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Krisztus a szeretet hatalmával közeledik felénk
A lassan végéhez közeledő 2020-as év 
nem úgy alakult, ahogyan azt egy év-
vel ezelőtt sejtettük. Fellépett egy vírus, 
amely bár alakjáról kapta a „korona” 
nevet, e névhez méltó módon néhány 
hónap alatt világuralomra tett szert. 
Korábban elképzelhetetlen mértékben 
írta át az életünket, kapcsolatainkat, s ol-
tott a szívünkbe rengeteg félelmet. Ezek 
közül egyre élesebben rajzolódnak 
ki előttünk a közelgő karácsonnyal 
kapcsolatos félelmetes kérdések: 
Hogyan tudunk ünnepelni? Kivel 
és kikkel tudunk ünnepelni? Lehet 
egyáltalán ünnepelni? S e kérdések 
messze túlmutatnak bizonyos szer-
vezési és logisztikai szempontokon. 
Hiszen a termelésre és fogyasztásra 
építő társadalmunkban szinte a ka-
rácsony maradt az egyetlen olyan 
ünnep, amelyet az egész társada-
lom megül. S most e kis koronával 
ellátott vírus még ezt az ünnepet is 
veszélybe sodorja. 
 Közben megkezdődik az advent – 
az év egyik legsűrűbb, legzsúfoltabb 
időszaka, amikor a rengeteg intézni- 
és tennivaló között megpróbálunk 
még az elcsendesedésre is időt sza-
kítani. Maga az advent szó megér-
kezést jelent. Azt a pillanatot, amikor a 
történelem Ura belép sebzett világunk-
ba, s megkezdi uralmát. Amikor végre 
maga Isten rak rendet – valódi, isteni 
rendet. E rendre most különösen is nagy 
szükségünk van. A korona uralma az 
egész világ és minden ember rendjét 
felborította – itt az ideje, hogy Isten 
végre rendet tegyen, s rendet tegyen ott 
is, ahol mi emberek tettük tönkre az Ő 
rendjét. 

 Szép gondolatok ezek – vethetnénk 
közbe –, ám most elsősorban az ér-
dekel bennünket, hogy hogyan lehet 
majd ünnepelni. Lehet-e találkozni a 
nagyszülőkkel? Lehet-e találkozni az 
unokákkal? Lehet-e…? A válaszokat 
még nem tudjuk. S e tudáshiányból 
bizonytalanság fakad, a bizonytalanság 
pedig idegességet, feszültséget, haragot 

és kapkodást szül. Pedig ha valamiben, 
akkor a rutin szerinti ünneplésben egé-
szen profik vagyunk már. S most éppen 
ez került veszélybe.
 Vessünk azonban egy pillantást az el-
ső karácsonyra! Máriának és Józsefnek 
is bizonyára voltak ünnepi rutinjaik, ám 
az első karácsonykor ezeket félre kellett 
tenniük. Egy három napos utat kellett 
megtenniük Názáretből Betlehembe – 
napi közel 50 km-es gyaloglással. Mária 

gyermeket várt, s akkoriban nemhogy 
szülőszobát, még szállást sem lehetett 
foglalni. Betlehemben az ifjú pár hirtelen 
hajléktalanná vált, csupán egy barlangot 
találtak, ahol meghúzhatták magukat. 
Bizonytalanság tehát adódott bőven. És 
Isten – akár hisszük akár nem – éppen 
ebbe a bizonytalanságba született bele. 
Isten nem fél a felfordult világtól, nem 

fél a bizonytalanságtól, nem fél a 
legborzasztóbb körülményektől sem. 
Ő jön. Belép Mária és József életébe, 
beleszületik a betlehemi barlangba, 
s rámosolyog mindazokra, akik ép-
pen ránéznek. 
 Jézus így született kétezer év-
vel ezelőtt, s így akar eljönni ma 
is hozzánk. Ő jól ismeri a bizony-
talanságot, a félelmeket, az elégte-
len körülményeket, a bennünk lé-
vő félelemeket. Ebbe a világba akar 
megszületni – idén is. Nem a kö-
rülményeket nézi, hanem nyitott 
helyet, nyitott szívet keres, amely 
a betlehemi barlanghoz hasonlóan 
befogadja őt. 
 Krisztus érkezik, s hozza Isten 
Országát, hozza az Ő Királyságát. 
Nem úgy tesz rendet, mint ahogyan 
a nagy uralkodók, hanem gyermeki 

mosolyával: lefegyverzi a támadót, mo-
solyával megmutatja a szeretet hatalmát, 
amely lehetővé teszi a kiengesztelődést 
és a megbékélést. Teszi ezt mindenütt, 
ahol befogadják. Nem a körülménye-
ket alakítja át, hanem azokat, akik be-
fogadják őt. Megosztja velünk isteni 
hatalmát, hogy hozzá hasonlóan mi is 
Isten gyermekei lehessünk. 

