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Ferenc pápa üzenete a teremtett világ védelmének imanapjára
A keresztény egyházak évről évre szep
tember 1-jén tartják a teremtésvéde
lem érdekében elindított imanapot.
2015-ben szeptember első napjára
a teremtett világért való imanapot
hirdetett meg Ferenc pápa hangsú
lyozva, hogy a környezetvédelemnek
nemcsak pusztán „természeti” jellege
van, hanem magában foglal
egy valódi, átfogó értelem
ben vett ökológiát. Ebben
elválaszthatatlanul összefo
nódik a természet iránti ag
godalom, a szegények iránti
méltányosság, a társadalmi
elkötelezettség, de az öröm
és a belső béke is.
Ferenc pápa üzenete a
vízről, mint értékes elem
ről és emberi jogról szól.
Nem tudtuk felelősséggel
megőrizni a teremtett világot – fogalmaz Ferenc pápa, rámutatva a probléma
lényegére. – Egyszerű és értékes elem a víz, amelyhez
azonban sokan nehezen vagy
egyáltalán nem jutnak hozzá.
Az emberről alkotott hiteles és átfogó szemléletre van szükség
ahhoz, hogy jobban gondját viseljük
bolygónknak.
Ez egyben a pápa Laudato si’ kezdetű
enciklikájának egyik fontos témája is.
A Szentatya emlékeztet a világ súlyos
társadalmi adósságára a szegények iránt,
akiknek nincs hozzáférésük az ivóvízhez. Az élethez való jog megtagadásáról
van szó, amely pedig mindenki elidegeníthetetlen méltóságában gyökerezik.
A Szentatya rámutat, hogy a víz ös�szekapcsolódik az ember és a nagy civilizációk eredetével, amelyek vizek
mellett keletkeztek. Sürgős feladat a
vízforrások és víztározók védelme, túl

kell lépni a haszonelvű gondolkodásmódon, mert sürgősen olyan közös
projektekre és konkrét gesztusokra van
szükség, amelyek figyelembe veszik,
hogy elfogadhatatlan a víznek mint a
természetes javak egyikének a privatizálása, amely a vízhez való hozzáférés
emberi jogát csorbítja.

A keresztények számára a víz a megtisztulás és az élet alapvető elemét jelenti. A keresztség az újjászületés szentsége, a halhatatlan élet áldott forrása.
Az Úr azt kéri, hogy oltsuk a szomját.
Ahhoz, hogy inni adjunk a globális faluban, nemcsak arra van szükség, hogy
a szeretet személyes gesztusait hajtsuk
végre, hanem konkrét döntésekre és
állandó elkötelezettségre azért, hogy
mindenkinek biztosítani tudjuk a vizet,
mint elsődleges javat.
A tengerek és óceánok kérdését illetően Ferenc pápa arra buzdít, hogy
ragadjuk meg az összefogás lehetőségét ott, ahol hiányoznak a szabályozá-

sok és az ellenőrzések azon tengerek
védelmére, amelyek a nemzeti határokon túl esnek. Nem engedhetjük meg,
hogy a tengerek és az óceánok hatalmas
kiterjedésű úszó műanyagfelületekké
váljanak. Ebben a válsághelyzetben is
arra kaptunk meghívást, hogy aktívan
kötelezzük el magunkat.
A pápa annak a kívánságának ad hangot üzenetében, hogy a vizek ne a népek
közötti megosztottság jelei
legyenek, hanem az emberi
család találkozásaié. Fohászt
kér a politikusokért is, hogy
felelősen és a jövőbe tekintve szembe tudjanak nézni
korunk kihívásaival, a klímaváltozással; tegyék ezt a
nagylelkűség és az együttműködés jegyében.
Végül gondolatban
azok felé fordul a Szentatya,
akik védelmezik a vízfolyamokat, tengereket és óceánokat az egész emberi család
java, nem pedig egyéni érdekek szem előtt tartásával.
Forrás: Vatikáni Rádió
Magyar Kurír

