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Magyarok Nagyasszonya (október 8.)

K

evesen gondolnak talán arra, hogy
az ,,asszony’’, s így a ,,nagyasszony’’
szó nyelvünknek még pogány kori rétegéből való. A magyar nyelvbe az alán
,,achszin’’ szó kerülhetett át a 8. század
táján, amikor szorosabb kapcsolatok lehettek az előmagyar törzsek és az alánok
között. Az ő nyelvükben a jelentése ez
volt: úrnő, fejedelemasszony. A Halotti
Beszédben még így olvassuk: ,,vimagguc
szen achscin mariat’’. Később elhomályosult „fejedelmi” jelentése, s nyilván
ezért adhatták hozzá a fokozó „nagy”
jelzőt... (A m. nyelv tört--etim. szótára.
I. k. Bp., 1967. 189. lap).
Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát Máriát az első Krisztus hitére
tért magyarok, és megerősítette őket e
hívő tiszteletükben Szent István király,
amikor elmerülve a gondban, hogy kire
maradjon halála után az ország, a nép
s az egyház vezetése, istápolása, Szűz
Mária oltalmába ajánlotta önmagát és
királyságát. E természetfeletti kapcsolatot Mária és hazánk népe között a
Szent István halálát követő belvillongások sem tudták elhomályosítani, és
Szent László, a lovagkirály uralkodása
idején új virágzásba borult. Tatárral, törökkel szemben egyaránt Jézus és Mária
nevét kiáltva védte életét, hitét és övéit
a középkor magyarja, mikor pedig az
1683. szeptember 12-i, a Bécs melletti
Kahlenbergben lezajlott csatában vis�szaszorították a török szultán seregeit,
megkezdődhetett a magyarországi török
uralom fölszámolása.
1693-ban I. Lipót király a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül
megismételte az ország Szent István-i
fölajánlását a Nagyasszonynak. Az egyházi élet újjászervezésében ismét nagy
szerepet játszott a ,,mindörökké áldott
Nagyasszonyunk’’.

XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar
millennium alkalmával az akkori esztergomi prímás-érsek, Vaszary Kolos
bíboros kérésére mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyasszonyunk ünnepét. Eleinte október 2.
vasárnapján ünnepelték. X. Szent Pius
pápa tette át október 8-ra.

Mi magyarok elsőként, de nem egyedül tiszteljük Nagyasszonyunknak, azaz
nemzeti Patrónánknak a Boldogságos
Szűz Máriát. Hogy csak néhány más országot említsünk: Bajorországban 1620ban, a fehérhegyi csata után kezdték
nemzeti Patrónaként tisztelni Máriát, s
1916-tól ünneplik. Franciaországot XIII.
Lajos király ajánlotta Máriának 1638ban, és Nagyboldogasszony napján emlékeznek rá. Ausztriát III. Ferdinánd
ajánlotta föl Máriának, 1647-ben; ők
december 8-án ünneplik. Lengyelország
Királynőjévé János Kázmér király nyilvánította a Szűzanyát 1656-ban. 1754ben a Mexikói Alkirályságot, 1821-ben
Mexikót, 1910-ben egész Latin-Amerikát a Szűzanya oltalma alá helyezték.
A Regnum Marianum barokk világá-

