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Nagyböjti idő
A nagyböjt a húsvét előtti negyven napos, hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig tartó előkészületi időszak; az egyház
tanítása szerint húsvét előkészületi ideje
böjttel, önmegtartóztatással.
Jézus Krisztus negyven napi böjtölésére, szenvedésére és kereszthalálára
emlékeztet.
E negyven nap a keresztények számára
bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a
lemondásra, a hitben való elmélyülésre
és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen
felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.
Az erre az időszakra eső hat vasárnap
nem számít bele a negyven napba, nem
része a böjtnek, mert minden vasárnap
Krisztus feltámadásának emlékünnepe.
A böjt lényege
A vezeklés értelme, hogy oda is szeretetet sugározzunk, ahol korábban nem
volt. A helyes vagy helytelen vezeklés
eldöntéséhez pedig számomra az adja
a kulcsot, hogy ki áll a középpontban:
én vagy a másik. Ha önmagamért böjtölök – mondjuk azért, hogy fittebb és
egészségesebb legyek, vagy hogy megszabaduljak a fölösleges kilóimtól –,
annak bizony semmi köze a valláshoz.
„Hiszen ezt a pogányok is megteszik.”
(Mt 5,47b) Vagy, ha csak azért tartóztatom meg magam valamitől, hogy ed�dzem az akaraterőmet, hogy felnézzenek
rám (vagy hogy én felnézzek magamra),
alkalmasint azért iparkodom annyira,
hogy sikeresebben tanítsak, jobb prédikációkat mondjak, végső soron pedig,
hogy jobb papnak tartsanak – és találhatok még ezer más önös indokot –,
attól bizony cselekedetemnek még nem
lesz igazán vallási értéke. Mindez lehet
jó és előrevivő, ám a fő baj az, hogy így

még csak Isten ajándékait keresem, nem
pedig Istent magát. Ehelyett akkor mozgat vallásos indíték, ha cselekedeteimet
egyedül a másik iránti szeretet mozgatja.
Nem is kell, hogy ehhez mindjárt Istenre hivatkozzak. Ha bármit teszek valaki
más érdekében úgy, hogy abból semmi hasznom nem származik; ha – csak
egyetlen percre is – megfeledkezem önmagamról, saját érdekeimről, miközben
másokat szolgálok, akkor magát Jézus
Krisztust szolgálom. Az evangélium legalábbis nem hagy kétséget efelől (vö. Mt
25,40;45). A szeretetem indítékai persze
a gyakorlatban sohasem ilyen tiszták.
Mindig akarok valamit magamnak is;
úgy tűnik, a teljes önzetlenség itt a földön
lehetetlen. De talán meg lehet közelíteni. Sokaknak sikerült. Megadathat – ha
nem is önmagunk erejéből és érdemeinkre való tekintettel. A böjt egyébként
egyáltalán nem csak azt jelentheti, hogy
valaki megtartóztatja magát az étkezéstől. (Bár ezen a téren is legalább kétféle
mód adódik: a mennyiség és a minőség
terén végzett lemondás!) Böjtölni ehelyett annyit tesz, mint egyszerűen bármiről lemondani – ha nem ezért vagy
azért, hanem magáért Istenért tesszük.
Ehhez persze nem árt a lelkek megkülönböztetésének képessége sem.
A böjt határai
Talán csakugyan van valami üdvözlendő
abban, hogy elmúlt már a túlzott önsanyargatás (szöges öv viselése, önostorozás) kora az egyházban. Szent Margit a
Nyulak-szigetén halálra vezekelte magát
az ország felépüléséért; Szent Ignác viszont egész életében bánta, hogy fiatal
korában a túlzott aszkézissel tönkretette egészségét. Isten talán tényleg nem
kíván ilyet – legalábbis legtöbbünktől.
(Egyes hívők patologikus, eltorzult lel-

