
Hirdetések 

1. Ma van a tömegtájékoztatás világnapja! A fél 10-es misét élőben is 

közvetítjük a Mária Rádió facebook oldalán és Youtube csatornáján. Ez 

utóbbi a következő linken érhető el: 

https://www.youtube.com/channel/UCwZCJ4xlB4rORu6G2YZun3w. Aki 

feliratkozik erre a csatornára, automatikus értesítést kap az itt közvetített 

szentmisékről és más eseményekről. 

2. Szerdán este 6-kor Igekör, háromnegyed 8-kor jegyeskurzus. 

Csütörtökön este fél 8-tól kezdő katekumen csoport. 

3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 

6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség. A 

húsvéti időszakban még elvégezhetjük a „kötelező” szentgyónásunkat! 

4. Május hónap a Szűzanyának szentelt hónap. Isten anyjával ápolt 

személyes, meghitt kapcsolat elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a 

Loretói litániát. Szombatonként este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a 

litániát a Templomban. 

5. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének napja, ami a Csemői 

templombúcsú ünnepe. 

6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Avilai Szent János egyháztanítóra, 

kedden Boldog Salkaházi Sára vértanúra, szerdán pedig Szent Néreusz, 

Achilleusz és Pongrác vértanúkra emlékezünk. Csütörtökön lesz a Fatimai 

Boldogságos Szűz Mária emléknapja. 

7. Május 21-én, pénteken este 9 és 10 óra között pünkösdi, Szentlélek váró 

virrasztást tartunk a Temlomban. 

8. „Idősek missziója” címmel egy rövid kiadványt készítettünk azon idős, 

beteg testvéreink számára, akik szeretnének tudatosabban egyesülni Krisztus 

áldozatával, amit a lelkek üdvösségéért vállalt. A kiadványt a Tanítvány 

értesítő mellé helyeztük ki, szabadon elvihető. 

9. A helyi Karitász szeretné felmérni az egyházközség bizonyos 

szükségleteit és lehetőségeit. Emiatt kihelyeztünk egy dobozt a Templom 

hátsó részén, a könyvasztalra, amibe kéréseket és felajánlásokat tartalmazó 

üzeneteket lehet bedobni, a doboz mellett olvasható felajánlom-segítek, ill. 

keresek-kérek lapokon felsoroltak alapján.  
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HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe 

előtt. 

 Pál Feri atyának egy megrendítő beszélgetése volt egy covidból 

gyógyult beteggel, aki magát nem tartotta hívőnek. Az illető elkapta a 

koronavírust, bevitték a kórházba kétoldalú tüdőgyulladással. Bekerült egy 

olyan szobába, ahol egy idős bácsi feküdt, aki zihálva vette a levegőt, és akin 

nem volt már semmi csak egy pelenka. A nővér felajánlotta a 

fiatalembernek, hogy ha ez a szobatárs nagyon megterhelő neki, átrakják egy 

másik kórterembe. Erre azt mondta a magát nem hívőnek nevező 

fiatalember, hogy ha őt elhelyezik, akkor ki marad a bácsival. Majd azon 

kezdett töprengeni, hogy talán nem ok nélkül került éppen abba a 

betegszobába. Azt mesélte Pál Feri atyának, hogy oda-odaült az idősebb 

beteg mellé, hisz egyébként se nagyon volt más dolga. És ahogy ott ült, 

hallgatta az idős bácsi ziháló légzését, és elnézte annak haldokló testét a 

pelenkában, újból és újból az jutott eszébe, hogy Jézus az, Jézus van ott, 

valahogy pont úgy néz ki a ziháló, lesoványodott férfiember a pelenkában, 

mint Jézus. A bácsi meghalt, a fiatalember kikerült a kórházból. Utólag úgy 

élte meg azt, ami vele történt, hogy neki azért kellett ott lennie, hogy akkor 

ott lehessen a bácsi mellett… Jézus a mai evangéliumban a szeretet parancsát 

adja nekünk. Ha szeretettel megnyitjuk a szívünket a szükséget szenvedő 

felé, megláthatjuk benne magát Krisztust. 

https://www.youtube.com/channel/UCwZCJ4xlB4rORu6G2YZun3w
http://www.cegledplebania.hu/
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A Regina coeli különleges kegyelmi erőforrás a járványok idején 