Ima földünkért
Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.
Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk
és ne ártsunk senkinek!
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Cserkész Világtalálkozó
2019 – Észak-Amerika
A cserkészet a világ legnagyobb keresztény alapú ifjúsági mozgalma. Az 1415.
sz. IV. Károly cserkészcsapat tagjaként az
a megtiszteltetés ért, hogy 2019 nyarán
280 magyar cserkésszel együtt Magyarországot képviselhettem a négyévente
megrendezésre kerülő világtalálkozón,
más néven dzsemborin. A 10 napig tartó
tábor helyszínéül a Nyugat Virginia-beli
Summit Bechtel Reserve szolgált, majd
a Coast to Coast-Középnyugat utóprogram keretein belül sátrakkal keresztül
utazhattuk az Egyesült Államok középső
részét, Washingtontól egészen a Csendes-óceánig.
Veszprém megyéből négyünket válogatták be a magyar csapatba 2018 nyarán.
Kiss Barnabás és Sárossy Zsombor résztvevőként utazhatott ki a dzsemborira,
Nemere Péter és jómagam pedig őrsvezetőként vehettünk részt a világtalálkozón.
A pár napos előtábor Budapesten zajlott,
ez idő alatt felkészültünk az utazásra. Kisebb csoportokban utaztunk, a mi csapatunk Budapest-Toronto-Montreal-New
York-Nyugat Virginia útvonalon érkezett meg a tábor helyszínére. A hatalmas
cserkésztáborban 190 ország közel 50.000
fiatalja táborozott együtt. A szervezők
programok széles választékával vártak
minket, ilyenek voltak a vadvízi evezés,
íjászat, lövészet, falmászás vagy a különböző vízi programok. Megismerhettük
más nemzetek konyháját a „Food house”oknál, ahol megkóstolhattuk minden
ország hazai ételeit. A kiállításokon a
különböző kultúrákkal ismerkedhettünk
meg, és természetesen az egész dzsemborit meghatározta a cserélgetés és a
nemzetközi kapcsolatok építése. Gubacsok, nyakkendők, pólók, hátizsákok és
még számtalan egyéb tárgy cserélt gazdát. Én egy amerikai cserkésszel cserélt
hátizsákkal, egy japán pólóval, brazil
nyakkendőgyűrűvel, panamai, német és
angol felvarrókkal tértem haza. A világtalálkozóra Merva Péter atya keszthelyi
káplán tartott velünk, aki a tábor egyik
napján szentmisét mutatott be, amelynek énekeit a hongkongi cserkészektől

kölcsön kapott gitáron kísértünk.
A tábor utolsó napjaiban felpakoltuk
a sátrakat, tartós élelmeket, konzerveket,
gázfőzőket, és elkezdődhetett az utóprogram. A dzsemborira való jelentkezéskor különböző utóprogramok közül
választhattunk, hogy az Amerikában
töltött további két hétben az ország mely
területét járjuk be. Ilyenek voltak a New
York-, a Florida-, a Torontó-utóprogram,
illetve az észak, a középnyugat, és a délutóprogramok. Az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban négy napot
töltöttünk, megnéztük a város nevezetességeit. A Washington-emlékmű lábánál szentmisén vett részt a teljes magyar
kontingens. Ezt az egymástól való elbúcsúzás követte, hiszen ekkor voltunk ott
utoljára közösen. A mi utóprogramunk
első állomása Chicago, a „Szelek városa”
volt. Ide vonattal érkeztünk, azonban pár
óra városnézés után ismét felszálltunk az
expressz fedélzetére: 2 éjszakás vonatút
vette kezdetét az Egyesült Államokon
keresztül, úticélunk San Francisco volt.
Ide este érkeztünk, így egy éjszakai városnézés keretében megnéztünk a Golden
Gate hidat. Az éjszakát egy konditerem
tornatermében töltöttük. Másnap érkeztünk meg a californiai Yosemite Nemzeti Parkba, ahol sátorállítás és lepakolás
után megmásztuk a 2600 méter magas