kiismeretét pedig talán nem kell Isten
nyakába varrni.) Ám olykor az a benyomásom, hogy mostanára mintha
átestünk volna a ló túlsó oldalára. Mivel
egész kultúránk az önközpontúságot
dicsőíti, nem csoda, ha kevés áldozatot hozunk másokért. Ezért nem divat
böjtölni sem. A nyugati világban nemcsak a papi és szerzetesi hivatásokból,
de ápolónőkből és pedagógusokból is
drámai a hiány – azaz jóformán minden
olyan hivatás hiánycikk, ahol viszonylag
alacsony társadalmi elismertség mellett
nagyfokú önzetlenségre, lemondásra és
altruizmusra van szükség. Persze spirituális értelemben a magasabb fizetés sem
hozna megoldást. Hiszen aki a jutalom
reményében vállalkozik mások szolgálatára – például, hogy rajtuk keresztül valósítsa meg magát, csodálják ezért, vagy
akár csak hogy érdemeket szerezzen a
mennyben –, az még mindig önközpontúan gondolkodik. Örömhír azonban,
hogy „menet közben” is tisztulhatnak
az indítékaink. A titok ugyanis ebben
áll: csak az önmagunkról való megfeledkezés, a másoknak (és a másiknak)
való önátadás révén nyerünk meg mindent – „százannyit” már itt a földön, s
mintegy ráadásképpen az örök életet is
(Mt 19,29). Isten egyengesse hát a Hozzá
vezető utat a lábunk előtt – mely lemondásokkal van kikövezve!
(Részletek Patsch Ferenc jezsuita írásából,
Szív 2011. március)
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Az Ön családjának vannak sebei?

S

aját környezetemben úgy veszem
észre, a családnak igenis fontos szerep jut ma is: saját, 30-as évei elején járó
generációm tagjai közül a többség már
családot alapított, a legtöbb helyen pedig
már gyerekek is vannak. Jó ezt megélni,
s épp a napokban akadt a kezembe egy
könyv, amely szintén megerősítette a
család megtartó erejébe vetett hitemet:
„A család egységet alkot. Mindannyian
összeköttetésben állunk egymással, és
ha az életedre vonatkozó tervet nem
töltöd be, az mindenkire hatással lesz...
Természetesen a legszorosabb összeköttetésben a családunkkal állunk... A
szüleink, rokonaink fontosak” – hangsúlyozza Michael H. Brown Az életmisszió – A család sebeinek gyógyítása
című könyvében.
Vannak sebek?
A család sebeit hangsúlyozza a szerző
a könyv címében, nem véletlenül: családban élni nem mindig csak öröm és
boldogság, nehézségekkel, bajokkal is
szembe kell nézni időnkét, s a legjobb,
ha közösen, imádsággal, Istenbe vetett
bizalommal tesszük. Michael H. Brown
úgy véli, léteznek őseinktől kapott fertőzések. Gondol itt a testi örökletes és
lelki betegségekre is. „...negatív érzelmek
öröklődnek. Vagy egyéb bajok, például
válás, alkoholizmus, anyagi problémák,
balesetek. Ez nem azt jelenti, hogy minden betegség a gonosz műve. Az Úr titokzatos módon működik. Megenged
bizonyos próbatételeket.”
Előfordul azonban, hogy figyelmen
kívül hagyjuk a lelki okokat: „A lelki
megújulásra való hívás már a legelején
elkezdődik, és egészen a Mennyországba való belépésünkig tart.” Minden bűn
meghívás arra, hogy démoni erőket
engedjünk be, majd átörökítsük őket
utódainkba – véli Hampsch atya.
Egy lehetséges út: Hampsch atya
hangsúlyozza, hogy ha az ősök bűnei
bocsánatot nyernek, a fizikai következményeik is meggyógyulnak. A családfa
gyógyító program dinamikájának ez
van a hátterében. A családfa gyógyító
szolgálatban minden egyes résztvevő-