Balázs atya

Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag adventi időszakot és boldog, békés ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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Adventben járunk, amely összetett 
időszak. Ez lenne az elcsendesedés, 

az imádság, a számadás ideje, ugyan-
akkor rengeteg elintéznivalónk akad. 
Így egyszerre próbálunk megállni, el-
csendesedni, valamint kétszer annyit 
tenni, mint máskor. Ebben az évben a 
szokásos feszültséghez még az is járul, 
hogy nem tudjuk, hogyan lesz tovább. 
Nem tudjuk, milyenek lesznek a körül-
mények karácsonykor, hogyan tudunk 
majd ünnepelni. Amikor bizonytalanok 
vagyunk, nem tudjuk, mi lesz, félelmet 
érzünk és kétségbeesést. A bizonyta-
lanság miatti félelem megakadályoz-
hatja, hogy örömmel éljük meg ezt az 
időszakot. 
 Advent elsősorban az az időszak, 
amikor Jézus érkezését ünnepeljük. Az 
Úrjézus háromféleképpen is érkezik. Az 
első a karácsonyi, amikor a születését 
ünnepeljük. Ennek pontosan tudjuk 
a dátumát, tudjuk, mennyi időnk van 
felkészülni rá. De ebben az adventi idő-
szakban készülünk Urunk második, 
dicsőséges eljövetelére is, ami az idők 
végezetén következik be. Jézus azért 
jön el akkor, hogy beteljesítse a tör-
ténelmet. Akkor majd mindannyian, 
félelem nélkül együtt ünneplünk. Ő 
nemcsak az idők végén jön el, hanem 
meglátogat minket a hétköznapokban 
is: imádságainkban, a Szentírás szavain 
keresztül, életünk egyes eseményeiben, 
egyes találkozásainkban, vagy akkor, 
amikor valakinek segítünk, mi kapunk 
segítséget. Amikor ilyen alkalmakkor 
befogadjuk Őt, arra készülünk, hogy 
dicsőséges eljövetelekor találkozunk 
majd Vele. 
 Izajás prófétától egy csodálatos imát 
olvashatunk: 
 „Eltávolodtunk Tőled, Urunk, ma-
gunkra maradtunk, eltévedtünk. Ké-
rünk, jöjj el! Bárcsak széttépnéd az 
egeket és leszállnál! Színed előtt meg-
olvadnának a hegyek!” (Iz 63,16b-17)
 Izajás próféta Krisztus előtt az 5. szá-
zadban írta ezeket a sorokat, de akár 
napjainkban is írhatták volna. Ma is 

sok mindent elrontunk, sokszor rossz 
úton járunk, nagy szükségünk lenne 
ma is arra, hogy megtapasztaljuk Isten 
közelségét, azt a rendet, amelyet Ő hoz 
el nekünk. 
 Az első eljövetelekor elég szűkös fo-
gadtatásban részesült, mindössze egy 
barlang volt a lakóhelye. Jézus ma sem 
kér tőlünk többet, mint akkor, csupán 
annyit kér, hogy legyünk nyitottak, hogy 
fogadjuk be Őt. Ezt mondja az Evangé-
liumban: Virrasszatok! – Ez a virrasztás 
elsősorban egyfajta átfogó figyelmet je-
lent. Mostanában nagy a kísértés, hogy 
csak arra figyeljünk, ami a vírussal kap-