Half Dome nevezetű sziklát, ahonnan
elképesztő látvány tárult elénk. Itt négy
napot töltöttünk túrázással, eljutottunk
a Yosemite Falls-hoz, illetve hatalmas,
400 éves mamutfenyőket is láthattunk.
A következő állomás Los Angeles volt,
ahol utunk vége felé felemelő pillanat volt
megmártózni a Csendes-óceánban. A
Griffith csillagvizsgáló és a híres Hollywood-felirat megtekintését követően az
estét már a reptéren töltöttük. A torontói
átszállás után augusztus 17-én szálltunk
le Budapesten.
Hálás vagyok mindenkinek, aki akármilyen módon segített, biztatott és támogatott ennek az életre szóló élménynek
az átélésében. Külön köszönöm Dezső
atyának és a Regina Mundi Plébánia
közösségének.
Réti Gergely
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Ministráns-zarándoklat
A Regina Mundi-plébániatemplom
ministránsait Dezső atya idén is jutalom-zarándoklatra vitte. Az idei célpont
Medjugorje volt, amely a körülbelül 38
éve tartó Mária-jelenések miatt népszerű zarándokhely.
Utunkat július 2-án, Sarlósboldog
asszony ünnepén kezdtük. Kora reggel
buszra szálltunk, majd kisebb pihenőkkel, határátkelésekkel a horvátországi
Maria Bistricára érkeztünk. A horvátok
nemzeti kegyhelyén – magyar nevén
Máriabesztercén, magyar misén vettünk
részt Dezső atya és a balatonalmádi
Jézus Szíve Templomból Norbert atya
koncelebrálásával, majd az otthon-ma
radottakért mondott ima után újra buszba ültünk. Medjugorjéba Banja Lukán
keresztül érkeztünk, így a Vrbas és a
Neretva folyók mellett kiépített, csodálatosan szép tájon át vezető úton megtapasztalhattuk az ú.n.: „balkáni vezetési
stílust”. Biztonságosan, ám kis késéssel
érkeztünk meg, de ennek ellenére Olga tolmácsasszony meleg vacsorával és
kényelmes szállással várt bennünket.
Július 3-án a forróság miatt már kora
reggel elindultunk a Podbrdora, azaz a
Jelenések-hegyére, ahol 1981-ben több
alkalommal megjelent a Szűzanya a hat
látnoknak. Felfelé Norbert atya vezetésével rózsafüzért imádkoztunk, majd felérve, Máriával töltöttünk egy kis időt. A
fehér Mária-szobor nyugalmat és békét
áraszt a kopár helyen. A sok zarándok
ellenére csend és nyugalom volt a szobor
körül. Ezek után a Jelenések-kápolnában magyar misén vettünk részt másik
négy magyar zarándokcsoporttal. Kicsit
később Olga, aki idegenvezetőként él
Medjugorjéban a családjával, beszélt nekünk zarándokhelyről, a kezdeti időkről
és a látnokokról. A délutánt mindenki
pihenéssel és a helyi specialitások felfedezésével töltötte, majd egy nemzetközi,
ám horvát nyelvű rózsafüzér-imádság
és szentmise után, kimerülten hajtottuk
álomra fejünket.
Másnap kora reggel Norbert atya
vezetésével végigjártuk a keresztutat a
Krizevacon. A hegycsúcson egyházköz-

ségünk tagjaiért imádkoztunk. A lefelé
vezető úton a csapatból többen kifejezték
vágyukat, hogy ide még visszajönnének.
Következő programunk délután az olasz
alapítású Cenacolo közösség meglátogatása volt, amely szenvedélybetegeknek
nyújt hathatós segítséget. Az alapítónővel készült videón keresztül szereztünk
ismereteket az alapításról, majd egy
horvát és egy szlovák fiatalember szívhez-szóló tanúságtételét hallgathattuk
meg, amit ismét Olga tolmácsolt nekünk. Mindannyiunkat lenyűgözött a
fiatalemberek tanúságtétele és elszántsága, ahogy otthagyták ezelőtti életüket,
hogy újra emberhez méltó életet élhessenek, minden megkötöttségtől szabadon. Este ismét a Szent Jakab-templom
mögött az óriási tömeget vonzó szentmisén és szentségimádáson vettünk
részt, majd a vállalkozó szellemű ifjak
ismét a Krizevacra zarándokoltak.
Utolsó napunk a Zaostogban a Szűz
Máriáról nevezett ferences kolostorban
tartott zárómise után a tengerben való
megmártózással és hazaindulással telt
volna, ám Isten máshogy döntött, így
buszunk lerobbant a tengerparton egy
kis panziónál. A helyiek segítségével a
20 km-re lévő Gradacban kötöttünk ki,
ahol kiderült, hogy buszunk megjavítása
hosszadalmas időt vesz igénybe, aznap
nem lesz menetkész. A cserebusz másnap reggelre ért Gradacba, ezért egész
délutánunkat fürdőzéssel tölthettük, és
mivel Isten segítségével szállást is találtunk az esti tengerparti séta után, a
hullámok lágy hangjára, kényelemben
alhattunk el.
Július 6-án a közösen elköltött ízletes, friss reggeli után már tényleg hazaindultunk. A Magyarország felé vezető
utolsó autópálya fizető kapujánál utolért
bennünket egy esküvői menet, így újra
rácsodálkozhattunk arra, ahogy a horvát nép örülni és felhőtlenül ünnepelni
tud. A vendéglátóink nagylelkűsége és
vendégszeretete mindannyiunk számára
még jobban elmélyítette a Béke Királynője üzenetét:
„Drága gyermekek! Hálát adok Is-