nek egyfajta személyre szabott imát kell
mondania akkor is, ha csoportban végzik. Ez lehet egy olyan egyszerű ima is,
mint:
„Atyáink bűneit ne rajtunk torold meg.”
(Zsolt 79, 8)
„Ne büntess bűneimért, sem tévelygéseimért, sem pedig atyám vétkeiért.”
(Tób 3,3)
A szerző úgy fogalmaz: az élet célja,
hogy elvégezzük feladatunkat, megtisztítsuk lelkünket és családunkat. „A
szeretet áradása átmossa a lelket, és ha
beteljesítjük az Istentől kapott küldetésünket, az lesz a legnagyszerűbb hatása, hogy annyira megtisztulunk, hogy
közvetlenül bejuthatunk a Mennybe.”
Mit tehetünk?
„Gondolatainkat és imáinkat át kell
helyeznünk a fejünkből a szívünkbe,
hogy minden gátat eltávolíthassunk.
(...) A Szűzanya segíteni fog. Imában
kérnünk kell a Mennyország angyalait
is Jézus nevében, hogy távolítsák el a sötét foltokat a család mindkét oldalán, és
küldjenek minden ott ólálkodó, minket
beszennyező tisztátalan lelket a Kereszt
lábához.” A szerző mindvégig hangsúlyozza az ima és a szentmise szabadító
hatását!
DeGrandis atya imája: „Jézus Nevében és istengyermeki hatalmamnál
fogva megszakítok minden kommunikációt az előző nemzedékektől jövő
gyűlölettel, keserűséggel, nehezteléssel, meg nem bocsájtással, bujasággal,
irigységgel, falánksággal, lustasággal,
büszkeséggel, minden negatív erővel,

mindennel, ami nem Isten országából
származik.
Jézus drága Szent Vére borítson be
engem és a családomat!
Szentlélek, Jézus nevében kérlek, tégy
szabaddá, tisztíts meg minden negatív
érzelemtől, amit elődeim bármelyik
generációja közvetít felém! Ámen.”
Zárásképp pedig egy mindig szem
előtt tartandó gondolat a szerzőtől, amit
nem szabad elfelejtenünk: „A negatív
erők sebeket keresnek, hogy azokon
át beléphessenek, különösen az önmagunkkal és a másokkal szembeni meg
nem bocsájtás sebeit.”
Csuti-Mátyás Zsófia
(www.martinuskiado.hu)

Adóbevalláshoz
Magyar Katolikus Egyház technikai száma az egyházak
támogatására felajánlott 1%-hoz: 0011
A Regina Mundi Egyházközség támogatására felajánlhatjuk az 1%-ot:
Adószám: 19897260-1-19
Egyházközségi hozzájárulást (adót) és adományt
átutalással is lehet fizetni.
Számlaszám: 11748007-20031921-00000000
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Gyümölcsoltó Boldogasszony napja (március 25.)

E

redetileg a keleti Egyház ünnepe. A
római Egyház a VII. századtól ünnepli annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábriel arkangyalt azért, hogy hírül
vigye Szűz Máriának az Istenanyaság
nagy titkát: a Megváltó születését. A
mai napon tehát az Anyaszentegyház
megemlékezik arról, hogy Isten ígérete
beteljesedett; valóra vált a prófétai szó:
a Szentlélek teremtő erejével belenyúlt
a történelembe; a Boldogságos Szűz
Istenanyává lett; a második isteni Személy megtestesült. A Szent Szűz „igen”
szavára elindult az istengyermeki élet.
Ez az engedelmes „igen” egybecseng
azzal, amit a Zsoltáros megjövendölt a
megtestesült Igéről. Ezt idézzük a szentmise Kezdőénekében:
Így szólt az Úr, amikor a világba lépett:
Íme eljöttem, hogy betöltsem akaratodat, Istenem!
Krisztus fogantatásának, az angyali
üdvözletnek fényes napja a természet
erejének, a termékenységnek nagy ünnepe. Amint a nap gyönyörű magyar
neve is mutatja, a gazdák e napon oltották a kisfákat abban a hitben, hogy
Máriához hasonlóan gazdag termést
hoznak termőkorukban, s ha helyenként
a metszést még nem is kezdhették meg
a fagy miatt, jelképesen egy-egy vágást
ejtettek a fákon.