csolatos. Amikor hosszú távon élünk fé-
lelemben, és csak egy dologra figyelünk, 
akkor megfeledkezünk olyan dolgokról, 
amelyekben ki tudnánk bontakozni. 
Jézus a virrasztással arra figyelmeztet, 
hogy ne tévesszük szem elől azt az utat, 
amely felé vezet. Amikor úton vagyunk 
valami felé, nem a kényelem a legfon-
tosabb, hanem az, hogy megérkezzünk 
az úticélunkhoz. 
 Adventben arra kell gondolnunk, 
hogy Jézus ott áll a szívünk ajtajában, 
meg akar hozzánk érkezni. Arra hív 
bennünket, hogy fogadjuk be Őt, hogy 
adjuk át Neki az életünket, hogy vállal-
junk Vele közösséget. Ez a közösségvál-
lalás nem csak akkor teljesülhet, amikor 
a szokott rendben folyik az életünk. 
 Engedjük, hogy ez az adventi időszak 
Jézussal való találkozás ideje legyen! 
Kezdjük reggel azzal, hogy arra gondo-
lunk, hogyan találkozunk majd Jézussal, 
este pedig tekintsünk vissza ezekre az 
alkalmakra. Esetleg hol voltak azok a 
pillanatok, amikor elkerültük Őt. Ha ezt 
észrevesszük, másnap sokkal nagyobb 
esélyünk van találkozni Vele. Nyissuk 
meg Jézus előtt a szívünket, engedjük, 
hogy az útitársunk legyen! 

Demény Anna

Engedjük, hogy Jézus az útitársunk legyen!
Balázs atya elmélkedése az első adventi gyertya meggyújtását követően
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A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia a korona vírus járvány Magyar-
országra való betörése után elrendelte 
a szentmiséken a kézfogás és a nyelv-
re áldoztatás elhagyását és a kézbe ál-
doztatás általánossá tételét. Bár sokan 
idegenkednek tőle, de a kézbe áldo-
zásnak is megvan a maga szépsége. A 
kézbe áldozó hívő átéli azt, hogy Isten 
a kezünkbe adja magát. Átéli annak a 
megrendültségét, hogy egy pillanatra a 
kezén tarthatja Őt. Gyermeki alázattal 
veszi Őt magához. Ehhez azonban be 
kell tartanunk néhány alapvető szabályt.
1. Kézbe áldozni csak tiszta kézzel szabad!
2. A bal kezünk kerül felülre, felfelé nyi-

tott tenyérrel, vízszintesen.
3. Jobb kezünket a balkéz alá tesszük, 

egyfajta támasztékként.
4. A két kéz együtt trónust formál az 

Úr Jézusnak, mely trónust a mell-
kasunk közepén, magunk előtt, a 
szívünk magasságában kell tartani.

5. Miután Áment mondtunk, megvár-
juk, hogy az áldoztató letegye a 
kezünkre a Szentostyát. Soha nem 
nyúlunk érte, s nem vesszük ki az 
áldoztató kezéből!

6. A bal tenyerünkből a jobb kezünk 
mutató- és hüvelykujjával vesszük 
fel az Oltáriszentséget, és jobb kéz-
zel tesszük a szánkba. Oldalra lépve 
az oltár előtt megáldozunk, nem 
fordulunk el vele, nem visszük a 
helyünkre.

7. A járványhelyzetben áldozáskor is 
viseljük a maszkot. Miután az Ol-
táriszentséggel a kezünkben oldalra 
léptünk, a maszkot egy pillanatra 
eltávolítva áldozunk meg.

Hogyan kell kézbe 
áldozni? A jelenlegi járványügyi helyzetben kérjük az alábbiak betartását: 

A fertőzések kockázatának csökkentése érdekében  
csak teljesen egészségesek vehetnek részt a szertartásokon.  

A korábbi előírások továbbra is érvényben maradnak (szenteltvizet 
a sekrestyében biztosítunk; a békeköszöntéskor nem fogunk kezet egymással; 

csak kézbe szolgáltatjuk ki Krisztus testét; a perselyezést a szentmise végén tartjuk  
a kijáratnál; gyónási lehetőség a Teréz-kápolnában van; 

a templom egész területén kötelező a maszk szabályos viselése). 
Természetesen azok is tagjai közösségünknek, akik betegség vagy 

a nagyobb kockázat miatt nem vehetnek részt a szentmisén.  
Őket is hordozzuk imádságainkban, kérjük őket, hogy ők is imádkozzanak 

a többiekért. Ha pedig lelki támaszra van szükségük, 
keressenek e-mailen vagy telefonon.

