órakor tanévtáró szentmise a veszprémi
Árpád-házi Szent Margit Római
Katolikus Óvoda növendékeinek,
szüleiknek és a nevelőtestületnek a
Regina Mundi-plébániatemplomban.
Június 13-án Páduai Szent Antal
áldozópap és egyháztanító emléknapja van.

Június 22-én 17 órakor szentségimádást tartunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus világméretű
szentségimádási órájába bekapcsolódva.
Június 23., Krisztus Szent Teste és
Vére - Úrnapja
Június 24. Keresztelő Szent János
születésének az ünnepe (Szent Iván
napja).
Június 26., Alexandriai Szent Cirill
püspök és egyháztanító.
Június 27. Szent László királyunk
ünnepe.
Június 28., Jézus Szentséges Szíve.
Június 29. Szent Péter és Szent Pál
főapostolok főünnepe.		

Június 13., a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap.
Június 14-én, pénteken 10 órakor
a veszprémi Szent Mihály-székesegyházban érsek atya 3 diakónust
szentel pappá: Meleg Sándor Máté, Tamás Zoltán József, dr. Kulcsár
Dávid papnövendékeket. A szentelésre érsek atya szeretettel hívja és
várja paptestvéreit és híveit!
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Június 30-án országos gyűjtést tartunk az Apostoli Szentszék javára
(Péter-fillér) Kérjük a kedves hívek
nagylelkű támogatását.
Július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe.
Július 3., Szent Tamás apostol ünnepe.
Július 4., Portugáliai Szent Erzsébet
emléknapja.
Július 7., évközi 14. vasárnap.

Imádkozzunk értük...!
…mert a keresztségben újjászülettek: Hajdu Martin, Sári-Kovács Boldizsár Budai Dániel, Koczor Bálint,
Pintér Benedek Mátyás április 28-án.
…mert az örök hazába költöztek: Hanthy Lászlóné sz.: Ági Veronika (91 éves) május 3-án, Borián
Árpádné sz.: Radovics Mária (84
éves) május 4-én, Vámosi András
Sándor (73 éves) május 8-án, Kovács Jenőné sz.: Kamondi Terézia
(78 éves) május 9-én, Kovács Istvánné sz.: Harapkó Izabella (74
éves) május 17-én, Albrecht Lajos
(69 éves) május 17-én, Czicza Béláné sz.: Tegyi Ilona (90 éves) május 18-án.
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Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

ApCsel 2,1-11

1Kor 12,3b-7.12-13

Jn 20,19-23

Péld 8,22-31

Róm 5,1-5

Jn 16,12-15

Ter 14,18-20

1Kor 11,23-26

Lk 9,11b-17

1Kir 19,16b.19-21

Gal 5,1.13-18

Lk 9,51-62

Iz 66,10-14c

Gal 6,14-18

Lk 10,1-12.17-20