Országszerte máig általános szokás,
hogy ezen az ünnepen kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária is most
fogadta méhébe Jézust. SzékesfehérvárFelsővároson, a déli Úrangyala-harangszó idején sorra rázzák a gyümölcsfákat,
hogy majd bőven teremjenek. Söjtör
zalai faluban az ünnepen szemzett rózsafára az olvasót is ráakasztják.
A bánáti bolgárok vörösbort isznak
és pattogatott kukoricával vendégelik meg egymást, hogy egész éven át
egészségesek maradjanak. Az ünnepen

Megfontolandó gondolat

Imádkozzunk értük...!

Az igazi szeretet szerény. Az igazi szeretet félreáll, elhagyja azt, akit boldogít,
hadd lebegjen a lelke szabadon, hadd
röpüljön a maga útján, hadd találja meg
azt, amire rendeltetett. Ez a szeretet nem
óhajt ellenszolgáltatást.
Ez a szeretet elegendő önmagának,
és ezért végtelen.
Ez a szeretet tudja, hogy semmi sem
a mi tulajdonunk, sem mások teste, sem
mások lelke, még saját gyermekeink
lelke sem.

…mert az örök hazába költöztek:
Vékony Istvánné sz.: Piri Gizella (78
éves) január 7-én, Ujfalusi Mihály (92
éves) január 30-án, Mekler Ambrusné
sz.: Steierlein Mária (94 éves) január 31-én, Csicsics György (83 éves)
február 1-jén, Gyukli András (59
éves) február 3-án, Friedrich Károlyné
sz.: Kocsi Erzsébet (92 éves) február
8-án, dr. Schultheisz Zoltán (88 éves)
február 10-én, Mohilla Rezsőné sz.:
Lekóczky Éva (81 éves), Lang Ferenc
István (71 éves) február 18-án.

Kosztolányi Dezső

ivott vörösborról az a hiedelem, hogy
vérré válik az emberben. A pattogatott
kukoricával a természetet akarják analógiás varázslattal rügyfakadásra bírni.
A szabadkai bunyevácok Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján amikor a természet téli álmából ébredezik és a fák ismét
éltető nedvvel telnek meg, összejönnek
(krvaca), hogy ők is szaporítsák vérüket. Ez vörösborral történik: a gazda
végigkínálja vele egész házanépét. A
vegyes ajkú Kelebián a szokást a többségi magyarok is eltanulták bunyevác
szomszédaiktól. Vörösbort szokott inni
Dány magyar népe is.
Hangonyban szintén szemeznek, fát
ültetnek, de még vörösbort is isznak e
napon. Az evangélikus békési szlovákok is különösen foganatosnak tartják
az ünnepet az oltásra, szemzésre.”
(Bálint Sándor ’Ünnepi kalendárium’-a
nyomán)

Lelkigyakorlat
Nagyböjti lelkigyakorlat a
Regina Mundi-templomban:
március 30-tól április 1-jéig
(csütörtöktől szombatig)
az este 6 órai szentmisék
keretében.