tennek mindnyájatokért. Gyermekeim, különösen köszönöm nektek azt,
hogy válaszoltatok hívásomra. Az új
időkre készítelek fel benneteket, hogy
erősek legyetek a hitben és állhatatosak
az imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson és megújítsa a
föld színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék,
noha a sátán háborút és gyűlöletet akar.
Gyermekeim legyetek az én kinyújtott
kezem és büszkén járjatok Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
(Medjugorje, 2019. június 25.)
Isten és a Szűzanya segítségével este
8 óra-körül már otthon is voltunk.
Ez a zarándoklat rámutatott arra,
hogy jó közösségben tevékenykedni,
hogy Istennel bármi lehetséges, közelebb hozott bennünket a Szűzanyához, és
sok gondolkodni valót adott. Köszönjük
Dezső atyának, hogy mindenki hálás,
békés szívvel térhetett haza, és hogy
megtapasztalhattuk:
„Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol
a szív békére lel…”
(megjegyzés: Henryk Hoser érsek, a
međugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora május 12-én tette közzé
a hírt: Ferenc pápa döntése nyomán
mostantól kezdve az egyházmegyék, a
plébániák hivatalosan is szervezhetnek
zarándoklatokat)
Léner Emma Lujza
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Saját döntéseinken is múlik, hogyan alakul Európában a kereszténység jövője

M

agyarországon rendezik meg
2020-ban az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Itthon utoljára 1938-ban volt ilyen rendezvény, azon
ötszázezren vettek részt – ötvenezren
külföldről érkeztek. Óriási nemzetközi
egyházi esemény, valójában egyhetes
ünnepségsorozat – mondta Fábry Kornél atya, a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus főtitkára. „Ha azt mondom
az embereknek: eucharisztikus kongresszus, általában két szót nem értenek.
Az eucharisztikus szó valami papi dolog
– mondják –, kongresszusra pedig nem
járnak. Ezért hangsúlyozom inkább azt,
hogy ez egy hatalmas ünnepségsorozat,
ahol a résztvevők életre szóló ajándékot
kapnak” – mondta Fábry Kornél. Az
utolsó kongresszus a Fülöp-szigeteken
volt, amin kétmillió ember vett részt.
Budapestre is valószínűleg több százezren jönnek majd 2020 szeptemberében.
Interjú Fábry Kornéllal.
Mit jelent pontosan az eucharisztia
szó?
A szó eredeti jelentése hálaadás. De
jelenti a szentmisét és az Oltáriszentséget is. Az utolsó vacsorán – ahol Jézus
hálát adott – a kenyér Krisztus testévé,
a bor pedig Krisztus vérévé változott.
Valóságosan jelen volt a kenyérben és
a borban. Jézus minden szentmisén
jelen van az Eucharisztiában, az Oltáriszentségben. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust négyévente rendeznek különböző kontinenseken. Ez
egy egyhetes ünnepségsorozat, ahol a
résztvevők rengeteg egyházi programon
vehetnek részt. A 2020-as Kongresszus
az 52. lesz.
Ferenc pápa jelentette be, hogy Ma
gyarországon rendezik meg 2020-ban
a Nemzetközi Eucharisztikus Kong
resszust. Mit jelent ez a Magyar Ka
tolikus Egyház számára?
Ez kitüntetés Magyarországnak. 1938ban már rendeztünk egy Kongresszust.
A történelem ismétli önmagát, hiszen
akkor is a Fülöp-szigetektől vettük át a
stafétát, és most is. Három éve ugyanis
ott volt a Kongresszus. A rendezvény

nagy lehetőség a lelki megújulásra –
nemcsak az egyház számára, hanem
minden jó szándékú ember számára is.
Minden kongresszusnak van egy
mottója. Mi lesz a magyarországi ren
dezvény üzenete?
A mottó a 87. zsoltár 7. versének
utolsó sora, amely így hangzik: „Minden forrásom belőled fakad.” Ez a zsoltár alapvetően Jeruzsálemről szól, ami
előképe a mennyei Jeruzsálemnek és
az egyháznak is. Az egyházba fajtól,
nemtől, kortól függetlenül mindenki
meghívást kap. Az Eucharisztia pedig
keresztény életünk csúcsa és forrása. A
II. vatikáni zsinat fogalmazott így. Vagyis
az a sor, hogy „Minden forrásom belőled fakad”, igaz az Eucharisztiára is. Az
Eucharisztiából – az Oltáriszentségből,
vagyis a Krisztussal való kapcsolatunkból – kapunk erőt, örömöt, békét és
életet.