Járványügyi intézkedések
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Ebben az évben az elsőáldozásra is 
rendkívüli időpontban, novem-

berben került sor a szokásos tavaszi 
helyett. Balázs atya erre utalt, amikor 
párhuzamba állította az aznapi Evan-
géliumban (Mt 25,1-13) olvasottakkal 
az elsőáldozók helyzetét. 
 Akkor az esküvőre érkezett vendégek 
voltak kénytelenek a vőlegényre vára-
kozni, most pedig az elsőáldozóknak 
csaknem egy félévet kellett várniuk, 
hogy először vehessék magukhoz Jézus 
szent Testét az Oltáriszentségben.
 Balázs atya megdicsérte a gyermeke-
ket, amiért kiállták a próbát, és eljöttek a 
mai napon. Mindig nagyon nehéz várni 
valamire, amire már régóta készülünk. 
Jézus is nagyon várta már a velük való 
találkozás pillanatát, hiszen akit nagyon 
szeretünk, azzal szívesen találkozunk, jó 
vele együtt lenni. Milyen jó, hogy Jézus 
mindig szeret minket, és találkozni akar 
velünk. Ezért is találta ki a szentmisét. 
Itt, a földi életében, már tudta, hogy el 
fogják árulni, és hamarosan meg fog 
halni, mégis továbbra is találkozni akart 
velünk, akik hiszünk benne. Két dolgot 
adott nekünk: a Szentírást, amelyből 
minden szentmisén felolvasunk, meg-
hallgatunk egy tanítást, hogy megtud-
juk, Jézus mit akar mondani nekünk. Ha 
meghallgatunk valakit, az azt is jelenti, 
hogy befogadjuk a szívünkbe, és hagy-
juk, hogy formáljon bennünket. Együtt 
lenni azokkal, akiket szeretünk, sokkal 

több, mint csupán telefonon beszélgetni, 
vagy a neten csetelni. 
 Jézus is tovább megy, és nemcsak 
szól hozzánk, hanem saját magát adja 
nekünk egészen különleges módon, a 
kenyérben, az ostyában. Miért tud Jézus 
ilyen kicsi lenni? – Azért, mert szeret 
minket. Nem elégszik meg azzal, hogy 
velünk van, szeretne a táplálékunk len-
ni. Így tudunk valóban eggyé válni Vele. 
Tegnap volt a szentgyónás, amelyben 
előkészültetek a találkozásra és megta-
pasztalhattátok Jézus megbocsátását. 
Jó dolog újból és újból erőt meríteni a 
Jézussal való egyesülésből, ezért meg 

lehet ismételni a szentáldozást, nem 
egyszeri alkalomról van szó. 
 Adjunk most hálát Jézusnak, hogy 
ünnepelhetjük Őt, és köszönjük meg 
már most azt sok következő alkalmat, 
amikor újra ellátogat hozzánk. 
 Végül eljött a régóta várt pillanat, 
amikor Szilágyi-, a Botev- és a Simo-
nyi-iskola hittanosai az első szentáldo-
zásukhoz járulhattak.
 A szentmise végén Balázs atya kö-
szönetet mondott mindenkinek, aki a 
gyermekeket felkészítette, és aki a szent-
misét széppé és ünnepélyessé tette.

Demény Anna

Különleges találkozás Jézussal
Elsőáldozás 2020.



5.2020. december 6. Regina KrónikaRegina Krónika

Az Angolkisasszonyok (ma CJ nővé-
rek) rendje évtizedekig imádkozta a 
zsolozsma Reggeli dicséretét a temp-
lomban a reggel 7 órai szentmise előtt. 
A reginás hívek, akik rendszeresen 
részt vettek a reggeli szentmiséken, 
bekapcsolódtak a szerzetes nővérek 
imájába, ezzel is közösséget vállalva 
velük, akiket szeretettel és tisztelettel 
vettek körül. Lelkiségük és személyi-
ségük nagy hatással volt a világi test-
vérekre, ebből következhetett, hogy 
amikor az egyetlen, sekrestyésként itt 
szolgáló, Apolka nővér is eltávozott, a 
világi hívek tovább folytatták a reggeli 
imát. Még a mostani járvány-sújtotta 
időkben is megmaradt egy mag, amely 
ápolja ezt a hagyományt. 

De mit is tudhatunk 
a zsolozsmáról?