ban a Napbaöltözött Asszony ábrázolásából bontakozik ki a Patrona Hungariae
jellegzetes, máig érvényes ikonográfiája,
amelyen a Szűzanya fejére a tizenkét
csillagú korona helyett a Magyar Szent
Korona, a karján ülő kis Jézus helyébe
az ország almája, Mária másik kezébe
pedig az ország jogara, kormánypálcája kerül. A lábánál feltűnő félhold
a török veszedelem elmúltával bőségszaruvá, mintegy a magyar Kánaán, az
extra Hungariam non est vita jelképévé
alakult. Ez a barokkos Mária-ábrázolás
képekről, szobrokról, céhzászlókról,
pénzekről, később postabélyegekről
közismertté válik. Pázmány Péter egyik
prédikációjában mondja: mái napig költő pénzünkön a Boldogasszony képe
körül ama szokott bötűkkel, Patrona
Hungariae, Magyarország Asszonyának
valljuk a Szent Szüzet.
A XV. században Máriának a Napba
öltözött Asszony szimbólumával való
ábrázolása tükrözi a kor nagy vallási
és politikai feszültségeit. A jelkép hazánkban különleges hangsúlyozást kap:
a törökellenes küzdelmek szakrális-mágikus jelképévé válik. Vásárhelyi András
ismert énekében már így szól Máriához:
Halottaknak megszabadejtója,
Törököknek megnyomorejtója
Királyoknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazója.
Istenünk, ki a Szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására nemzetünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el, engedd kegyesen, hogy akit Szent István
királyunk példája szerint Nagyasszonyunknak tisztelünk a földön, annak
örök társaságában örvendhessünk a
mennyben!
Forrás: http://www.taborilelkesz.hu/rovatok/unnepek/oktober-8-magyaroknagyasszonya
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1Úton nemzetközi zarándoknap az édesanyákért 2018.
A Mária-út teljes szakaszán egy közös,
Közép-Európa nemzeteit összekötő, annak közösségeit fejlesztő célért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület
minden év augusztusának végén, Nagyboldogasszony ünnepe után. Az 1Úton
zarándoknap sok ezer ember számára
nyújt zarándokélményt, melyen keresztül
életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz,
egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik
az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Az idei augusztus 25-i zarándoklatot az édesanyákért ajánlották fel.
Amikor e-mailjeim között felfedeztem a Mária Rádió invitálását, azonnal
keresni kezdtem, hogy melyik lehetne az
a földrajzilag közeli szakasz, amelyiken
részt tudnék venni. A Balatonfüredről
Tihanyba tartó zarándoklat állt szívemhez legközelebb, annál is inkább, mivel
néhány esztendeje Balatonfüreden élünk.
Elsősorban fiatalon elhunyt édesanyám emlékét kezdtem hordozni a
szívemben, és rajta keresztül eszembe
jutottak nagymamáim, déd- és üknagymamáim. Sokat gondoltam rájuk a zarándoklatért végzett imádságok során.
Augusztus 25. előtti héten nagy forróság volt, kezdtem aggódni, hogy a nagy
melegben kitartóak leszünk-e a gyaloglásban. Pénteken este Balatonfüredre
megérkezett a vihar, egész éjjel esett az
eső. Így attól tartottam, hogy elmossa az
eső a zarándoklatot. Amikor a zarándokokat elindító szentmisére igyekeztem
a füredi plébániatemplomba, már nem
esett, és a kellemes volt a hőmérséklet
is. Hát igen, a Gondviselés!
Dasek Viktor atya a szentmise elején
kiemelte, hogy két dolog miatt is különleges alkalom a mai: egyrészt a szentmiseáldozatot Kazányi Tivadar atyáért
ajánlja fel, másrészt áldással indítja útnak a zarándokokat a szentmise végén.
A füredi hívek nagyon a szívükbe zárták
a mindig mosolygó Tivadar atyát, aki
éveken keresztül a Kerektemplomban
teljesített szolgálatot.
A szentmisét követően mintegy 20-25

fő indult el a piros templomtól Munkácsi
János diakónus vezetésével Rózsafüzért
imádkozva a Kerektemplom irányába.
Egy társunk haladt elöl feltartva a feszületet. A római Pantheon mintájára
épült Kerek templomhoz érve az oltárkép kapcsán felidéztük Jézusnak a
szamáriai asszonnyal való találkozását
Jákob kútjánál, valamint azt, hogy mit
jelent számunkra az élővizek forrása.
Majd tovább mentünk Tihany irányába,
először Füred forgalmas korzóján, majd
a kerékpárúton haladtunk imádkozva.
Ezen a kora délelőtti órán még kevés
emberrel találkoztunk. A szembejövők
többféleképpen reagáltak: volt, aki keresztet vetett a feszület láttán, és voltak,
akik csodálkozva mértek végig bennünket. A kemping közelében található savanyúvíz-forrásnál megpihentünk. Következő állomásunk a Tihany-Sajkodban
található apáti templomrom volt. Sokan
még így emlegetik, pedig a 90-es évek
végén közadakozásból újjáépítették, és
mint azt Löwey Félix bencés szerzetestől
megtudtuk, a nyári időszakban szombat esténként rendszeresen szentmisét
mond a környékbéliek és a távolabbról
érkező érdeklődők számára. Az atya
beszélt még a Szűzanya tiszteletéről és
arról, hogyan került Tihanyba. Imádság
után visszaindultunk Balatonfüredre.
Az Úr kegyelme és szeretete kísért
bennünket utunk során: az időjárás kel-