Milyen ünnepségsorozat várja majd
a látogatókat?
Ez egy nagy találkozó lesz, ahol Jézus van a középpontban. Szeptember
10-től 12-ig egy szakmai konferencia,
szimpózium lesz, mely inkább a teológusoknak szól, de bárki részt vehet rajta.
Ezt követi majd a megnyitóünnepség és

szentmise szeptember 13-án a Puskás
Ferenc Stadionban, melyet egybekötünk elsőáldozással is. Az elsőáldozás
az, amikor a gyerekek először fogadják
a szívükbe Jézust az Oltáriszentségben
– vagyis az Eucharisztiában. Erre már
2500 gyerek jelentkezett. Még mindig
lehet jelentkezni. A Kongresszus további, délelőtti rendezvényeinek a Hungexpo ad majd helyet. Mindennap egy
imával, a reggeli dicsérettel kezdünk.
Utána különböző kontinensekről érkező előadók tartanak beszédeket, fakultációkat a legkülönbözőbb témákban.
Hallhatunk majd tanúságtételeket, és
lesz közös szentmise is. Délután pedig nagyon sok egyéb (főleg kulturális)
program közül lehet választani. Hétfőtől
péntekig ez lesz az állandó program, de
naponta speciális rendezvények is lesznek. Szerdán például a plébániák látják
vendégül a zarándokokat. Tíz plébániát választunk ki, minden plébánia más
nyelvterületről fogadja a püspököket,
papokat és az onnan érkezett híveket.
Részt vesznek egy közös szentmisén,
majd ezt követheti szeretetvendégség
vagy kulturális program. Ezen a héten
lesz a Keresztény Művészetek Hete is,
úgyhogy rengeteg egyházi program közül lehet választani, bárki csatlakozhat.
Csütörtök délután Budapesten, a Szent
István-bazilika előtti téren közösségek szentségimádása lesz. Mécsesekkel,
énekkel, tanúságtétellel, gyónási lehetőséggel. A péntek az ifjúság napja – a
Papp László Sportarénában tervezünk
egy ifjúsági estet. Szombaton a családokat várjuk egy szabadtéri rendezvényre.
Ugyanezen a napon a Parlament előtt
ünnepi szentmise is lesz 17 órakor. Onnan fáklyás eucharisztikus menet indul
a Hősök terére. Vasárnap a záró szentmisén a következő kongresszus helyszínéről érkező küldötteknek adjuk át
a stafétát. Ez szintén a Hősök terén lesz.
Hány emberre számítanak 2020ban?
Rengeteg országból várunk embereket. Ahogy már említettem, 1938-ban
félmillióan voltak, köztük 50 ezer külföl-
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di vendég. Akkor az volt a mottó, hogy
„Az Eucharisztia a szeretet köteléke”. Az
1938-as eucharisztikus himnusz utolsó
sorának szövege is utal erre. Istentől
kérjük: „...forrassz eggyé békességben
minden népet, s nemzetet!” Egy békekiáltás volt. Az akkori politikai helyzetet jól ismerjük: Hitler uralomra tör,
a háború a küszöbön volt. Sajnos nem
jutott el szavunk a világ vezetőihez –
nem sikerült elkerülni a világháborút.
De ez a könyörgés ma is érvényes, ma is
aktuális, hogy a békéért imádkozzunk
Európában. Sok kontinensről, különböző országokból érkeznek zarándokcsoportok, bízunk abban is, hogy az előző
helyszínről is sokan érkeznek majd.
Magyarország földrajzi fekvése nagyon
jó. Közép-Európában vagyunk, melyet
könnyű megközelíteni. Ami fontos még,
hogy biztonságos az ország. A helyszíneket már bemutattuk egy drónvideón,
amit nyolc nyelven töltöttünk fel az
internetre. A kisfilmen is látszik, hogy
gyönyörű a fővárosunk, már csak emiatt
is érdemes eljönni.
Ferenc pápa is jelen lesz a Kong
resszuson?
Erdő Péter bíboros úr meghívta a
Szentatyát, és miniszterelnök-helyettes úrtól is megkapta a meghívást. A
döntés rajta áll. Viszont a meghívott
vendégek között van a többi között Rio
de Janeiro, Québec, Bombay, New York
és Szöul bíborosa, jönnek sok országból más püspökök, papok, világiak, de
a meghívott vendégelőadók közt van
Böjte Csaba atya is.
Említette, hogy ez egy nagy elis
merés, hogy a pápa Magyarországot
nevezte meg. Mivel érdemelte ki az
ország ezt az elismerést?
Erdő Péter bíboros úr azt mondta 2016 pünkösdhétfőjén ugyanerre a
kérdésre, hogy itt az evangélium valósult meg: aki kér, az kap. Mi kértük, és
megkaptuk. Nagyon fontos az egyház
számára is, hogy kilépjünk a falakon
túlra. Meg kell tudnunk szólítani az
örömhírrel az embereket. A Kongres�szus egy tanúságtételi lehetőség az egyház számára Isten szeretetéről, aki emberré lett, meghalt értünk, feltámadt és
köztünk maradt az Élet Kenyerében, az
