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Minden évben szeptember utolsó 
vasárnapján, idén szeptember 

29-én ünnepli az egyház Szentírás 
vasárnapját. A Biblia védőszentjé-
nek, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, 
szeptember 30-ához legközelebb eső 
vasárnapon a katolikus egyház külö-
nös figyelmet szentel a Szentírásnak. 
 Bár a Szentírást az egyház mindig 
is kiemelten tisztelte, mégis csak a II. 
Vatikáni Zsinat rendelkezései szenteltek 
neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával 
történt először, hogy a világ püspökei a 
Szent Péter-bazilikában a főhelyre tet-
ték és a tanácskozások középpontjába 
állították a Bibliát. Az 1962–65 között 
tartott zsinaton a főpapok testülete Dei 
Verbum címmel új szellemű határoza-
tot fogadott el a Bibliáról, amely többek 
között arra szólítja fel a katolikusokat, 
hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.
 A szentírásvasárnap megtartását a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
az elsők között rendelte el a világon. Kez-
detben nagyböjt egyik vasárnapján ülték 
meg az ünnepet, később azonban áthe-
lyezték szeptember utolsó vasárnapjára. 
Ezen a napon a katolikus közösségek a 
templomokban kiemelt helyre teszik a 
Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, 
hogy a szent könyvnek köszönhetően 
megismerhetik a Teremtő elképzeléseit 
és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket 
és alapelveket, eligazítást és erőt me-
ríthetnek belőle életük egész folyamán, 
és bizonyosságot arról, hogy az ember 
öröklétre kapott meghívást.
 A Szentírásban Isten szólt hozzánk, 
hogy eligazítson világa rendjében, aho-
vá Ő küldött minket, ahol munkálkod-
nunk kell boldogulásunkon, és éretté 
kell válnunk az üdvösségre. Isten igéje 
része lett ennek a világnak, az emberi 
történelemnek, forrása minden előre-
haladásnak.

A Biblia középpontjában Isten ember-
ré lett Igéje, Jézus Krisztus áll. Általa 
értjük meg az őt előkészítő Ószövet-
ség könyveit (melyek róla szólnak), és 
az ő Evangéliumát őrzi az Újszövetség. 
Kimeríthetetlen kútfeje volt és marad 
minden értékes és teljességre vezető 
emberi életnek. Boldog az az ember, 
aki rátalál, és az a nép, amely belőle él.

 A Szentírás szerzője maga Isten. „Az 
isteni módon kinyilatkoztatott igazság, 
amit a Szentírás könyvei tartalmaznak 
és előadnak, a Szentlélek sugalmazása 
jegyében lett írásba foglalva.” (KEK 105)
 „Az Ó- és Újszövetség könyveit egész 
terjedelmükben, minden részükkel 
együtt szentnek és kánoninak tartja az 
Anyaszentegyház az apostoli hit alap-
ján, mivel a Szentlélek sugalmazására 
vannak leírva; Isten tehát a szerzőjük 
és ilyenekként kapta őket az Egyház” 
(Dei Verbum 11).
 A sugalmazott könyvek az igazságra 
tanítanak. „Tehát mindazt, amit a sugal-
mazott szerzők állítanak, a Szentlélek 
állításának kell tartani. Ezért hinnünk 
kell, hogy a Szentírás könyvei biztosan, 

hűségesen és tévedés nélkül tanítják azt 
az igazságot, amelyet Isten a mi üdvös-
ségünkre le akart íratni a szent iratok-
ban”. (KEK 107, Dei Verbum 11).
 A kereszténység az Isten „Szavának” 
vallása, „nem az írott, néma szóé”, ha-
nem „az élő és megtestesült Igéé”. (KEK 
108, Szent Bernát). 
 „Aki a szentírást nem ismeri, Krisz-
tust sem ismeri, pedig ha van valami 
ezen a világon, ami a bölcs ember tá-
masza, és ami a világ zavarában és meg-
próbáltatásai közt megőrzi lelke békéjét, 
az nem más, mint a Szentírás elmélkedő 
olvasása és beható ismerete.” (Szent Je-
romos)
 „(...) amennyivel magasabb az ég a 
földnél, annyival magasabbak az én út-
jaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim  
a ti gondolataitoknál. (...)” (Iz.55,6-11)
 „A tanítást váltsátok tettekre, ne csak 
hallgassátok, mert különben magatokat 
csaljátok meg. Ha ugyanis valaki csak 
hallgatja a tanítást, de nem követi, ha-
sonlít ahhoz az emberhez, aki a termé-
szettől kapott arcát tükörben nézegeti. 
Megnézi magát, aztán odébb megy, s 
nyomban elfelejti, milyen is volt. Aki 
ellenben figyelmesen tanulmányozza a 
szabadság tökéletes törvényét, és ki is 
tart mellette, aki nem feledékeny hall-
gatója, hanem tettekre váltója, az telje-
sítésében boldog lesz.” (Jak1,22–25)
 „Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd és ol-
vasd! Vedd és olvasd!” (Szent Ágoston 
– Vallomások)
 „A Bibliában Isten könyvét látjuk, 
hozzánk intézett levelét olvassuk” (Szent 
Ágoston)