Kiválasztottam néhány fontos részletet 
VI. Pál pápa – Laudis Canticum kezdetű 
apostoli rendelkezéséből, amelyet 1970. 
november 1-jén hozott Rómában, hogy 
közelebb kerüljünk a témához.
 A zsolozsma – mint Isten egész nép-
ének imája – úgy van megszerkesztve 
és kidolgozva, hogy ne csak a papok 
mondhassák, hanem a szerzetesek, sőt 
a világi hívek is. A különféle rendű és 
állapotú emberekről és sajátos kívá-
nalmaikról való gondoskodás abban 
nyilvánult meg, hogy a zsolozsma vég-
zésének különféle formái váltak lehető-
vé, így minden zsolozsmázó közösség, 
állapotának és hivatásának megfelelően 
imádkozhat.
 A Reggeli és az Esti dicséret (Laudes 
matutinae et Vesperae), mint az egész 
zsolozsma sarokköve kapta a legna-
gyobb jelentőséget, mivelhogy mind a 
kettő igazi reggeli, illetve esti imádság.
 A II. vatikáni zsinat rendelkezése 
szerint a Zsoltáros rész az egyhetes 
beosztás helyett négy hétre oszlik. A 
Zsoltáros rész tartalmi gazdagodása 
érdekében a Reggeli dicséretbe néhány 
újabb kantikum került be az ószövetség 

könyveiből. A szentírási szemelvények-
ben bizonyos átfogó gondolati egység 
érvényesül, és úgy vannak megválogat-
va, hogy az év folyamán megjelenítsék 
az üdvösség történetének főbb mozza-
natait.
 A Reggeli dicséret Fohászokkal bő-
vült, hogy ezek kifejezzék a nap meg-
szentelését és kegyelmet kérjenek az 
emberre váró munkához. Ezeknek a 
Fohászoknak a záradéka a Miatyánk.
 A keresztény imádság elsősorban is 
az egyetemes emberi közösség fohász-
kodása; ezt a közösséget gyűjti maga 
köré Krisztus.  Az egyes keresztény e 
nagy közösség imá¬jából részesedik; 
amikor tehát imádkozik, imája az egy 
Testnek az imádsága, amiért is ez az 
ima egyformán jelenti Krisztus szere-
tett Jegyesének szavát, illetve az egész 
keresztény nép óhajait és vágyait, mint 
esdeklést és könyörgést minden ember 
szükségleteiért.
 Az egységet Krisztus szívétől nyeri ez 
az imádság. Megváltónk akarta ugyanis, 
hogy „az az élet, amelybe ha¬landó test-
be öltözve lépett, a maga könyörgései-

vel és áldozatával, a századok folyamán 
ne szakadjon félbe titokzatos Testében, 
amely az Egyház”. Ezért van, hogy az 
Egyház imája egyszersmind „Krisztus 
imája, amelyet Testével együtt az Atyá-
hoz intéz”. Amikor tehát a zsolozsmát 
imádkozzuk, legyen tudatunkban, hogy 
a mi szavaink Krisztusban, az ő szava 
pedig mibennünk visszhangzanak.
 Ha a zsolozsmázás igazán személyes 
imádsággá lesz, jobban feltárul majd az 
a sokrétű kapcsolat is, amely a liturgia és 
az egész keresztény élet között fennáll. 
A hívő egész élete ugyanis – az éjsza-
kának és a nappalnak minden órájá-
ban – valamiféle leitourgia: önátadás 
az isten- és emberszeretetből fakadó 
szolgálatra, Krisztus tevékenységével 
egyesülten, aki azzal, hogy közöttünk 
járt és feláldozta magát, megszentel-
te minden ember életét. A zsolozsma 
szépen jelzi és hathatósan bizonyítja 
is a keresztény életnek ezt a mélységes 
igazságát.