lemes kirándulóidő volt. Bár néha lógott
az eső lába, amerre mi jártunk, nem
esett. Tótvázsonyból és Balatonalmádiból is érkeztek hívek a zarándoklatra.
Érdekes volt számomra, hogy vallásukat
nem gyakorlók, nem hívők is eljöttek.
Hogy melyik mag milyen talajra hullik,
azt csak a Magvető tudja…
A piros templom felé haladva bekapcsolódtunk a Mária Rádió élő adásába is.
Délután kettőkor ismét szentmisére
került sor, ahol megköszönhettük Isten
felénk áradó kegyelmeit, és hálát adhattunk a zarándoklatért. Jóleső érzés volt
látni olyan testvéreket a szentmisén,
akik egészségi állapotuk vagy életkoruk
miatt nem tudták vállalni a gyaloglást,
de gondolatban velünk imádkoztak.
Kellemesen elfáradtam. Amikor hazaértem, nagy késztetést éreztem, hogy
közösségi testvéreimnek is beszámoljak
a zarándoklatról.
Az alábbiakat írtam nekik:
„Kívánom, hogy találjon meg Titeket is Krisztus békéje és szeretete. Lelkiekben gazdagodva tértünk vissza a
plébániatemplomba, Balatonfüredre,
miután zarándoklatunkkal tanúságot
tettünk Istenről, aki egész úton elhalmozott szeretetével.”
Jövőre az 1Úton zarándoklat az édesapákért szerveződik. Szeretettel invitálok
mindenkit, hogy keressen egy számára
teljesíthető távot, hogy megtapasztalhassa mindazt, amiben nekünk is részünk
volt 2018. augusztus 25-én.
Makai Katalin

Felhívás!
Kéréssel fordulunk a kedves
Testvérekhez, különösen azokhoz,
akik még nem fizették be
az egyházi adójukat,
szíveskedjenek azt lehetőleg
minél előbb megtenni.
Előre is köszönjük a Testvérek megértését és nagyvonalú
támogatását.

Stadler László Dezső atya
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Plébániánk 70 éves!

E

szünkbe jut-e vajon, amikor szeretett
templomunkba belépünk, hogy sok
más társához hasonló sorsra juthatott
volna: talán kiállítóterem lenne, jobb
esetben valamilyen kulturális intézmény,
rosszabb esetben egyszerűen lebontották volna, hogy nyoma se maradjon, ha
nem lett volna valaki, aki plébániatemplomot alapított ezen a helyen hetven
évvel ezelőtt?
A plébánia alapításával Mindszenty
József hercegprímás 1944. évben megfogalmazott kívánságát sikerült megvalósítani, hogy „ a Jeruzsálemhegy és
a Nádortelep önálló plébánia legyen”.
Dr. Meggyesy Schwartz Róbert apát-kanonok 1948. július 10-én vetette fel az
önálló plébánia megalapításának gondolatát. Tervének megvalósítását Dr. Kögl
Lénárt volt püspöki számvevő és Tóth
László valamint Illés Béla hittanárok
támogatták, akik a volt püspöki jószágkormányzóságon laktak.
1948. augusztus 1-jén kezdte meg működését az új plébánia. A kinevezett új
plébános Tóth László, munkatársa Illés
Béla hittanár volt, akinek segítségével elkezdték az új egyházközség szervezését.
Tóth László atya vállalta magára a legnehezebb feladatot a plébánia életének első
11 évében: hogy igazi közösséget hozzon
létre, és a plébánia híveinek lelki fejlődését fenntartsa, a fiatalok kereszténnyé
nevelését biztosítsa olyan időszakban,
1948. és 1959. között, amikor a fennálló hatalom minden erejével akadályozta
ebben a törekvésében. Tóth László atyának, alapító plébánosnak köszönhetjük,
hogy az angolkisasszonyokkal a templom
használatában megegyezve, plébániát hozott létre, és most ehhez a plébániához
tartozó egyházközség tagjai lehetünk.
Tóth László atyát, később Pápai Lajos
atyát innen szólították a püspöki székbe,
Varga István atya, szintén egykori plébános, ma a Veszprémi Hittudományi
Főiskola rektora.
A többi itt szolgáló plébános, Szitár
Ferenc, Huchthausen Lajos és Tóth Gyula atya is azt vallotta, hogy a templom
nem csak holt kövekből, hanem élőkből

is áll, ezek a kövek mi magunk lehetünk.
Életművükkel igazolták ezt a hitüket.
Mindenképpen meg kell emlékeznünk
Ranolder János megyéspüspökről is, aki
az Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetét alapította meg 1860-ban, irgalmas nővérek által vezetett lánynevelő
intézetet hozott létre, valamint csúcsíves
templomot építtetett fel ugyanebben az
évben, amelyet ő maga szentelt fel 1860.
szeptember 16-án, az iskola megnyitásakor, a Boldogságos Szűz Mária Nevének tiszteletére. A terveket Szentirmay
(Scharnbeck) József készítette a bécsi
fogadalmi templom mintájára neogótikus stílusban.
Sokunk életének meghatározó élményei fűződnek a plébániához és a templomhoz: keresztelők, bérmálások, esküvők, szép egyházi ünnepek, családi és
közösségi napok, ahol barátságok, emberi
kapcsolatok alakulhattak ki. Az ember
vágya a természetfeletti után kiemeli őt
más teremtmények közül. A templomban
az ember találkozhat a természetfelettivel, Istennel, és dicsőítheti őt.
A mai nap, szeptember 12., Szűz Mária
Szent Nevének ünnepe, templomunk búcsúnapja is. Ez a nap, a Világ Királynője
nevének ünnepe, tűnt igazán alkalmasnak arra, hogy megemlékezzünk plébániánk fennállásának 70. évfordulójáról,
mivel a templom is ekkor kapta meg a
Regina Mundi (Világ Királynője) nevet.
A jubileumi szentmise főcelebrán
sának jelenlegi plébánosunk, Stadler