Seregély István gondolatai, a Katolikus 
Egyház Katekizmusa alapján összeál-
lította és az idézeteket kiválasztotta:  
Demény Anna

Szentírás vasárnapja – párbeszéd Isten és ember között

Fotó: Demény Anna
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Vencel herceg a cseh Premysl ural-
kodóház gyermekeként született 

903- ban vagy 905-ben. Atyja, Vratiszláv 
herceg volt a csehek második keresztény 
uralkodója; anyja, Drahomira hercegnő 
keresztény volt ugyan, de lelkületében 
még a pogány szellem élt. Vencel fejlő-
désére igen nagy hatással volt Vratiszláv 
édesanyja, Ludmilla, akit később szent-
ként tisztelt az Egyház. 
 Vratiszláv herceg 921-ben, mindössze 
harminchárom esztendős korában meg-
halt. Az uralkodást felesége, Drahomira 
vette át, mert idősebbik fiát, Vencelt még 
túl fiatalnak tartotta, de maga is vágyott 
a trónra. Ezt a hatalomvágyat, úgy tű-
nik, kisebbik fia, Boleszláv örökölte. 
Drahomira úgy vélte, anyósa, Ludmilla 
összeesküvést sző ellene, hogy Vencel 
számára szerezze meg a trónt, ezért or-
gyilkosokat küldött, és tetini várában 
megfojtatta az öreg Ludmillát. Ural-
kodása azonban erőszakos volt, ezért 
általános elégedetlenség és zavargás 
támadt. Ekkor I. Henrik német király 
tudtával Bajor Arnulf avatkozott be, és 
arra kényszerítette Drahomirát, hogy 
adja át a trónt Vencelnek. 
 922-ben Vencel átvette az ország ve-
zetését. Tizenhét vagy legfeljebb tizen-
kilenc éves volt, és mindössze hét évig 
uralkodhatott, hogy aztán vértanúként 
adja életét Krisztusnak. 
 Politikájában Nyugat felé hajlott, hogy 
a nyugati kultúrából minél többet át tud-
jon plántálni országába. Nyugatról jött 
papokkal és szerzetesekkel népesítette 
be udvarát, akik magukkal hozták a né-
met királyság kormányzásának mester-
fogásait is. A nyomor és műveletlenség 
enyhítésén fáradozott. Egyházalapításai 
a kereszténység terjesztésével együtt a 
műveltség terjedését is széles körben 
elősegítették. 
 Egyházpolitikájában a clunyi reform 
mellé állt, s szerette volna elérni, hogy a 
még meglevő pogányság végleg eltűn-
jön. Magánéletében példás keresztény 
volt: ítéleteiben igazságos, felebarátai 
iránt irgalmas, önmagával szemben szi-
gorú. Valószínűleg nem is nősült meg. 

Az általa alapított templomok szentelési 
évfordulóját rendszerint a helyszínen 
ünnepelte. 
 Népe örömmel vette szent királya 
vezetését, ellenségei azonban egyre nyíl-
tabban fejezték ki gyűlöletüket. A po-
gányságot még mindig ápoló és féltő 
párt egyre növekvő haraggal látta, hogy 
Vencel keze nyomán a kereszténység 
tért hódít és megerősödik. A fanatikus, 
nacionalista gondolkodású urak pedig 
azt rótták föl Vencelnek, hogy a német 
királyság felé húzó politikájával elárulja 
a cseh nemzetet. Mindkét párt Vencel 
öccsében, Boleszlávban találta meg a 
vezért, aki örömmel kapott a lázadók 
által fölkínált hatalom után, s végül oka 
lett testvére meggyilkolásának is. 
 Vencelt halála után vértanúként tisz-
telték nemcsak Csehországban, hanem 
hamarosan egész Európában is. Holt-
testét még I. Boleszláv uralkodása alatt 
vitték át Prágába, az általa alapított Szent 
Vitus- templomba. A csehek nemzeti 
patrónusként tisztelik, sőt Szent Ven-
cel családjának tekintik magukat, és 
Vencel koronája a nemzet szimbóluma 
számukra. 
 Ünnepét halála napján, szeptember 
28-án ülték, a római naptárba 1670- ben 
vették föl. 

 Istenünk, ki Szent Vencel vértanúdat 
megtanítottad arra, hogy a mennyek 
országát többre becsülje a földi biroda-
lomnál, kérünk, add meg az ő közben-
járására, hogy magunkat megtagadva 
egészen a tieid legyünk!

Forrás: www.katolikus.hu/szentek

Szent Vencel

...mert a keresztségben újjászület-
tek: Takács Adrienn Mercédesz június 
26-án, Sövényházi Máté június 30-án, 
Libisch Andrea július 7-én, Borsos 
Anna Gréta július 28-án, Nagy Do-
minik augusztus 18-án, Nagy Vivien 
augusztus 18-án, Keszthelyi Csenge 
Viktória augusztus 21-én.

…mert szentségi házasságot kötöt-
tek: Román András és dr. Tömböl Judit 
július 13-án, Jakab Gábor és Tímár 
Melinda augusztus 17-én.