Forrás: https://www.liturgia.hu/zsolozsma/
Demény Anna

Közösségeink
Zsolozsmázók (reggeli dicséretet imádkozók) közössége



6. 2020. december 6.Regina KrónikaRegina Krónika

Azzal a szándékkal indítom útjára 
cikksorozatunkat a Szilágyi ke-

resztény iskoláról, hogy minél szélesebb 
körben megismerhessék a nálunk folyó 
munkát az óvodás gyermeküknek iskolát 
kereső szülők. Ha pedig már ismeri in-
tézményünket a cikk olvasója, próbálok 
új információkkal szolgálni számukra 
ebben a rendkívüli helyzetben. Köszönet 
a lehetőségért, hogy a Regina Krónika 
lapjain is bemutatkozhatunk!
 A cikksorozat témáját iskolánk négy 
pillére adja: bepillantást nyerve az ér-
deklődők számára életünkbe, minden-
napjainkba, sikereinkbe és terveinkbe.
 Remélem, hogy az írásainkon keresz-
tül bemutatott események, rendezvények 
sok hasznos információt nyújtanak az 
iskolába készülő óvodásoknak és szü-
leinek ahhoz, hogy megalapozott, jó 
döntést hozzanak, amikor iskolát vá-
lasztanak.
 A történelmi gyökerek több mint 160 
évre nyúlnak vissza. 1860-ban Ranolder 
János püspök az akkori igényeknek meg-
felelő leánynevelő intézetet alapított, 
ahol az angolkisasszonyok rendjének 
nővérei oktattak. Néhány év múltán úgy 

emlegették az intézetet, mint a leányne-
velés metropoliszát. Sajnos a történelem 
vihara nem egyszer pusztított Ward 
Mária munkájában. 1956-ban felvette 
az iskola a Szilágyi Erzsébet nevet. Elő-
deink jó névválasztónak bizonyultak, 
hisz Szilágyi Erzsébet hordozta mind-
azokat a tulajdonságokat, amelyeket a 
nőneveléssel foglalkozó iskola nevelési 
célként tűzött ki.
 2000 augusztusától iskolánk fenn-
tartója a Veszprémi Érsekség, azonban 
nemcsak katolikus iskola vagyunk, ha-
nem megállapodás alapján a Veszprém-
ben és környékén élő reformátusok és 
evangélikusok egyházi oktatását és ne-
velését is biztosítjuk. Befogadó iskola 
vagyunk, nyitottak azok felé is, akik 
keresik útjukat. Minden napot reggeli 
imádsággal kezdünk, és közös imával 
köszönünk el a nap végén. Havonta ve-
szünk részt szentmisén a Regina Mundi-
templomban. Ezek az alkalmak a lelki 
előrehaladást és a közösségformálódást 
szolgálják.
 Tanulóinkat korszerűen felújított 
épületben tanítjuk, melynek bővítése 
jövő nyáron is folytatódik. Udvaraink 
megújultak: gyerekbarát átépítésük biz-
tonságosabbá teszi szabad idejük ön-
feledt eltöltését. A tetőtérben menzát 
alakítottunk ki.
 Alsó tagozaton szeretettel, türelem-
mel biztos alapot teremtünk a tantárgyak 
megszerettetéséhez. Az első-második 
osztályok a kisépületben kaptak helyet, 
ahol családias környezetben tanulhatnak 
a legkisebbek. Az óvodából az iskolába 
való harmonikus átmenetet mondóká-
zással, bábozással, játékos anyanyelvi, 

matematikai játékokkal biztosítjuk. Cé-
lunk, hogy a gyerekek jól érezzék ma-
gukat nálunk, alakuljon ki bennük egy 
természetes fogékonyság és nyitottság a 
világra, az új ismeretek megszerzésére. 
Nálunk épp ezért nincsenek tagozatok! 
Ugyanakkor felelősségünk, hogy diák-
jaink a képességeiknek megfelelő, leg-
jobb iskolában tudjanak továbbtanulni 
a nyolcadik osztály után. A rendkívül jó 
felvételi, valamint az országos szinten 
kiemelkedő kompetenciamérési ered-
ményeink érdekében a következőkre 
figyelünk oda: felzárkóztató és tehet-
séggondozó foglalkozások, napközi ill. 
tanulószoba felsőben, csoportbontások 
matematikából, nyelvtanból , idegen 
nyelvből felső tagozaton, felvételi elő-
készítő már a hetedik osztálytól. Emelt 
óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet, 
és van lehetőség második idegen nyelv 
tanulására is! Tavaly a legjobbiskola.hu 
rangsorában a 38. általános iskolaként 
tartottak nyilván bennünket, amire na-
gyon büszkék vagyunk! 
 A Szilágyi iskola sokszínűsége, magas 
színvonalú oktatása várja mindazokat, 
akik nyitottak a keresztény értékekre, 