László Dezső atya, az újmisés Tóth Tamás
káplán atyát hívta meg. Koncelebrált még
Laposa Norbert balatonfűzfői plébános
atya, asszisztált Csermely András diakónus, Léner Rebeka és Bertalan Dani ministránsok. A liturgikus éneket a Schola
Regina kórusunk szolgáltatta.
Szentbeszédében Tamás atya az égi és
a földi édesanyánkról szólt. Édesanyánk
mindennél drágább nekünk, egy igazi ékszerdoboz, aki, amíg velünk van, szeret és
óv minket. Amikor ő már nincs velünk,
szükség van valakire, aki a helyébe lép,
ő a Szűzanya, Mária. Ő lett a mi örökös
édesanyánk, a mi ékszerdobozunk, aki
mindig óv és szeret minket, akihez mindig folyamodhatunk, és akinek tiszteletére szobor áll a templom oltára felett. A
Szűzanya temploma mindannyiunkhoz
különösen közel áll.
Ugyanabba a templomba járók közösséget alkotnak, hívők és lelkipásztorok
egyaránt. Ehhez a közösséghez tartozni,
Szűz Mária oltalma alatt élni sokat jelent
mindenkinek, aki ide tartozik. Ha a hívek segítik egymást, a kölcsönös szeretet
összekovácsolja a közösséget, és olyan
élő egyház jöhet létre, amilyet az alapító
atya megálmodott. Ha nem lenne ez az
összefogás, talán a templom sem állna
már.
Kérjük Mindenható Urunkat, hogy
segítsen minket ezen törekvéseinkben,
és legyen élő, gyarapodó közösség plébániánk vonzásában!
Demény Anna, fotó: Zachár Zsolt
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Családi nap a plébánián
A hagyományainknak megfelelően, a
templom búcsúnapjához illeszkedve,
szeptember 15-én összegyűlt a plébánia
udvarán az egyházközség apraja-nagyja, hogy egy kellemes, vidám délutánt
töltsünk együtt.
Dezső atya déli 12-re hívta össze a
híveket, hogy finom ebéddel indíthassunk. Nem is csalódtunk, a babgulyás és
a palacsinta rendkívül ízletes volt, sokan
repetáztunk is. Az asztalok roskadoztak a finomabbnál finomabb sütiktől,
amelyekkel a résztvevők járultak a nap
sikeréhez.
Az idő csodálatos volt, az égiek is
gondoskodtak rólunk!
Minden korosztály megtalálta a
kedvenc elfoglaltságát, volt jó zene a
Szentgáli Banda jóvoltából, sportolási
lehetőség a megfelelő kondiban lévőknek, kézművesség az ügyes kezűeknek.
A Máltai Szeretetszolgálat légvárról is
gondoskodott a fiatalabb korosztály
számára.
Gábor Virág Orsolya és Gábor Miklós előadásában megismerkedhettünk
a Magyar Schönstatt Családmozgalommal.
Köszönjük Dezső atyának, a szervezőknek és a sok dolgos kéznek, hogy
ilyen csodálatos délutánt biztosítottak
nekünk.
Demény Anna, Fotók: Zachár Zsolt