Húsvéti időben kedvvel és büszkeséggel énekeljük a Mária-antifóna 

ünnepi változatát, a Hozsanna 205. számú énekét: Mennynek királyné 

asszonya (…). Hová is nyúlik vissza e közkedvelt ének története? A 

hagyomány szerint a dühöngő pestisjárvány idején, 590-ben „Isten 

konzulja”, Nagy Szent Gergely, az utolsó római és az első középkori pápa, 

még felszentelése előtt, pápasága kezdetén a római Santa Maria Maggiore-

bazilika régi kegyképéhez fordult, amit a rómaiak Salus Populi Romaninak 

hívnak. A kegyképet ünnepélyes, engesztelő körmenetben kísérte egészen a 

Szent Péter-bazilikáig, ez legalább három kilométeres út, amit ő maga 

mezítláb tett meg. A körmenetben a hívő nép áhítatosan imádkozott, énekelt, 

ahogy ez szokás. Amikor az Angyalvárhoz értek, ami Hadrianus császár 

síremléke és a pápák menedéke volt, a bástya felett a pápa egy angyalt 

pillantott meg, aki kardját visszahelyezte hüvelyébe. Ez a jelenség megértette 

a pápával a pestis megszűnését, a járvány végét. A jelenés emlékére áll ma is 

Szent Mihály főangyal bronzszobra az Angyalvár tetején.  

A különös jelenség nem volt hangtalan, a pápa angyali kar énekét is 

hallotta, akik ezt zengték: „Regina coeli laetare, alleluja!” Erre a pápa ezt 

válaszolta: „Ora pro nobis Deum, alleluja.” Az imádságos zengő énekből 

népének lett, az akkori – éppen róla elnevezett – „gregorián” dallamon, ami 

azután később kiegészült a feltámadásról szóló utalással és 

zárókönyörgéssel. Persze mivel Gergely pápa sok liturgikus szöveget írt és 

maga gondoskodott a szent zene ápolásáról, az sem kizárt, hogy ő a szerzője 

az antifónának. 

A Regina coeli imádsággal, énekkel kapcsolatban utalhatunk arra is, 

hogy a nagy Mária-templomban, a főoltártól balra lévő mellékoltáron lévő 

igen régi kegykép, a már említett Salus Populi Romani („A római nép 

üdve/gyógyulása”) valóban végigkísérte az örök város lakóit, de az egész 

Anyaszentegyházat is történelme során. A 6. század óta, amikor is ez a 

bizánci stílusú ikon Kréta szigetéről Rómába került, és közbenjárása folytán 

a pestisjárvány elmúlt, a pápák szüntelen védelme alatt állt. Még az a 

hagyomány is kötődik hozzá, hogy Szent Lukács evangélista, a festő 

készítette. V. Piusz pápa 1571-ben buzgón imádkozott előtte a lepantói csata 

sikeréért. XVI. Gergely pápa 1837-ben az akkor dúló kolerajárvány idején 

könyörgött a kegykép előtt. Meg is koronázta a képet. XII. Piusz pápa 1954-

ben rendkívüli Mária-évet hirdetett, és újból koronát helyezett a képre. Szent 

II. János Pál pápa 2000-ben az ifjúsági világtalálkozón szintén nagy 

tisztelettel állította a fiatalok elé. XVI. Benedek is buzgón tisztelte. Ferenc 

pápa nem véletlenül állt be elődei sorába. Már pápasága előtt is, ha Rómában 

járt, mindig felkereste; mint pápa pedig a megválasztását követő reggelen 

sietett a Santa Maria Maggioréba, s ezután minden egyes apostoli útja előtt 

és után meglátogatja, előtte személyes imádságba mélyed és fehér 

rózsacsokrot visz a boldogságos Szűzanyának. 2018-ban restaurálták a képet, 

2020 húsvétján pedig a pápa Urbi et Orbi áldása kapcsán kérte a Salus Populi 

közbenjárását a Covid-19-járvány megszűnéséért. 

 

A Regina coeli az Úrangyala imádságunk húsvéti változata. 

Különleges kegyelmi erőforrás a járványok idején. A bizánci szertartású 

katolikus testvéreink is megkülönböztetett figyelemmel fordulnak a húsvéti 

időben az Istenszülő felé, ők a „Tündökölj, tündökölj, mennyei 

Jeruzsálem…” dicsőítő himnusszal köszöntik. A jelen járvány idején 

énekeljük, imádkozzuk bátran, napjában háromszor is a Regina coelit, 

ugyanúgy a májusi litániák keretében is, ameddig a húsvéti idő tart, de 

egyéni áhítattal az év bármely napján! Kissé régies, de veretes szavakkal 

mondta Halász Pius ciszterci atya: „Egyedül Mária maradt meg titoknak, 

örömünk egyetlen igazi oka. Fehér és fekete billentyűkön át, öröm és bánat 

könnyei között kúszik most hozzád sóhajunk, Anyánk!” (Örök liturgia, 275). 

(Forrás: Magyar Kurír, szerző: Pákozdi István) 

 

Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz, allelúja. Mert kit 

méhedben hordozni méltó voltál, allelúja. Amint megmondotta vala, 

föltámadott, allelúja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, allelúja!  

V. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, allelúja!  

R. Mert valóban föltámadott az Úr, allelúja!  

Könyörögjünk. Úristen, aki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 

feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál: add, kérünk; hogy 

az Ő szent Anyja, Szűz Mária által elnyerjük az örök életet. Ugyanazon a mi 

Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 