...mert az örök hazába költöztek: 
Horváth Imréné Tüke Éva (77 éves) 
június 28-án, Kiscsatári Jánosné Tóth 
Magdolna (63 éves) július 8-án, Lábdy 
Kálmánné István Magdolna (86 éves) 
július 12-én, Lábdy Éva Katalin (59 
éves) július 12-én, Benki Györgyné 
Nagy Anikó (71 éves) július 31-én, 
Kiss László János (71 éves) augusz-
tus 8-án, Székelyhidi István (80 éves) 
augusztus 12-én, Bognár Tivadarné 
Hegyi Mária Magdolna (93 éves) au-
gusztus 22-én.

Imádkozzunk értük...!

Az első foglalkozás szeptember 
18-án 17 órakor a templomi 

hittanteremben lesz. Ezt követően 
minden második szerdán tart fog-

lalkozást Lakó János. 
Szeretettel várjuk a régi és 

az új ministránsokat!

mInIstránsok!



Regina KrónikaRegina Krónika 3.2013. szeptember 1.

Zsúfolásig megtelt a templomunk 
Laposa Norbert néhány héttel ez-

előtt pappá szentelt atya újmiséjére jú-
lius 7-én. Sok-sok barát, ismerős gyűlt 
össze, hogy láthassa a fiatal atyát, amint 
bemutatja az ünnepélyes szentmisét, és 
újmisés áldásban részesülhessen.
 Dezső atya és Norbi atya régi jó ba-
rátok, nem csoda, hogy sokszor jött a 
plébániára és a templomba, hogy itt vé-
gezze a lelkipásztori gyakorlatát, vagy 
a hivatások világnapján itt tegyen hit-
vallást, amely alkalmak mély nyomot 
hagytak sokunkban, és nagyon megsze-
rettük az akkor még kispapot, később 
diakónust. Megható jelenet volt, amikor 
Dezső atyát, a jó barátot, a paptársat ré-
szesítette először az újmisés áldásban. 
Dezső atya, a már tapasztalt plébános, 
sok hasznos tanáccsal látta el barátját 
és oltártestvérét pályája kezdetén. 
 Dezső atya beszédében utalt az aznapi 
evangéliumban elhangzottakra, amely 
összecsengett az apostolkodásra, a papi 
hivatásra való meghívással. ,,Az aratni-
való sok, de a munkás kevés. Kérjétek 
azért az aratás Urát, küldjön munkáso-
kat az aratásába.” (Lk 10,1–12.) 
 Norbertról is elmondhatjuk, hogy 
meghallotta az Úr hívó szavát, és vá-
laszolt is rá az életével. Eljött az idő, 
amikor visszavonhatatlanul ki kellett 
mondania az igent a hívó szóra, an-
nak tudatában, hogy az Úr meg fogja 
áldani őt, és azokat, akiket rábíz, mint 
lelkipásztorra. A papi hivatás nem a 
kényelemről szól, nem az egzisztencia 
megteremtéséről, hanem szolgálatról: 
szolgálni kell azokat, akikhez az Úr ren-
delt. Norbi belépett a szemináriumba, 
és elkezdődött élete nagy kalandja. A 
megpróbáltatásokkal, a kísértésekkel 
és a gondokkal teli tanulóévekben is 
ott állt mellette Isten, átsegítette a ne-
hézségeken. 
 „Úgy küldelek titeket az emberek 
közé, mint bárányokat a farkasok kö-
zé” mondja Jézus. Sokszor báránybőr-
ben, de a farkas erejével kell kilépni az 
emberek közé, és hirdetni Isten szavát, 

hogy visszatérítsük azokat a helyes útra, 
akik hisznek ugyan, de győzött bennük 
a kétkedés, inkább hallgattak a gonosz 
szavára. Vezesd el őket a helyes útra, 
és vezessen Téged is a legfőbb pásztor, 
Jézus Krisztus – biztatott Dezső atya.
 Csak az tud békét teremteni a rábí-
zottak között, aki maga is békében és 
harmóniában él Istennel és önmagával. 
Csak annak lesz áldás az élete, aki tudja, 
hogy a békét egyedül Istentől várhatja. 
 Mint mindenkiében, a Te életedben is 
lesznek olyan pillanatok, amikor nehéz 
lesz elkezdeni a napi munkát, amikor 
nehezen sikerül a kötelességeidet teljesí-
teni, amikor fáradt, amikor beteg vagy. 
Akkor is Isten szeretetét kell hirdetned, 
amikor úgy érzed, hogy téged nem sze-
retnek. Lehetnek olyanok, akik negatív 
bírálatot mondanak a prédikációdról, de 
te ne nekik akarj megfelelni, hanem Is-
tennek, mert Ő választott ki téged. Légy 
viszont kompromisszumképes, hajolj le 
mindig a betegekhez, a szükséget szen-
vedőkhöz, hiszen a gyógyítás kegyelmét 
ingyen kaptad, és ingyen is kell adnod. 
Könnyű azokat szeretned, akik téged is 
szeretnek. Könnyű azoknak hirdetni az 
evangéliumot, akik elfogadják tanúság-
tételedet. Küldetésed viszont azokhoz is 
szól, akik nem látnak szívesen, őket is 
Krisztus útjára kell vezetned. 
 Mindenért hálát kell adni: a szenve-