2018. október 7.
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Beszámoló a Veszprémi Regina Mundi Kolping Család 2017 évi munkájáról
A Veszprémi Regina Mundi Kolping Család éves tervében vannak hagyományos
(évente visszatérő) programok, események, aktuális és egyéb teendők. S mert
a profilunk évek óta az éneklés, a hétfői
összejövetelek gerincét a művek tanulása, gyakorlása teszi ki. Különösen, ha
valamilyen eseményre készülünk zenés,
irodalmi műsorral.
2017 év fontosabb eseményei
Januárban értékeljük a karácsonyi rendezvényeket, élménybeszámolókat hallgatunk meg az otthoni családi karácsonyokról. Összeállítjuk az évadzáró
szentmise énekeit Fogarasiné Zsóka karvezető irányításával.
A húsvéti előkészületek részeként évek
óta vendég előadókat kérünk egy-egy esti elmélkedés vezetésére. (Stadlar László
Dezső atya, Isó Zoltán evangélikus lelkész, Dr. Janka Ferenc egyetemi tanár,
görög katolikus parókus, Wesswtzky
Szabolcs református lelkipásztor.) Minden évben egy nagyböjti pénteki estén a
templomban Kolping családunk imádkozza a Keresztutat. A szentségimádási
napon egy órát eltöltünk a templomban
csendes imádkozással, ill. énekléssel.
Májusban előkészítjük a nyári, ill. a kora őszi programokat: időpontok, létszám,
témák, költségek. (Kirándulás Balatonfenyvesre, lentiszombathelyi program:
zarándoklat a májusfához, főzőverseny;
lelkigyakorlat Badacsonytomajon.)
A sok szép lélekemelő esemény mellett gyászunk is volt. Dr. Halmos Pál
egyetemi tanárt, alapító tagunkat veszítettük el. „Hűsége Istenhez, családjához,
a Kolpinghoz, a bencés diák múltjához
olyan bizalmat váltott ki, hogy mindig
számíthattunk rá.” (Korinekné Mariann)
Az első félévet szentmisével zárjuk, de
mivel keresztféléves az „évadunk”, ez
évzáró mise. Stadler László Dezső atya,
a prézesünk hirdeti a vasárnapi miséken
nem csak ezt az alkalmat, hanem minden
kolpingos rendezvényt, s hívja, várja a
híveket. Köszönjük!
A veszprémfajszi templom kórusának

meghívására részt vettünk 2017. szeptember 8-án a Mária-kórusok találkozóján. Felemelő és megható érzés volt hallani a sok szép Mária éneket különböző
feldolgozásokban.
Szeptemberben Összeállítjuk a karácsonyi verses-énekes műsort. Kolping
családunk karácsonyi műsorára meghívjuk a tagok gyermekeit, unokáit, az
év folyamán nálunk vendégeskedőket.
A Nyugati Körzet badcsonytomaji
lelkigyakorlatán 9 fő vett részt. Előadó
Juhász Imre atya volt. A napi elmélkedésekből, előadásokból rövid összeállítást
szerkesztettünk, mely megjelent a Regina
Krónikában. (Részlet: Téma volt a Hit,
a Főparancs; Szent László királyról az ő
évében; Az öröm, az örvendezés Szent
Pál tanítása szerint.)
A lentiszombathelyi Mária napi zarándoklaton a Mária fához és a főzőversenyen már évek óta részt veszünk.
2017 Lisieux Kis Szent Teréz éve volt.
November 5-én, a mise után verses, zenés imaórát tartottunk Kis Szent Teréz
tiszteletére abból az alkalomból, hogy az
ereklyéjét 10 évvel ezelőtt hozták Veszp
rémbe.” A mi utunk a szeretet útja. Arra
törekszünk, hogy minden tettünket a
szeretet hassa át a főparancs útmutatása
szerint.” (L. K. Szent Teréz) Az imaórát
szentségimádás követte. A Szentről szóló
kiadványokból, szentképekből, a 10 évvel ezelőtti plakátokból, felhívásokból
a templomban kiállítást rendeztünk. A
hívek érdeklődéssel hallgatták és elismeréssel illették az eseményt. Dezső atya és
Sándor Anikó sekrestyés sokat segített
az előkészületekben. Köszönjük.
November első összejövetelén karvezetőnk tart gyertyafényes, zenés megemlékezést halottak napja tiszteletére.
Nem hagyhatjuk ki az egyházközségben hagyományossá vált disznóölést
– a vele járó mindenféle élvezettet!! És
részt veszünk a közösségek nyárköszöntő és búcsúztató családi rendezvényén,
a plébánia udvarán. (Zene, játék, – sok
finomság.)
A Vakok és Gyengénlátók Megyei
Szervezetével régóta kapcsolatban ál-

lunk. Karácsonyi műsorunkat évek óta
szívesen és örömmel hallgatják. A műsor
után megvendégeljük őket. A rendezvény
sikeréhez, kellemes hangulatához minden tagunk munkájával, a vendégekkel
való foglalkozással járul hozzá.
Egyéb. A névnapokat, a kerek születésnapokat megünnepeljük. Rendezvényeinkről, a Család életében történtekről
rendszeresen írunk a Regina Krónikában
és a Magyar Kolping Szövetség országos
lapjában.
Minden tagunknak köszönöm az éves
önzetlen munkáját, együttműködését a
programok sikeres szervezésében.
A hívek imáit, a szentmisénken való
részvételt, a közösségünk iránti érdeklődést mindnyájunk nevében köszönöm!
Nagy Árpádné

A fenti írás a Magyar Kolping Szövetség részére
küldött éves beszámolónak rövidített változata.