Iskolába hívogató, Szilágyiba csalogató
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Együtt, egymásért imádkoztunk világszerte!
Világméretű szentségimádás 2020

Nagyszerű érzés volt annak tudata, 
hogy Madagaszkártól Új-Zélandig 

kapcsolódtunk össze világméretű szent-
ségimádásban, az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusra való készület 
következő állomásaként november 21-én, 
Krisztus Király vasárnapjának előestéjén.
 A járvány miatt a szokásosnál keve-
sebben vettünk részt az imádásban, de 
így is, a távolságtartás és a bezárkózás 
ellenére is, mintegy húszan összejöttünk, 
hogy együtt imádjuk az Oltáriszentséget 
a világ minden részén élő keresztény 
testvéreinkkel.

 Imánk a szentségimádás elején:

 Urunk, Jézus Krisztus, áldunk Téged, 
mert Te vagy a mi királyunk!
 Köszönjük, hogy Te tartod kezedben 
az életünket’ 
 Köszönjük, hogy Te tartod a kezed-
ben ezt az egész világot!
 Köszönjük, hogy a Te szerető kezed-
ben lehetünk!
 Köszönjük, hogy ezen a mai estén 
Veled találkozhatunk!
 Jézus, Királyunk, ebben a szentség-
imádásban szeretnénk Eléd hozni félel-

meinket, szeretnénk Eléd hozni pana-
szainkat, szeretnénk kiönteni Előtted 
a szívünket. Kérünk, jöjj közel, ölelj át 
bennünket, mutasd meg irgalmadat, 
mutasd meg hatalmadat, mutasd meg 
szeretetedet! 
 Jöjj közel hozzánk, emelj fel minket, és 
segíts, hogy egész lényünkkel Rád tudjuk 
bízni magunkat! Csendben maradunk, 
hogy meghallhassuk a Te szavadat, hogy 
meghallgassuk a Te válaszodat, amelyet 
félelmeinkre és panaszainkra adsz. Kö-
szönjük, hogy eljössz, és találkozhatunk 
Veled ebben az órában.

Szuhanics Albert
Adventi áhitat

Még úr a sötétség,
hosszúak az éjek,
pihen a föld öle,
hideg a tél.

Fénylik a szívekben
rejtező ígéret,
az advent igéje,
életre kél.

Ünnepi koszorú
gyertyái kigyúlnak,
erős a szívekben
a hit, remény.

Egy szűztől születik
megváltó a földre,
kicsiny lesz, de máris
árad a fény.

Koszorún négy gyertya,
vasárnap fellobban
jelzi hogy közeleg
hozzánk Urunk.

Minden új hétvége
fényesebb számunkra
amíg mi hű szívvel
várni fogunk!

biztonságban szeretnék tudni gyerme-
kük lelki nevelését, szellemi kiművelését.
 A legfontosabb napjainkban a szemé-
lyes törődés, a rohanó világban az oda-
figyelés. Van egy közösség, mely feltétel 
nélkül befogad úgy, hogy közben nevel, 
utat mutat és átszövi mindennapjainkat. 
Ez a Szilágyi iskola! 
 A következő alkalommal iskolánk 
keresztény mivoltának részletes, ese-
ményekben gazdag hétköznapjait igyek-
szem bemutatni.
 Teréz anya soraival fejezem be íráso-
mat: „Ebben az életben nem tehetünk 
nagy dolgokat! Csak kis dolgokat tehe-
tünk, nagy szeretettel!” Erre törekszünk!

Veszprém, 2020. november 24. 

Barabás Andrea
tanító, hitoktató, 

alsó tagozatos int.vezető-helyettes
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kezdődik a gyermekek és a fiatalok 
betlehemes játéka. Éjfélkor ünne-
peljük az éjféli szentmisét.

December 25. karácsony, Jézus 
Krisztus születésének napja, a va-
sárnapi rend szerint tartjuk a szent-
miséket.

December 26. karácsony másnapja, 
Szent István, első vértanú ünnepe. 
Szintén a vasárnapi rend szerint lesz-
nek a szentmisék.

December 27. a Szent Család vasár-
napja. A 18:00 órai szentmise után 
tartjuk a Szent János apostol ünnepé-
hez kötődő újbor megáldását.

December 28. Aprószentek, vérta-
núk ünnepe.