Oltáriszentségben.
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Ön speciális csatornán szólítja
meg az embereket – főleg a fiatalo
kat. Vlogot – videóblogot – indított,
amely kifejezetten a fiatalok „műfaja”.
Nem akartam vlogolni. Én csak az ötletet adtam, hogy a Kongresszusra való
második felkészítő évében a szentmisét
hozzuk közelebb az emberekhez. Végül
mégiscsak rajtam maradt. Az egyház
üzenete ugyanaz, viszont ma másként
kell tovább adni az örömhírt, mint az
első századokban.
A videósorozat 14 részes, és a szentmiséről szól alapvetően. Sokan járnak
templomba, de talán nem minden részletét értik, hogy mi miért van úgy, ahogy
van. Ha valaki végignézi ezt a 14 részes
sorozatot, akkor megismeri a szentmise
részleteit.
Az egyháztól milyen visszajelzés ér
kezett, amikor meglátták a vlogot?
Csak pozitív üzeneteket kaptam vagy
javító szándékú, segítő kritikákat. A hitoktatók is használják, és több egyházi
iskolában az iskolamise előtt levetítenek egy-egy részt. Sok plébánia pedig
feltöltötte a saját honlapjára a videókat.
Hogyan látja a kereszténység hely
zetét Európában?
Európának alapvetően keresztény
gyökerei vannak. A vallásgyakorlás
már más. Európában azt látom, hogy
minden ország más gondokkal küzd.
A nyugati országokra sok esetben a
szekularizmus, az elvilágiasodás, az
anyagi jólét jellemző, Isten sokszor kiszorult a mindennapi életből. Ezzel
együtt van egy komoly – hitét és vallását gyakorló – keresztény mag. Vegyük
például Franciaországot, ahol hosszabb
ideig éltem. Ott azt láttam, hogy Franciaország lelki szempontból olyan, mint
egy sivatag, melyben oázisok vannak.
Ezek megújult közösségek, és minden
közösség középpontjában az Oltáriszentség áll. Sokan rátaláltak Jézusra,
és megváltozott az életük. Nyugaton
kevesebben gyakorolják keresztény vallásukat, de akik igen, azok mélyen, elkötelezetten.
Magyarországon a lakosság legnagyobb része katolikus vagy más felekezetű keresztény. Ugyanakkor kevesebb, mint 10 százaléka jár rendszeresen
szentmisére, istentiszteletre. Ez nagyban
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betudható a 40 éves ateista rendszernek,
ami alatt üldözték a hitüket gyakorlókat.
Ma egyfajta megújulási folyamat zajlik itthon és a volt kommunista államokban. A több évtizedes kommunista
uralom alatt felnőtt 2-3 generáció úgy,
hogy nem kapott hitoktatást. Honnan
is tudna ezekről a dolgokról? Ráadásul
sok negatívumot hallanak az egyházról,
mert a sajtó egy része intenzíven rombol mindent, ami tekintély és érték. Az
egyházat csak negatívan említik. Aztán
néhányan valahogyan személyes kapcsolatba kerülnek katolikusokkal, keresztényekkel, egyházi közösségekkel,
és megváltozik a véleményük. Sokan
felnőttként keresztelkednek meg, és
rendszeresen járnak ezután templomba. Rátaláltak egy szeretetközösségre.
Lehet, hogy a keresztények száma Európában csökken, világszinten viszont
folyamatosan nő. A helyzet nem reménytelen. Nekünk, keresztényeknek az
is feladatunk, hogy a társadalmat jobbá
tegyük, és a hitünkkel reményt adjunk
az embereknek Jézushoz vezetve őket.
A 2020-as Kongresszusnak lehet az
a következménye, hogy újra növek
szik a keresztények száma Európában,
vagy hogy még szorosabbá válnak a
keresztény közösségek?
Abban bízunk, hogy a Kongresszus
a hívőknek és a körülöttünk élőknek
lelki megújulást ad – nemcsak a rendezvény, hanem már a felkészülés három éve is. Az a felelősségünk, hogy a
környezetünkben élőket megszólítsuk.
A hitüket gyakorló híveknek is ugyanilyen nagy a felelősségük. Őket ugyanis
sokan figyelik, hogy bizonyos helyzetekben mit mondanak, mit tesznek,
hogyan reagálnak. Ismerek például egy
volt egyetemista lányt, aki azért lett felnőttként katolikus, mert látta, hogyan
éli meg egy katolikus évfolyamtársa az
édesanyja halálát. Ez olyan erőt adott
neki, hogy azt mondta: ez a kincs neki
is kell. Mert igen: nekünk kincsünk van.
Ezt meg kell osztani másokkal. Abban
bízom, hogy nemcsak egy rendezvényt
szervezünk, hanem ez az esemény hos�szú távon is gyümölcsöző lesz.
Forrás: https://www.origo.hu/itthon
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Kenyérmegáldás a Szent István-napi szentmisén