désért, a megpróbáltatásért, a nehéz-
ségekért, az áldozatvállalásért. Ezeket 
azonban nem önmagadért vállalod, 
hanem az Isten végtelen jóságáért és 
szeretetéért. Ha nem a saját dicsősége-
det hajhászod, hanem Krisztus dicső-
ségét hirdeted, és eszerint élsz, mind-
azok, akikhez szól a küldetésed, tudni 
fogják, kinek a követségében jársz, kit 
kell nekik is követniük. Küldetésed nem 
hatalomra és dicsőségre, hanem szolgá-
latra és szeretetre szól. Szolgálni azokat, 
akik Istent keresik. Légy te a vezérük, 
mutasd meg nekik a helyes utat! 
 A mai misében köszönetet mondunk 
Norbert atya szülei, nagyszülei gondos-
kodásáért, szeretetteljes támogatásáért 
is, amiért eljuthatott hivatásához. Hálát 
adunk a Jóistennek, hogy meghívott a 
papi hivatásra, és segített, hogy kitarts 
elhatározásod mellett. 
 A szentmise végén Norbert atya kö-
szönetet mondott mindenkinek, aki a 
hivatásához vezető úton segítette őt, 
megáldotta a Mária rádió egyik mun-
katársát és annak feleségét házassági 
évfordulójuk alkalmából, majd újmisés 
áldást adott a jelenlévő híveknek.
 Kedves Norbi atya! Legyen Isten ál-
dása életeden, légy jó pásztora a rád 
bízottaknak!

Demény Anna

Ne az én, hanem a Te akaratod teljesüljön!
Norbert atya újmiséje a Regina Mundiban

Fotó: Zahár Zsolt
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Apollónia nővér meghívására az An-
golkisasszonyok Szerzetesrend Idős 

Nővérek Otthonában 2013.07.18-án 
tartott újmisét Laposa Norbert újmisés 
pap. Egészségügyi állapotára való tekin-
tettel Apollónia nővér sem a diakónus-
szentelésén sem a papszentelésén  nem 
tudott részt venni Norbert atyának, így 
„Ha Mohamed nem megy a hegyhez, a 
hegy megy Mohamedhez!” felkiáltással 
Dezső atya kíséretében Norbert atya uta-
zott el Zugligetbe, hogy ott találkozzon 
idős patrónusával.
 A kedvesnővérek nagy örömmel vár-
ták a vendégeket. A kapusnővér már 
az ablakból leste az érkezőket, hogy 
ő lehessen az első aki megpillanthatja 
őket.” Megjöttek, mindketten papok, itt 
vannak!” – kiáltott fel, mikor végre be-
csöngettek a kapun. Aznap csak a súlyos 
betegek maradtak ágyban, a többiek a 
földszinti nagy kápolnában gyülekeztek, 
és csendes imádsággal várakoztak a mi-
sére. Erre az alkalomra külön virággal 
díszítették az oltárt, ezzel is kimutatva 
szeretetüket és gondoskodásukat.
 Gyors felüdülés után elkezdődött 
a mise. Norbert atya kihangsúlyozta 
a nővérek áldozatos példaadó életét. 
Megköszönte Apollónia nővérnek a 
sok imádságot, lelki beszélgetést, ami-
vel még a veszprémi itt tartózkodása 
alatt támogatta őt. Mise végén újmisés 
áldásban részesítette a nővéreket, akik 

Dezső atya vezetésével a Salve Regina 
énekkel köszönték meg a szolgálatot.
 Ezután Norbert atya látogatást tett a 
kapusszolgálatot vállaló nővérnél és a 
betegeknél, hogy ők se maradjanak ki a 
kegyelemmel teli áldásból. Körbejárva az 
épületet, mindkét szinten  bekukkantva 
a kápolnákba is, elégedetten látta, hogy 
a nővérek lankadatlanul imádkoznak 
szeretteikért, és mindazokért, akik ima-
szolgálatot várnak tőlük. Megköszönte 
mindenkinek a részvételt a misén és a 
szíves vendégfogadást.

 Az ebédlőben a szokásos csendes 
étkezés helyett, nagy volt a sürgés-for-
gás. Mindenkinek volt egy-két kedves 
szava, kérdése az atyákhoz. A bőséges 
ebéd után Erzsébet nővér készségesen 
megmutatta a Szent Család Templo-
mot, amelyet egy ajtó választ el a nő-
vérek otthonától. Szerencséjük volt a 
vendégeknek, hiszen a kántor úr éppen 
jelen volt így megszólaltatta a csodála-
tos orgonát. A muzsika hangjai kísérték 
ki a látogatókat és vígasztalták meg a 
távozásuk miatt búslakodó fáradt nő-
véreket. „Máskor is jöjjenek, szívesen 
látjuk magukat!” – búcsúzott Katalin 
házfőnöknő.