A szentbeszédeket
dr. Janka Ferenc
görög katolikus
parókus atya tartja.
Gyóntatás a szentmisék előtt
1 órával!
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Új élet Krisztusban kurzus Veszprémben
Csak Veled, Uram!
Csak Általad, Uram!
Csak Érted, Uram!
A plakát és a szórólap még azt hirdette,
hogy a Regina Mundi Római Katolikus
Plébánia ad otthont a kurzusnak, de
aztán olyan sokan jelentkeztek, hogy

a kurzus előtt keresnünk kellett egy
olyan helyszínt, ahol a 36 fő résztvevő
és a 10-12 fős szolgálói létszám is elfér.
Az Úr kegyelméből Darnai János atya, a
Padányi Bíró Márton Római Katolikus
Iskola lelki igazgatója engedélyt adott,
hogy a Davidikumban tarthassuk meg
a kurzust.
Mi, a Szent András Evangelizációs
Iskola Veszprémi Iskolaközössége nagy
izgalommal, sok imával és munkával
készültünk. Iskolaközösségünk olyan
testvérek összefogásával alakult, akik
részt vettek már Fülöp Kurzuson (ez volt
az Új élet Krisztusban kurzus elődje), és
úgy éreztük, hogy az ott tapasztaltakból
nem maradhat ki egyetlen testvérünk
sem. Szerettük volna, ha minél többen
megtapasztalják Isten túlcsorduló szeretetét, és ez által mélyebbé, bensőségesebbé válik Istennel való kapcsolatuk, és
kilépnek a vasárnapi kereszténységből.
A megvalósítás érdekében egy évvel ezelőtt elköteleződtünk mint Veszprémi
Iskolaközösség. ( A Szent András Evangelizációs Iskoláról a http://szentandras.
ujevangelizacio.hu/ honlapon találha-

tunk további információkat. Buzdítok
mindenkit, aki ellátogat erre a honlapra,
hogy jelentkezzen bátran az ott meghirdetett Új élet Krisztusban kurzus
bármelyikére, nem fogja megbánni.
Az ország több pontján és különböző
időpontokban kezdődnek ilyen típusú
kurzusok.)

Az együttlét alatt sok kegyelmet és
áldást kaptunk - szolgálók és résztvevők egyaránt. Az Úr vezetett bennünket
Szentlelke által: amikért a készülődés
közben aggodalmaskodtunk, azokról

kiderült, hogy fölösleges pánik volt, mert
amit a mi Urunk hívására teszünk, azon
az ő áldása van, tehát butaság aggódni.
Persze mi sem ültünk ölbe tett kézzel!
Egyeztettünk, felosztottuk a feladatokat
egymás között, végeztük a ránk bízott
teendőket, és imádkoztunk, böjtöltünk.
Az is figyelemre méltó volt, ahogy kurzusigazgatónk, Holczinger Gergely szétosztotta közöttünk a munkát: sikerült
testhez álló feladatokkal megbíznia a
szolgáló testvéreket.
A péntek este kezdődő kurzus nem
ér véget azzal, hogy vasárnap délután
elköszönünk egymástól, hiszen a kisközösségekben való együttlét során folytatódik.
A kurzus véget ért ugyan, de valami
elkezdődött! Dicsőség érte az Úrnak!
Itt is szeretettel kérem Isten áldását valamennyi résztvevőre, szolgálóra, mindnyájunk családtagjaira, a háttérimát
adó kedves testvéreinkre, mindenkire,
aki kurzus megvalósítását bármilyen
módon támogatta, segítette.
Makai Katalin,
a Veszprémben szervezett
Új élet Krisztusban kurzus koordinátora

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

A

nnyiféle oldalról elemzik manapság, hogy mennyire lehetünk nemzetiek, és mennyire kell európainak
lennünk. A március 15-i naphoz sokféle
emlék, és sokféle várakozás kötődik.
Kiemelten gondolunk Magyarországra.
Úgy tűnik, hogy kellünk a világnak.
Ha nem így lenne, már régen eltűntünk volna a történelem süllyesztőjében. Szellemi termékenységet adunk
a többi népnek, pedig a saját házunk
táján sokat békétlenkedünk. Ez a szellemi termékenység nem tölthet el túlzott
büszkeséggel, nem vagyunk különbek