Szent István, államalapító első királyunk
ünnepén templomunk ünnepi díszbe
öltözött; az oltár, a virágdíszek és az új
kenyér nemzeti színeinket viselte.
A szentmise elején, amelyet Tóth
Péter Domonkos prépost atya mutatott
be, Dezső atya megáldotta az oltár elé
helyezett új kenyeret.
A szentbeszédet Csermely András
állandó diakónus mondta:
Első, szent királyunknak konkrét
célja volt az országgal és a családjával.
Jézus mondja: „Én azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben legyen!” (Jn.
10) Szent Istvánt is az vezeti, ami Jézust,
hogy az utódoknak teljes életük legyen,

ezért megszervezte az állam és az egyház működésének struktúráját. Sikeresen kapcsolta az országot a nyugati
kereszténységhez. Létrehozta az ország
anyagi és lelki alapját. Jézus Krisztusra,
az Isten Fiára építette az országot. Elgondolkodhatunk azon, mi lett volna
az országból, ha nem lett volna ilyen
erős és határozott uralkodója, aki mélyen hívő ember is volt, és erejét ebből
merítette. Ugyanakkor elismerte, hogy
rászorul Isten irgalmára, még akkor is,
ha király. Mélyen tisztelte a Szűzanyát,
felajánlásával visszajuttatta az országot
az Ő tulajdonába.
Ma sem könnyebb a feladatunk, mint

István számára volt: Meg kell térítenünk
az ország népét szeretettel, tanítással.
Kérjük Istent, adja meg nekünk a bölcsességet, hogy gyermekeinkből Krisztusban élő, egészséges, keresztény embereket neveljünk. Ez a mi jövőnk záloga.
Emeljük fel tekintetünket az égre, és a
magyar szentekkel együtt imádkozzuk:
Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
könyörögj érettünk szent Fiadnál, hogy
Magyarország megtérjen!
A szentmise végén Dezső atya és a
ministránsok szétosztották a híveknek
a megszentelt cipókat.
Demény Anna
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Imádság
a főpásztorért
Dr. Udvardy György, kinevezett veszprémi érsek beiktatásáról a következő
számban számolunk be. Addig is, imádkozzunk főpásztorunkért!

Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy Szent Fiadat képviselhesse számunkra: gyújtson
lángra buzgalmával, szégyenítsen meg
példájával, szívén hordozzon szeretetével, erősítsen meg türelmével, tartson
meg a Szentlélek örömében, esedezzen
ránk áldást imájával, tápláljon a Te tanításoddal, és tegyen minket tiszta, szent
népeddé, Isten szolgáivá, igazságban és
szeretetben!
Úr Jézus Krisztus, tedd egyházmegyénket élő sejtté Egyházadban. Áldd
meg György érsekünket, ajándékozd
neki kormányzásában bölcsességed
fényét és Szíved szeretetét. Óvd meg a
gonosz minden támadásától. Adj neki
okos és önzetlen munkatársakat. Tölts
el minket tisztelettel, engedelmességgel
és hűséggel püspökünk iránt, hálával az
egyházmegyénknek adott kegyelmekért,
és taníts meg felelősséget is viselni érte.
Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját
és fáradozásait az örök javakkal!
Ámen.
(Sacramentarium Veronense)
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Egyházközségi zarándoklat a Szepességbe
Az utazás időpontja: 2019. október 11-12. (két nap, egy éjszaka)
Utazás légkondicionált autóbusszal.
Jelentkezni lehet kedden és csütörtökön 9 és 11 óra között a plébánián
(Veszprém, Dózsa György út 9.) vagy a Regina Mundi-templom
sekrestyéjében szentmisék előtt és után.
A jelentkezéssel egyidőben kérjük a 10 000 Ft utazási költség befizetését.
A szállásért és a vacsoráért 40 Eurót kérünk befizetni. A belépődíjakat
(kb. 20 Eurót) a buszon kérjük.
Jelentkezési határidő: szeptember 20.