LPS

Látogatás az Idős Nővérek Otthonában

Tervezett programok 14 órától sötétedésig:
•	kézműves foglalkozás gyermekeknek

•	süteményvásár
•	zsíros kenyér vásár

•	fröccs vásár
A zsíros kenyér, fröccs, süti vásárból befolyt összeget  

a templom javára ajánljuk fel. 

Aki szívesen segítene a programok lebonyolításában, 
vagy lennének még ötletei, jelentkezhet az

oltode@oltode.hu e-mail címen, 

vagy az alábbi telefonszámokon: 
+36-30/315-02-83 – Kreschkáné Világhy Bernadett

+36-30/641-85-30 – Kreschkáné Magyar Ilona

Mindenkit szeretettel várunk!

CsaládI nap a regIna mundI plébánIán – 2013. 09. 07.

Tisztelettel kérjük azokat a kedves 
híveket, akik az egyházközségünk-

höz szeretnének tartozni, és az 
ez évi hozzájárulásukat még nem 

fizették be, legyenek szívesek a 
tartozásukat mielőbb a plébánián 

vagy a sekrestyében rendezni. 
Köszönettel:

László Dezső plébános atya

Felhívás!

Fotó: Léner-Pintér Sára
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Június közepén különleges lelkigya-
korlaton vettem részt Dobogókőn, 

amely keresztény életmód programot 
kínált a résztvevőknek, teljes ember-
ségünket megszólítva. 
 Tizenhatan gyűltünk össze, 30 éve-
sektől a nyolcvanasokig, kezdők, edzet-
tek, túlsúlyosak, kisebb betegségben 
szenvedők is, Hofher József jezsuita 
atya és Molnár Renáta személyi edző, 
nordic walking oktató vezetésével. A 
négynapos lelkigyakorlat a szemlélődő 
– „Jézus imának”– és az „északi gyalog-
lás” (nordic walking) alapjainak meg-
tanításával segítséget nyújt a mai kor 
emberének abban, hogy miként tudja 
összekapcsolni az imát és a mozgást 
a hétköznapokban. Mottója: Jézussal 
együtt gyalogolni!
 Délelőttönként Renáta tanította ne-
künk a nordic walking technikáját, és 
eleinte közösen, majd egyénileg is tú-
rázhattunk Dobogókő csodálatos erdei 
ösvényein. Elméleti képzésben is ré-
szesítette a csoportot: előadást tartott 
a rendszeres mozgás fontosságáról és 
szerepéről a mindennapi életben, az 
egészség megőrzésének és az állóképes-
ség növelésének érdekében. Tudasította 
bennünk, mely testi tünetek mire utal-
nak a mozgás során, és tanácsot adott, 
mit kell tennünk, ha ilyesmit tapaszta-
lunk. Megtanultuk, hogyan tervezzük 
meg a számunkra optimális mozgást, 
annak formáit és sebességét. Táplálko-
zásra vonatkozó ismeretekkel is gazda-
gabbak lettünk, például: „Nincs tiltott 
táplálék, csak kerülendő mennyiség!” 
Hofi atya a Jálics Ferenc jezsuita atya 
által kidolgozott módszert, a szemlé-
lődő és meditációs imát gyakoroltatta 
velünk délutánonként. Ennek lényege 
a következő:
 „A szemlélődő, meditációs lelkigya-
korlatokban a hangsúly Isten jelenlé-
tének egyszerű megtapasztalásán van, 
szavak és gondolatok nélkül. Ennek útja 
a természetben töltött szemlélődéssel 
kezdődik. Az egyszerű érzékelés segítsé-
gével megpróbálunk pusztán jelen lenni, 

ítéletmentesen észlelni azt, ami van és 
körülvesz. Majd kintről, a természettől 
befele haladva a testünk egyszerű ész-
lelésével, légzési gyakorlatokkal készü-
lünk fel arra, hogy tudatosan időzzünk 
Isten tiszta és egyszerű jelenlétében, 
és a Jézus-ima gyakorlásával átadjuk 
magunkat az Ő vezetésének. Ebben a 
lelkigyakorlatban nyugodni hagyjuk 
szellemi képességeinket, és csak észlelni 
igyekszünk azt, aki VAN.
 A napi 4–6 óra közös vagy egyéni 
csendes imaidő segít, hogy ezen az egy-
szerű úton elengedjük élmény- és gon-
dolatéhségünket, ami a leggyakrabban 
csupán önközpontúságunk jele, és egyre 
inkább istenközpontúakká váljunk. A 
napi imaidők mellett a lelkigyakorlat ré-
sze a közös megosztás és az Eucharisztia 
ünneplése, melynek keretében naponta 
elhangzik egy tanítás, ami segít az imá-
ban szerzett tapasztalatok rendezésében, 
mélyebb megértésében. Ugyanezt a célt 
szolgálja a kísérővel való igény szerinti 
személyes beszélgetés.” (www.manreza.
hu)
 A lelkigyakorlat zárásaként mindenki 
elmondhatta a véleményét, tapasztalata-
it. Ezúttal csupán a saját gondolataimat 
osztom meg az olvasókkal:

 Azért vállalkoztam erre a lelkigya-
korlatra, mert fejlődni szerettem volna 
testi-lelki összeszedettségben, koncent-
ráltságban, és ez a kívánságom teljesült 
is. Olyan hiteles személyek vezettek, 
akik az életükkel igazolják a test és a 
lélek egységének gyümölcseit. Renáta 
a munkájában, a családjában, a min-
dennapi életében egyaránt tanúságot 
tesz az ima és a mozgás együttesének 
jótékony hatásáról. 
 Hofi atya a szemlélődő imamód gya-
koroltatásával sokat tett hitünk érlelése 
érdekében, csodálatos utat járhattunk be 
a csendben, Istennel egyesülve. Az er-
dőben való gyaloglás és az ima együttes 
ritmusára szinte elfeledkeztünk a hét-
köznapi gondokról, megszabadultunk 
a szellemi fáradtságtól, és egyszerű, 
pihentető istenkapcsolatra juthattunk.
 Mindannyian egyetértettünk abban, 
hogy ezt a módszert az itthoni, minden-
napi életünkbe is be kell vezetnünk, és 
környezetünknek is jó szívvel ajánljuk, 
mindazoknak, akik megterhelő szelle-
mi munkát végeznek, bárkinek, aki az 
egyszerű, közvetlen kapcsolatot keresi 
Istennel.

Demény Anna

A test és a lélek imája
Bevezetés a Jézusi gyaloglásba

Fotó: Demény Anna
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God’s wonderful world, azaz Isten 
csodálatos világa címmel Keresz-

tény angol nyelvi tábort rendeztünk a 
Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület 
szervezésében 2013. augusztus 05-től 
09-ig. 21 fős 8-12 éves vidám gyer-
mekcsoport dalolt és alkotott a Regina 
Mundi Plébánia falai között. 
 Táborunk fő témája Isten által te-
remtett csodálatos világunk, természeti 
környezetünk értékeinek megőrzése, 
illetve Isten, önmagunk és szeretteink 
értékes tulajdonságainak számbavétele 
volt.
 A nagyszerű hangulatban eltöltött 
hét folyamán 8 új angol nyelvű dicsőítő 
dalt és még több imát tanultunk meg. 
A gyermekek kreativitását csoportban, 
párban együttműködve, illetve egyéni 
alkotások létrehozásával fejlesztettük. 
 A pihenő- és játékidőben angol nyelvű 
társas- és csoportjátékokkal, illetve an-
gol nyelvű gyermekkönyvek olvasásával 

erősítettük nyelvtudásunkat, közösségi 
kapcsolataikat. 
 Az állatkertben tett kirándulásun-
kon sem maradhatott el az angol nyelv 
gyakorlása.
 Lelkes „kis” csapatunk megfogadta, 
hogy jövőre újra találkozunk.
 Köszönettel tartozunk László Dezső 

atyának, aki a színhelyet biztosította 
számunkra, illetve Gulyás Ibolya, Kuti 
Anita , Havér Tamás, és Dr. Léner Pintér 
Sára egyesületi tagoknak, akik a tábor 
szervezésében aktívan közreműködtek. 

Sárossyné Kovács Éva Katalin
táborvezető - nyelvtanár

A nyár a gyerekeké. Mintegy 80, há-
romtól 14 éves korú gyerek lakta be 
napközben a nyári hónapokban a plé-
bániát a Kapcsolat Szerviz Közhasznú 
Egyesület jóvoltából.
 Játszottak, énekeltek, kézműveskedtek 
és drámáztak. Észre sem vették, hogy 
készségeik, képességeik szociális érzé-
kenységük fejlődött. Témájuk az angol 
tábor kivételével az egymás közti ag-
resszió felismerése, kezelése volt. Ap-
róságok és nagy lakli kölykök élvezték 
a kötetlennek tűnő rengeteg mesét és 
bábfoglalkozást, bicikli- és gyalogtúrát. 
A kicsik a gulyadombi réten találkoz-
va a mesehősök segítőjével (a banya = 
Sára néni) segítségét igénybe véve, ka-
landos feladatokon túljutva, egymást 
támogatva, megmászták a kis üveg-
hegyet (gulyadombi kis kilátó), majd 
a Kásahegyet (nagy kilátó). A nagyok 
biciklijükkel meghódították a környező 

magaslatokat, és meglógatták lábukat a 
Balatonban. A Rab Mária-forrásnál el-
lenőrizték, milyen változások történtek 
a tavalyi táborhoz képest, és tele szájjal 
mesélték fáradságos kalandjaikat egy-
mással és a közlekedéssel.
 Köszönjük minden támogatónak az 
anyagi, materiális vagy munkálkodás-
sal kifejtett támogatását, és különösen 
a Bakony-Gaszt (Hóvirág utcai telep) 
és a Hungária étkezdének a bőséges, a 
gyermekek igényeit kiszolgáló laktató 
ebédeket, az Egyetem utcai Jakova pék-
ségnek a friss finom péksüteményeket.
 Köszönjük a szülőknek, hogy ránk 
bízták gyermekeiket és pozitív vissza-
jelzéseikkel segítették munkánkat.
 Jövőre újra: NYÁRI GYEREKFOG-
LALKOZTATÓK A PLÉBÁNIÁN!