Imádkozzunk értük...!
…mert a keresztségben újjászülettek: Szűcs Klára augusztus 26-án,
Dióssy Áron augusztus 26-án, Szauer
Kende István szeptember 2-án.
…mert az örök hazába költöztek:
Knoll János (92 éves szeptember
6-án, Szentgyörgyi Sándorné sz.:
Hontai Zsuzsanna (72 éves) szeptember 14-én, Pincz Attila Mihály (62 éves) szeptember 14-én,
dr. Tombor Nándorné (104 éves)
szeptember 13-án, Horváth Géza
(78 éves) szeptember 26-án, Janó
István (69 éves) szeptember 28-án.
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Aki énekel, kétszeresen imádkozik
Új kántor a Reginában
Szeptembertől ismét új kántora van
egyházközségünknek, miután Major
László az Úr hívására igent mondva,
megkezdte papi szemináriumi tanulmányait. Köszönjük az elmúlt évi szolgálatát. Megszerettük kedves, segítőkész
egyéniségét és nagyra értékeltük zenei
tudását és készséges részvételét az egyházközség életében. A Jóisten bőséges
áldása kísérje hivatásában!
Többször helyettesítette kántorainkat
a Bojnécz házaspár mindkét tagja: dr.
Bojnécz Gábor és dr. Bojnéczné Ficzere
Judit, így Dezső atya kérésére azonnal
igent mondtak az állandó kántori állás
betöltésére. Pontosabban, Gábor a kinevezett kántor, Judit pedig a mindenkori
helyettesítést vállalta férje akadályoztatása esetén.
Beszélgetésünk elején kértem, mutatkozzanak be a Krónika olvasóinak.
Gábor Zalaegerszegről származik,

rendkívül sokoldalú. Ének-zenetanár,
egyházzenészként végzett a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán, de
hittanár, jogász és igazgatás-szervező diplomája is van. Jelenleg a Botev
iskolában tanít éneket. Kántorkodni
még a Zalaegerszeg-Pózva településrész
kápolnájában kezdett 1994-ben. 2000.
szeptember 1. és 2003. június 30. között
a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences
Plébánia főállású kántora volt, a 2003.
augusztus 1. és 2005.február 28. közötti
időszakban pedig a nemesvámosi R. K.

Plébánia alkalmazásában állt szintén
főállású kántorként.
1995-ben. Judittal a főiskolán találkoztak, aki Borsodból származik, és
azért jött Veszprémbe, hogy a főiskolán egyházzenét tanuljon, és hitoktatói
diplomát szerezzen. Később magyar irodalom- és nyelvtanár is lett. 10 évesen
orgonált először Borsodivánkán éjféli
misén Veres András jelenlegi győri megyéspüspök irányításával. Juditnak már
a főiskola utolsó évében kántor-hitoktatóállást ajánlott Schall Tamás atya a
Magyarok Nagyasszonya-templomban.
Jelenleg a Dózsa-iskolában énektanár.
Két gyermekük van, a 10 éves Eszter
és a 12 éves Levente.
– Két gyermekkel, a főállás mellett
nem túl megerőltető ez a vállalás? Hiszen
minden hétvégétek foglalt.
– Judit: Van persze hátránya is, de
sokkal nagyobb a nyereség, így megéri a
fáradságot. Úgy gondolom, ezzel a munkával teszünk is valamit a kereszténységünkért, nem csak szóban valljuk meg.
A 10 éves kislányunk szívesen csatlakozott a Regina kis kórusához, és énekel a
9-es miséken, de lelkesen végez minden
zenei feladatot, amivel Rostetterné Nagy
Rita megbízza a kórustagokat. Levente
már 12 éves. Ő ugyan most a lázadó,
mindent megkérdőjelező korszakában
van, de a hittan fontos számára. Ő maga választotta az erkölcstan helyett. A
zene is érdekli, zongorázni tanul.
– Gábor: Amikor a gyerekek kicsik
voltak, nem vállaltunk hétvégi munkát,
most már szabadabban megtehetjük,
mivel nekik is megvannak a saját elfoglaltságaik. Eszter éppen most próbál a
Scholával. Amikor mindannyian szabadok vagyunk, örömmel töltjük otthon
az estéinket. Gyakran zenélünk és énekelünk is közösen, kis családi hangversenyeket rendezünk a magunk kedvére.
Szent Ágostonnal mi is valljuk, hogy aki
énekel, kétszeresen imádkozik.
– Milyen hangszeren játszol még?
– Gábor: 2010 és 2017 között játszottam a Veszprémer Klezmer Band együt-