December 31. Szent I. Szilveszter 
pápa emléknapja. 18:00 órakor tart-
juk a hálaadó szentmisét. 23:00 órától 
szentségimádáson vehetünk részt. 
Éjfélkor szentségi áldással kezdjük 
az új évet.

Január 1-jén, újévkor, Szűz Máriát, 
mint Isten anyját ünnepeljük. Ez a 
nap egyúttal a béke világnapja is. A 
vasárnapi miserend szerint lesznek 
a szentmisék.

Január 3-án Jézus Szent Neve. 

Január 6-án Urunk megjelenése 
(Vízkereszt) ünnepe van. 7:00 és 
18:00 órakor tartunk szentmisét.

Aki vízkereszt ünnepéhez kapcso-

lódóan házmegáldást kér, jelentkez-
zen a plébánián vagy a sekrestyében, 
hogy alkalmas időpontot egyeztet-
hessünk.

A Regina Krónika következő száma 
január 10-én jelenik meg.

Hírek és események

Az imaapostolság szándékai decem-
berre:     
Evangelizációs: Az imádságos életért: 
Imádkozzunk, hogy Jézus Krisztussal 
való személyes kapcsolatunkat Isten 
Igéje és imaéletünk táplálja.

Decemberre tervezett események: 
Jelenleg még nem tudjuk, hogy az 
alábbi terveinkből mi valósulhat meg 
– programjaink így az aktuális jár-
ványügyi intézkedések függvényé-
ben változhatnak. Programjainkat, 
ünnepléseink rendjét rendszeresen 
hirdetni fogjuk.

Az adventi időben hétfőtől péntekig 
a megszokott hétköznapi misék he-
lyett hajnali miséket tartunk 6:30-
kor. A szentmisék után imádkozzuk 
a reggeli dicséretet.

December 6-án advent második va-
sárnapja van.

December 7-én Szent Ambrus püs-
pök és egyháztanító emléknapja van.

December 8: Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatásának az ünnepe. Templo-
munk szentségimádási napja. Reg-
gel 6.30-kor ünnepi szentmisét tar-
tunk, utána szentségkitétel. Ezzel 
megkezdjük az egész napos szent-
ségimádást. Kérjük a kedves Testvé-
reket, válasszanak ki egy-egy órát, és 
iratkozzanak fel a sekrestyében. 18 
órakor szentmisét ünneplünk. 

December 13-án advent harmadik 
vasárnapja.

December 14-én Keresztes Szent 
János áldozópap és egyháztanító 
emléknapja van. 

December 15-én Boldog Brenner 
János vértanú áldozópap emléknap-
ja van.

December 20-án advent negyedik 
vasárnapja van.

December 24-én délután 15:30-kor 

A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja
A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia

Vezetője: Dr. Csernai Balázs 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

Regina KrónikaRegina Krónika

készülJünk a szentmisére

Olvasmány Szentlecke Evangélium
dec. 13. Iz 61,1-2a.10-11 1Tessz 5,16-24 Jn 1,6-8.19-28
dec. 20. 2Sám 7,1-5.8b-11.16 Róm 16,25-27 Lk 1,26-38
dec. 25. Iz 52,7-10 Zsid 1,1-6 Jn 1,1-18

dec. 27. Sir 3,3-7.14-17a vagy  
Ter 15,1-6;21,1-3

 Kol 3,12-21 vagy 
Zsid 11,8.11-12.17-19 Lk 2,22-40

jan. 1. Szám 6,22-27 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21
jan. 3. Sir 24,1-4.12-16 Ef 1,3-6.15-18 Jn 1,1-18
jan. 6. Iz 60,1-6 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12

jan. 10. Iz 40,1-5.9-11 2Pét 3,8-14 Mk 1,1-8

…mert a keresztségben újjászü-
lettek: Ivánfi Zsófia, Ivánfi Zsombor, 
Vadász Vilmos november 1-jén.

…mert az örök hazába költöz-
tek: Hegyi Higinné szül.: Egyed 
Éva Terézia (87 éves) október 19-
én, Kész Zoltán (66 éves) október 
23-án, Hortobányi Mária (78 éves) 
október 28-án, Dr Sarlós Miklós 
Ferenc (73 éves) november 3-án, 
Mucsy Lászlóné szül.: Szóka Viola 
(88 éves) november 10-én.

imádkozzunk értük...!