LPS

Isten csodálatos világa
Keresztény angol nyelvi tábor

Nyári gyerekfoglalkoztató a plébánián
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Kedves Fiatalok, Tisztelt Szülők, Nagy-
szülők!

 Az idén hivatalos bejegyzésének hu-
szadik évfordulóját ünneplő 1415. szá-
mú IV. Károly Cserkészcsapat az elmúlt 
évekhez hasonlóan várja soraiba, az ál-
talános iskolákban tanuló 1–6. osztályos 
lányokat és fiúkat. Kiemelt figyelmet ér-
demelnek a Regina Mundi Egyházköz-
ség fiataljai, hiszen csapatunk bölcsője 
egykoron itt ringott, amire a mai napig 
nagy szeretettel gondolunk vissza. 
 A csapat magja a plébánia egykori 
ministránsaiból alakult 1989-ben dr. 
Pápai Lajos atya kezdeményezésére mint 
fiúcsapat, majd a kisebb, nagyobb lány-
testvérek is jelentkeztek a közösségbe, 
így 1993-ban már vegyes csapatként 
kértük a Cserkészszövetség regisztráci-
óját. Jelenlegi csapatunk több, mint 80 
főt számlál, és a város több iskolájában 
is jelen vagyunk. Tagjaink 6–30 éves 
korú fiatalok, csapatotthonunk ma már 
a Vár u. 25-ben van.
 Foglalkozásainkon, amelyeket iskola-
idő alatt heti rendszerességgel tartunk, 
a cserkészek mindazokat az ismereteket 
sajátítják el, melyeket a természetben és 
a nyári tábor folyamán hasznosíthat-
nak. Így a sátorverés mellett csomózni 
nyomot olvasni, tűzet rakni és főzni 

is megtanulnak tagjaink. Nyaranként 
pedig egy nomádtábor kovácsolja még 
jobban össze a jókedvű társaságot.

 Tarts velünk, ha
•	 szereted a természetet, és szeretnél a 

Bakony és az ország más szép helyein 
kirándulni, vagy táborozni!

•	 szeretnél végre egy igazán jó kis ba-
ráti közösségbe tartozni!

•	 vagy csak ki akarod tölteni szürke 
hétköznapjaidat és persze hétvégé-
idet!

 Mi a cserkészet?
 A cserkészet az angol „scouting” ki-
fejezés magyar fordítása, eredetileg az 
őserdők lakóinak, felfedezőknek, vadá-
szoknak és a természet ölén élő embe-
reknek munkáját és jellemző tulajdonsá-
gát jelöli. Lord Baden-Powel of Gilwell 
alakította ezt az életformát ifjúsági ne-
velőmozgalommá, akit a cserkészek 
szeretettel becézve Bí-Pí-nek szólítottak. 

 Ki lehet cserkész?
 Bárki, aki vállalja, hogy életformánk, 
törvényeink és elvárásaink megismeré-
sét követően önként fogadalmat tesz, és 
ezzel elhatározza, hogy önnevelés útján 
kíván emberebb embert, magyarabb 
magyart faragni magából.

Tudod-e?
•	 hogy a cserkészek világszerte e jel-

szóval üdvözlik egymást: Légy résen!
•	 hogy a magyar cserkészek köszöntése
•	 így hangzik: Jó munkát!
•	 hogy a világ minden cserkészének 

jelvénye, a liliom eredete a tengeré-
szeti iránytű északon jelző háromágú 
végződésére vezethető vissza?

•	 hogy a cserkészek bal kézzel fognak 
kezet, mert az közelebb van a szí-
vükhöz?

•	 hogy több magyar olimpiai bajnok, 
államférfi, Nobel-díjas (pl: Szent-
Györgyi Albert is!) fiatal korában 
cserkész volt?

Elérhetőségünk:
 Ha bemutatkozásunk felkeltette ér-
deklődésedet, és szeretnél megtanulni 
csomókat kötni, térképet olvasni, ha 
szeretnéd kipróbálni a nyári szünetben 
a természetben való nomád Robinson-
életet.
 Ha szeretnél végre egy igazán jó kis 
baráti közösségbe tartozni.
 Vagy csak ki akarod tölteni szürke 
hétköznapjaidat (és persze hétvégéidet).
 Ha szereted a természetet, ha szeret-
nél a Bakony és az ország más szép he-
lyein kirándulni, vagy táborozni, akkor 
várunk téged és barátaidat  iskolaidő-
ben minden pénteken a Vár u. 25-ben 
lévő cserkészotthonunkban a 16 órától 
tartott foglalkozásainkon. De elérhetsz 
bennünket a www.ivkaroly.hu weblapon 
keresztül is.