másoknál, de nem vagyunk másodrangúak sem. Fontos lenne, hogy az ünnepet senki se kezelje félelemkeltésre vagy
leszámolásra. Se eszközzel, se ruhával.
Aki így tesz, az nem tudja, mi az ünnep,
ill. nem Istent, hanem önmagát ünnepelteti. De ez által azt sem tudja, mi a
hétköznap. Ezek az emberek állandóan
önmutogatóan akarnak élni, mert félnek
a háttérben maradni.
Mindenki valamilyen nép fiaként,
lányaként látja meg a napvilágot, valamilyen kultúrába, nyelvi környezetbe születik bele. Bár korunkban egyre

többször beszélnek világpolgárról is. Az
igazi világpolgár a keresztény ember,
mert Krisztus mindenkit megváltott.
Ezért előbbre való kérdés az, hogy keresztények vagyunk-e, minthogy melyik
nép soraiba tartozunk. Őrizzük nemzeti identitásunkat, sorsdöntő kérdés ez,
de még sorsdöntőbb, hogy krisztusiak
vagyunk-e és így látjuk-e nemzeti hovatartozásunkat.
A népek így tartoznak össze a mennyország várományosainak nagycsaládjában.
Sánta János (Heti lélekemelő)

Mit tesz Ön, amikor a belső hang megszólal?

V

annak élethelyzetek, szituációk,
amikor nehéz eldönteni, hogyan
is cselekedjünk, mi a helyes. Önnel előfordult már ilyen?
Figyelje a következő történetben szereplők viselkedését! Ön mit tett volna
az egyes szereplők helyében? És mit
tettek ők?
A hónap első pénteke van. Egy hívőkkel teli templomban mise van.
A padokban asszonyok, férfiak, gyerekek. Egy fiatal orvos: éppen súlyos betegétől jön. Mellette egy tizenháromévesforma fiú az apjával.
– Gyuri – súgja a férfi –, elkésel az
iskolából.
– Mégiscsak meg kell áldoznom –
feleli a gyerek.
– Nem tudlak megvárni, itt kell hogy
hagyjalak – mondja az apa.
– Nem baj – válaszolja a gyermek.
Az apa komolyan elmegy, a fiú vár
tovább. Rövidesen jön az áldoztatás.
Az orvos látja, amint a gyerek gyors
hálaadást végez mellette, és aztán futva
indul az iskolába.
A templom küszöbén állnak mind a
ketten. Az orvos kocsival van.
– Beülsz? Elviszlek az iskolába! –
szólítja meg az orvos.
A gyerek kicsit csodálkozva néz rá.

– Hallottam amikor a papád hívott
– magyarázza az orvos.
A gyerek mosolyog, megköszöni és
beszáll.
– Már csak öt perc van! – mondja, és
sietve becsapja az ajtót. Az autó gyorsan
elindul. Az orvos meg a fiú egymásra
néz – minden olyan egyszerű és természetes, mint testvérek között; ha alkalom
van rá, miért ne segítsünk egymáson.
Kis idő múlva a gyerek jelt ad, hogy
álljanak meg.
– Ide nézz, papa! – kiáltja, és dobol az
üvegen, hogy magára vonja a figyelmet.
Az apa benéz a kocsiba, megismeri fiát,
hirtelen megáll, és csodálkozva jön oda:
– Gyuri, mit csinálsz te itt?
– Elvisz az iskolába! –feleli egyszerűen a fiú.
– De hát kicsoda az úr? – kérdi a
férfi.
– Most ismerkedtünk meg, együtt
áldoztunk.
Az idő sürget, az álló kocsi akadályozza a forgalmat; néhány autó tülkölni
kezd.
– Szálljon be Ön is – mondja az orvos –, különben elkésünk.
Gyuri apja szinte automatikusan beszáll; az autó újra elindul.
Három perc múlva az iskola előtt
van.