Egyházközségi családi nap a plébánián
2019. szeptember 7-én, szombaton déli 12 órakor kezdődik.
Várható: vidám emberek, jó hangulat, finom ételek és italok.
Sütemény- és italfelajánlást a közösség javára szívesen fogadunk!
Korosztálytól függetlenül mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk!
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Hírek és események
Az imaapostolság szándékai szep
temberre:			
Egyetemes: Az óceánok védelméért:
Imádkozzunk, hogy a politikusok,
tudósok és közgazdászok együtt
munkálkodjanak a világ tengereinek és óceánjainak megmentéséért.
Szeptember 2-án a reggel 9 órai ökumenikus szentmisén tartjuk a Veni
Sancté-t, a Szentlélek Isten segítségül
hívását az új tanévre a Szilágyi-iskola
tanárai és tanulói számára.
Szeptember 3-án Nagy Szent Ger
gely pápa és egyháztanító emléknapja van.
Szeptember 5-én Kalkuttai Szent
Teréz szűz emléknapja van.
Szeptember 5-én este 6 órakor szent
ségimádást tartunk.
Szeptember 7-én a kassai vértanúknak, Szent Márk, István és Menyhért
áldozópapoknak az ünnepe van.
Szeptember 7-én tartjuk a plébánián a hagyományos családi napot
déli 12 órától. Szeretettel várunk
mindenkit!
Szeptember 12-én, csütörtökön ünnepeljük Szűz Mária szent nevét.
Ez a nap templomunk búcsúnapja.
Reggel 7-kor és este 6 órakor ünnepi
szentmise lesz.
Szeptember 13-án Aranyszájú Szent
János püspök és egyháztanító emléknapja.
Szeptember 14-én a Szent Kereszt
felmagasztalásának az ünnepe.

Szeptember 24-én Szent Gellért
püspök és vértanú emléknapja van.

Fekete István
Múlik a nyár

Szeptember 27-én Páli Szent Vince
áldozópap emléknapja van.

Bíbor bükklevél kalapja mellett,
szárazág-bottal köhécselve jár,
lába nyomán vadvizek fakadnak,
s zörren a szélben a tengeriszár.

Szeptember 29-én, a hónap utolsó vasárnapján tartjuk a katolikus
egyházban a Szentírás vasárnapját.
„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amelyek Isten
ajkáról valók” – tanítja Jézus. Legyen
mindennapi kenyerünk, napi olvasmányunk a Szentírás!
Szeptember 29. Szent Mihály, Szent
Gábor és Szent Rafael főangyalok
ünnepe.
Szeptember 30-án Szent Jeromos
áldozópap és egyháztanító emléknapja van.
Október 1-jén van a Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz
szűz és egyháztanító emléknapja.
Október 4-én Assisi Szent Ferenc
emléknapja van.
Október hónapban minden este
18.00 órakor tartunk szentmisét.
Reggel 7 órakor nem lesz szentmise.
17.30-kor közösen imádkozzuk el a
rózsafüzért a templomban.
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A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
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Tel.: 88/327-609
Szerkesztők: Demény Anna, Kreschka Miklós
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

Szeptember 18-án 10 órakor tart
juk a Szent Margit Katolikus Óvoda
tanévnyitó szentmiséjét.
Szeptember 21-én Szent Máté apos
tol és evangélista ünnepe.
Szeptember 23-án Pietrelcinai
Szent Pió szerzetes emléknapja
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Szeme sarkában ezüst pókháló,
s a fény az arcán öregesen nevet,
ha kong a hordó, és csordul a must
nyár szőlőhegyén, ha áll a szüret.
Alkonyba tűnik, ködbe enyészik,
aszott kezére dérharmat tapad,
ruhája régi pompáról beszél,
színes, ragyogó, bár itt-ott szakadt.
Öreg tarisznya húzza a vállát,
melyet vinni már alig-alig győz.
Sírón susog a nádszál utána,
nyár végi úton ott ballag az Ősz.

Imádkozzunk értük...!
…mert a keresztségben újjászülettek:
Nagy Patrik július 14-én, Komlóssy Míra
július 28-án, Király Bence, Király Bálint,
Borbély Zsófi július 28-án, Nagy-Sey
Flóra Éva augusztus 4-én, Húsvéth Lora
augusztus 11-én, Lakte Johanna, Lőrincz
Viktória, Viski Hédi augusztus 18-án.
…mert az örök hazába költöztek:
Bogáth Lajos (71 éves) június 28-án,
Kenyeres Ernőné sz.: Polgár Ilona (87
éves) július 4-én, Csipszer István (74
éves) július 12-én, Dr. Bödecs Lajosné
sz.: Éder Éva Anna (88 éves) július 22én, Kiss József Ferencné sz.: Feit Teréz
(77 éves) augusztus 8-án, Csizmaziáné Onodi Judit (70 éves) augusztus 15én, Dr. Berkes Rudolfné sz.: Pálinkás
Anna (75 éves) augusztus 15-én.

Készüljünk a szentmisére
szept. 8.
szept. 15.
szept. 22.
szept. 29.
okt. 6.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Bölcs 9,13-19

Filem 9b-10.12-17

Lk 14,25-33

Kiv 32,7-11.13-14

1Tim 1,12-17

Lk 15,1-32

Ám 8,4-7

1Tim 2,1-8

Lk 16,1-13

Ám 6,1a.4-7

1Tim 6,11-16

Lk 16,19-31

Hab 1,2-3; 2,2-4

2Tim 1,6-8.13-14

Lk 17,5-10