tesben harmonikásként, vonós és szimfonikus zenekarban brácsán és hegedűn,
népzenét citerán, de szoktam gitározni
is. Ezen kívül a Táborállás Daloskör vezetője vagyok 2013 óta, amelynek tagjai
régi honvédek vagy azok családtagjai.
Katonazenét, népzenét énekelnek, de
egyéb népszerű dalokkal is fellépünk
különböző rendezvényeken, ahová meghívnak. 2007 és 2015 között Veszprém
Város Vegyeskarában énekeltem, ahol
a tenor szólam szólamvezetője voltam,
ezen kívül rövid ideig, 2015 és 2016 között a veszprémi Orlando Énekegyüttes
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egyik állandó közreműködőjeként is
részt vettem fellépéseken.
– Milyen zenét szeretsz a legjobban?
– Gábor: A zenében „mindenevő”
vagyok, mindenféle jó zenét szeretek.
Az orgonairodalmon belül Max Reger
német zeneszerző a kedvencem.
– Judit: Nekem is kedvencem Reger,
de Bachot is nagyon szeretek játszani.
Szívesen hallgatok mindent, ami jó. Az
iskolában olykor megengedem, hogy a
gyerekek behozzák az órára a kedven-

ceiket. Éneket tanítani nem hálás dolog
manapság, de ha én is meghallgatom
azt, amit ők szeretnek, és beszélünk
róla, akkor közelebb kerülhetünk egymáshoz, és ők is ráhangolódnak az órán
bemutatott zenére.
– Milyen benyomást szereztetek eddig
a Reginában?
– Gábor: Eddig csupa kellemeset. Jó
az orgona, szépen szól, a hívek szeretnek
énekelni, még a zsoltárokat is. Szeretek
együtt dolgozni a kórusokkal.

– Judit: Szerintem is nagy élmény a
kántornak, ha a hívek bekapcsolódnak
az éneklésbe, és itt zeng a templom!
De az is nagyszerű, hogy Dezső atya
együtt énekel a hívekkel. Jól érezzük
itt magunkat, reméljük, hosszú távra
tervezhetünk.
További jó munkát kívánunk Gábornak és Juditnak, és Isten bőséges áldását
kérjük családjukra és hivatásukra.
Demény Anna

Igényesség és irgalom
Veni Sancte a Szilágyi keresztény iskolában
Az új tanév első napján a Szentlélek
segítségét kérve gyűlt össze a Szilágyi
általános iskola mintegy 400 tanulója,
és tanárai, valamint lelkészei Márfi érsek atya vezetésével, aki a szentmisét
bemutatta. Dezső atya, az iskola lelki
igazgatója közös imát mondott az egybegyűltekkel a szentmise előtt.
Érsek atya a keresztény ember belső
szabadságának fontosságát emelte ki
beszéde elején. Ha Isten gyermekei vagyunk, szabadok vagyunk a jóra, hiába
kísért minket a lustaság, a szórakozás
vágya, amikor a feladatainkat kell elvégeznünk. Hiába kísért a bosszúállás
vágya, amikor megbántottak, és visszavágnánk, hiába kísért minket a gonosz
lélek, mi elköteleztük magunkat a jóra,
és ellenállunk a gonosz kísértéseinek.
A tanároktól azt kérte, hogy minden
gyermeket szeressenek, a rosszakat is,

ne csak a jókat. Legyenek szigorúak és
igényesek, ugyanakkor irgalmasak és
türelmesek, mert a kettő nem áll egymással ellentétben.
Niederhoffer Zoltán református lelkész mindnyájunk nevében kérte az
Urat, hogy segítsen minket tudásunk
gyarapításában, és hogy az maradandó legyen. Legyen hatékony és hatásos,
hogy meghozza gyümölcseit az életünkben. Ugyanígy legyen a hitünk is
maradandó, hatékony és hatásos. Végül
Isten áldását kérte az új tanévre.
Isó Dorottya evangélikus lelkész arra
biztatta a gyermekeket, hogy abból a
forrásból merítsenek mindenkor, amelyet Jézus Krisztus ad, és akkor tiszták
lesznek, megszabadulnak a gonosztól.
Általa nyitottak lesznek az embertársak
segítésére, a szeretetre. Legyen a tanévünk, minden munkánk és az egész