– Egy perc hiányzik még a csengetésig – állapítja meg Gyuri elégedetten,
és készül kiszállni.
– No és a reggeli? – kérdi az orvos.
– Nincs rá időm, majd eszem akkor,
amikor kijövök – és becsukja a kocsi ajtaját, a kezével intve üdvözletet. De már
az orvos is kiszállt. Két ugrással bent
van egy boltban, a környék egyetlen
élelmiszerboltjában; egy nagy banánt
vesz, és meg sem várva a visszajáró
pénzt, Gyuri után szalad.
– Nesze, legalább eszel valamit – és
odaadja a banánt a fiúnak.
A gyerek megköszöni, mosolyog, és
eltűnik a lépcsőn. A csengő az óra kezdetét jelzi. Az apa a kocsiban maradt.
Nem fér a fejébe mindaz, ami történt.
Mintha álmodnék.
Mikor az orvos megint a volán mellé
ül, s megkérdezi, hová vigye, nagy nehezen eldadog egy címet. Megérkezve
kiszáll - annyi mondanivalója lenne,
de mire szóhoz jutna, az orvos már
mosolyogva elköszönt tőle, és a kocsi
repül a kórház felé.
Van egy belső hang bennünk, amely
az Isten hangja. Ha arra figyel ezen a
héten, jó döntéseket fog hozni.
Forrás: Heti lélekemelő
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A Regina Mundi egyházközség farsangi batyusbálja

I

gazán kitűnő hangulatban telt a február 10-én, immár hatodik alkalommal megrendezett katolikus farsangi
batyusbál, amely ismét az Ipari Gimnázium és Szakközépiskola farsangi díszbe
öltöztetett tornatermében kapott helyet.
Szalai Balázs sármelléki énekes-zenész gondoskodott róla, hogy táncra
perdüljünk. Jó volt látni, ahogy idős
testvéreink megfeledkezve az „itt fáj, ott
fáj” mindennapi problémájáról, éveket
fiatalodva ropták mosolyogva a táncot
a róluk meg nem feledkező Dezső atyával és Norbi atyával. Norbi atyáról sem
feledkeztünk meg, akit finom tortával
és jókívánságokkal köszöntöttünk 32
születésnapján.
A csocsóasztaloknak és a jóféle házi
süteményeknek köszönhetően gyermek
és ifjú is felszabadultan szórakozhatott.
A vendégek „batyui” farsangi fánkkal, ízletes pogácsákkal, süteményekkel,
italokkal gazdagították a terített asztalokat.
A befolyt adományokat ebben az évben is a templom felújítására fordítjuk.
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Felhívás
Tudom, sok a gond és a baj,
és sokszor nagyon sok a bánat.
Mégis, mégis szeressétek,
szeressétek e drága házat:
szeressétek a templomot.
Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet.
De légy áldott, hogy meghagyott
mi Istenünk, örökre Téged,
és meghagyta a templomot.
(Csiha Kálmán: Szeressétek a templomot)

F

elhívjuk a kedves testvérek figyelmét,
hogy templomunkban folyamatos
felújítási építési munkálatok zajlanak,
egyházközségünk anyagi bevétele nem
teszi lehetővé, hogy minden építkezési
munka ebben az évben kivitelezésre
kerüljön. Örömmel tudatjuk a kedves
hívekkel, hogy a templom oldalsó hajójának, a Jézus Szíve-kápolnának teljes
belső tatarozása és festési munkálatai
befejeződtek. Előreláthatólag júniusban
a templomunk fő hajójának kifestésére is sort kerítünk. Ennek előre látható

összköltsége kb. 3 millió forint, ebből
csak az állványozási díj 800 ezer forint.
Kérném a kedves testvéreket, hogy anyagi hozzájárulásukkal és adományaikkal
támogassák az egyházközség célkitűzéseit. Állami pályázati lehetőség nincs
ma jelenleg a templomok felújítására.
Ezért önköltségi beruházásról van szó.
Egyházközségünk önerőből, a hívek

anyagi hozzájárulásából tudja ezeket
a munkálatokat elvégezni. Hálámat és
szeretetemet fejezem ki ezúton is mindazoknak, akik segítették templomunkat,
plébániánkat, egyházközségünket, adományaikkal.
László Dezső plébános

Képeink a felújított kápolnában készültek.
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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.