Vajda Gábor

Vár a cserkészélet, légy te is cserkész!
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A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia

Vezetője: László Dezső atya

8200 Veszprém, Dózsa György út 9. 
Telefon: 88/327-609

Szerkesztők: Demény Anna, 
Kreschka Miklós, Szelindi Annamária

KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007.
Lapzárta: minden hónap 20-án

Regina KrónikaRegina Krónika

készüljünk a szentmIsére

Olvasmány Szentlecke Evangélium
szept. 8. Bölcs 9,13-19 Filem 9b-10.12-17 Lk 14,25-33

szept. 15. Kiv 32,7-11.13-14 1Tim 1,12-17 Lk 15,1-32

szept. 22. Ám 8,4-7 1Tim 2,1-8 Lk 16,1-13

szept. 29. Ám 6,1a.4-7 1Tim 6,11-16 Lk 16,19-31

okt. 6. Hab 1,2-3; 2,2-4 2Tim 1,6-8.13-14 Lk 17,5-10

Az imaapostolság szándékai szeptem-
berre:     
Általános: Hogy korunk emberei, aki-
ket gyakran eláraszt a zaj, újra felfedez-
zék a csend értékét, és tudjanak hall-
gatni Isten és a testvérek szavára.  
Missziós: Hogy azok a keresztények, 
akik a világ számos vidékén üldözést 
szenvedtek, tanúságtételükkel lehes-
senek Krisztus szeretetének prófétái.

Szeptember 2-án, hétfőn, a reggel 
9.00-kor kezdődő szentmisén tartjuk 
a Veni Sancte-t, a Szilágyi Erzsébet 
Keresztény Általános Iskola tanulói 
számára. A szentmisét László Dezső 
lelki igazgató atya celebrálja.

Szeptember 4-én 17.00 órakor a 
Szaléziánumban A „Szent Anna 
tisztelete” c. kiállításhoz kapcsoló-
dóan könyvbemutató előadást tart dr. 
Limbacher Gábor.

Szeptember 7-én a kassai vértanúk-
nak, Szent Márk, István és Menyhért 
áldozópapoknak az ünnepe van. 

Szeptember 8. Szűz Mária születésé-
nek (Kisboldogasszony) az ünnepe. 
Szentmise a vasárnapi miserend sze-
rint lesz.

Szeptember 8-án a reggel 9 órai 
szentmisén tartjuk a Veni Sancte-t, a 
Szentlélek Isten segítségül hívását az 
új tanévre a Simonyi és a Botev-iskola 

hittanosai számára. Minden hittanost 
várunk erre a szentmisére! A hittan-
órákat az ezt követő héten kezdjük. 
Az órarend megtekinthető lesz a hir-
detőtáblán.

Szeptember 7-én 14.00 órától családi 
nap a közösségi házban. Szeretettel 
várunk mindenkit, nem csak a csa-
ládosokat!

Szeptember 12-én, csütörtökön ünne-
peljük Szűz Mária szent nevét. Ez a 
nap templomunk búcsúnapja.  Reggel 
7-kor és este 18:30-kor is lesz szent-
mise. A szentmise előtt, 18.00 órakor 
szentségimádást tartunk.

Szeptember 13-án Aranyszájú Szent 
János püspök és egyháztanító emlék-
napja.

Szeptember 14-én a Szent Kereszt 
felmagasztalásának az ünnepe. Más-
nap a fájdalmas Szűzanya emléknapja. 
Ebben az évben a vasárnap miatt litur-
gikus ünneplése elmarad.

Szeptember 15-től 22-ig egyház-
községi zarándoklat Róma, Nápoly, 
Pompei útvonalon.

Szeptember 21-én Szent Máté apostol 
és evangélista ünnepe.

Szeptember 24-én Szent Gellért püs-
pök és vértanú ünnepe, aki hazánkban a 
keresztény pedagógusok védőszentje. 

Szeptember 27-én Páli Szent Vince 
áldozópap emléknapja.

Szeptember 29. Szent Mihály, Szent 
Gábor és Szent Rafael főangyalok 
ünnepe.

Szeptember 29-én, a hónap utolsó va-
sárnapján tartjuk a katolikus egyház-
ban a Szentírás vasárnapját.   
„Nem csak kenyérrel él az ember, ha-
nem minden igével is, amelyek Isten 
ajkáról valók” – tanítja Jézus. Legyen 
mindennapi kenyerünk, napi olvas-
mányunk a Szentírás!

Október 1-jén a Gyermek Jézusról 
nevezett Lisieux-i Szent Teréz szűz 
és egyháztanító emléknapja.

Október 4-én Assisi Szent Ferenc 
emléknapja.

Október 5-én a veszprémi bazilika-
főszékesegyház felszentelésének az 
ünnepe.

Október 1-jétől a téli miserend lesz 
érvényben templomunkban, az esti 
szentmisék 6 órakor kezdődnek.

Október hónapban minden este tar-
tunk szentmisét 18.00 órakor. Reggel 
7 órakor nem lesz szentmise. 17.30-
kor közösen imádkozzuk el a rózsa-
füzért a templomban.

Hírek és események

Az első foglalkozás október 2-án az 
esti szentmise után 18.30 órakor lesz 

a közösségi házban.

bIblIakör

Az óvodások első szentmiséje 
szeptember 28-án 17 órakor lesz.
Szeptember 28-tól az óvodások 

szentmiséje után nem lesz 
18 órakor másik szentmise.

ovIsmIse