életünk forrása is a Jézus Krisztustól
kapható élet vize.
Halmay György, az iskola igazgatója,
megköszönte minden iskolai dolgozónak az épület felújítása során nyújtott
segítséget és türelmet, a tanulókat pedig arra kérte, hogy becsüljék meg a
felnőttek munkáját, és a tőlük telhető
legjobb tanulással hálálják meg, hogy
ilyen szép, felújított épületbe járhatnak,
bár még nincs egészen készen. Ezért vigyázzanak egymásra is, hogy minden
zökkenőmentesen haladhasson. Külön
köszöntötte az elsősöket és azokat, akik
más intézményből érkeztek az iskolába,
majd mindenkinek jó munkát és tudásban való gyarapodást kívánt.
A Szentlélek segítségül hívásával,
majd a jelen lévő lelkészek áldásával
megnyitották az új tanévet.
Szöveg és fotók: Demény Anna
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Hírek és események
Az imaapostolság szándékai októ
berre:				
Evangelizációs: Az Istennek szenteltek
küldetéséért: Hogy az Istennek szentelt
férfiak és nők felébresszék magukban
a missziós buzgóságot, és legyenek
jelen a szegények, a kirekesztettek és
azok között, akik nem tudják hallatni
hangjukat.
Október hónapban minden este közös rózsafüzér imádság van a templomban este ½ 6-kor; utána 6 órakor
szentmise. Reggel nincs szentmise.
Október 8. Szűz Máriának, Magyarok
Nagyasszonyának, Magyarország
Főpatrónájának az ünnepe.
Október 10. Badalik Bertalan püspök
halálának az évfordulója (†1965, ő az
egyházmegye legutolsó olyan püspöke,
aki veszprémi püspökként halt meg).
Október 11. Boldog XXIII. János pápa emléknapja

Napközis tábor Hegymagason
A Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület szervezésében 2018. július 23. és
27. között gyermektábor került megrendezésre a hegymagasi Faluházban
a Regina Mundi-s gyökerekkel rendelkező Burucs házaspár vezetésével. A
4–12 éves korosztályú gyermekek délelőtt 10 órától délután 16 óráig töltötték
egymással, a szervezőkkel és segítőikkel az időt. Nővérem és én a közösségi
szolgálat keretében segítőként vettünk
részt a táborban. Naponta kisétáltunk
az erdőbe, és ,,bunkit” építettünk a lehullott és letöredezett faágakból, gal�lyakból. Ezeket madzaggal biztosítottuk
helyükön. Legelső napon a ,,Bunki” területén belül kötélpálya is készült, ahol
a gyerekek délelőttönként gyakorolták a
mászást, játszottak és számháborúztak.
Ebéd és egy kis pihenő után a Faluházban kézműves foglalkozásokkal vártuk
őket: papírt öntöttünk, pólót festettünk,

Október 12-én indulás az egyházközségi zarándokútra, Szentföldre.

Október 31. Boldog Romzsa Tódor
püspök és vértanú emléknapja.

Október 14. Szent I. Kallixtusz pápa
és vértanú emléknapja.

November 1-je mindenszentek ünnepe. 7 és 18 órakor tartunk szentmisét. Az esti misét követi a szokásos
halottak napi megemlékezés elhunytjainkról, valamint a halotti zsolozsma
virrasztó imaórája.

Október 15. a Jézusról nevezett
(Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja.
Október 17. Antiochiai Szent Ignác
püspök és vértanú emléknapja.
Október 18. Szent Lukács evangélista ünnepe.
Október 22. Szent II. János Pál pápa
emléknapja.
Október 22-én tartja egyházunk a
missziós vasárnapot és az évente
szokásos missziós gyűjtést. Kérjük a
kedves hívek nagylelkű támogatását.
Október 23. Kapisztrán Szent János
áldozópap emléknapja.
Október 28. Szent Simon és Szent
Júdás Tádé apostolok ünnepe.
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November 2-án, halottak napján, reggel 7-kor és este 6 órakor tartunk
szentmisét.
Halottak napjához kapcsolódó búcsúkról: „Aki a temetőt ájtatos lélekkel
látogatja, és legalább lélekben imádko-

gravíroztunk és csigaház-szélcsengőt
készítettünk. Közös zászlófestés is sorra
került, a kész zászlót az erdei ,,Bunki”
bejáratához akasztottuk ki. Pénteken
délelőtt otthonosra, színesre festettük
ki a ,,Bunkit”, délután a gyermekek kis
énekes műsorral lepték meg szüleiket.
Ebben a táborban a gyerekek a közösségben való együttműködésben erősödhettek.
Léner Rebeka Réka

zik a meghaltakért, november 1-jétől
8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet.
Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a
pápa szándékára. Az év többi napján
részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak
napján (vagyis az azt megelőző nap
delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot
vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút
nyerhetnek a szokott feltételekkel. A
látogatáskor egy miatyánkot és egy hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú
elnyerhető a megelőző vagy következő
vasárnapon és mindenszentek ünnepén is” (Direktórium).

Készüljünk a szentmisére
Olvasmány
okt. 14.
okt. 21.
okt. 28.
nov. 1.
nov. 4.

Szentlecke

Evangélium

Bölcs 7,7-11

Zsid 4,12-13

Mk 10,17-30

Iz 53,10-11

Zsid 4,14-16

Mk 10,35-45

Jer 31,7-9

Zsid 5,1-6

Mk 10,46-52

Jel 7,2-4.9-14

1Jn 3,1-3

Mt 5,1-12a

MTörv 6,2-6

Zsid 7,23-28

Mk 12,28b-34