Regina Krónika

A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia
Vezetője: László Dezső atya
8200 Veszprém, Dózsa György út 9. Tel.: 88/327-609
Szerkesztők: Demény Anna, Kreschka Miklós
KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

Hírek és események

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

Készüljünk a szentmisére
márc. 5.
márc. 12.
márc. 19.
márc. 26.
ápr. 5.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Ter 2,7-9;3,1-7a

Róm 5,12-19

Mt 4,1-11

Ter 12,1-4a

2Tim 1,8b-10

Mt 17,1-9

Kiv 17,3-7

Róm 5,1-2.5-8

Jn 4,5-42

1Sám 16,1b.6-7.10-13a

Ef 5,8-14

Jn 9,1-41

Ez 37,12b-14

Róm 8,8-11

Jn 11,1-45

Az imaapostolság szándékai márciusra:				
Evangelizációs: Az üldözött keresztényekért, hogy megtapasztalhassák
az egész Egyház támogatását az imádságban és az anyagiakban nyújtott
segítség által.

Húsvéti szentáldozás ideje: 2017.
hamvazószerdától (március 1-jétől)
Szentháromság vasárnapjáig (június
11-ig) tart.

Nagyböjt péntekjein este 6-kor közös
keresztutat végzünk a templomban.

Március 13., Ferenc pápa megválasztásának 4. évfordulója. Imádkozzunk
érte!

Böjti fegyelem: Böjt és hústól való
megtartóztatás hamvazószerdán (március 1-jén) és nagypénteken (április
14-én) kötelező. E két napon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60
éves korig naponta csak háromszor
szabad étkezni, és csak egyszer szabad
jóllakni. Húseledelt pedig a betöltött
14 éves kortól nem szabad fogyasztani.
Kötelező a hústól való megtartóztatás
nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves
kortól. Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban
hústól való megtartóztatással, több
imádsággal, önmegtagadással, vagy
egyéb jócselekedettel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelemnek.

Március 5., nagyböjt 1. vasárnapja
Március 12., nagyböjt 2. vasárnapja

Március 15. Szerda nemzeti ünnepünk. Egyházi szempontból köznap,
reggel 7 és este 18 órakor van szentmise.
Március 19., nagyböjt 3. vasárnapja.
Március 20-án hétfőn reggel 7 órakor szentmisével, ünnepeljük Szent
Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária
jegyesét.
Március 25. szombat este 18 órai
szentmisében emlékezünk meg Urunk
születésének hírüladásáról, Gyümölcsoltó Boldogasszony, ünnepéről.

Március 26., nagyböjt 4. vasárnapja
Március 26-án térünk át a nyári
időszámításra, az órákat egy órával előbbre állítjuk. Nyári miserendváltozás nem lesz, az esti szentmisék
továbbra is 18.00 órakor kezdődnek.
Március 30-tól április 1-jéig nagyböjti
lelkigyakorlat.
Április 2-án, nagyböjt 5. vasárnapján,
lesz Szent II. János Pál pápa halálának 12. évfordulója. Ezen a napon lesz
országos gyűjtés a Szentföld javára.
Kérjük a kedves hívek nagylelkű támogatását.
Április 7-én, pénteken fél 4-kor a
Szent Margit Római Katolikus Óvoda a hagyományos nagyböjti városi
keresztúti imádságot végzi gyermekekkel és szüleikkel és nagyszülőkkel,
és minden érdeklődővel, és az óvoda
pedagógusaival, várunk mindenkit
szeretettel. Indulás a Szent Margit óvoda udvarából.

