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REGNUMRÓL KORONAVÍRUS IDEJÉN

A koronavírus miatt kialakult helyzet
nemcsak a templomba járást nehezíti
meg, hanem a helyi közösségeket is
komoly kihívások elé állította, állítja.
Az egyházközségünkben talán legtöbb
tagot számláló közösség, a Regnum
Marianum egyik vezetőjét, Horváth
Fannit és egyik tagját, Radimeczky
Rozit kérdeztük arról, hogy hogyan élik
meg ők maguk és csapatuk
a korlátozásokat.

Mióta vagy a Regnum tagja, melyik
csapatban, mit jelent számodra
a Regnum?
2009 szeptemberében, 11 évesen
kerültem a Csodaszarvasok csapatába,
előtte egy kisebb lányközösségbe
jártam Pilisjászfalun. 2017 decembere
óta vezetem a Seregélyek csapatát,
akikhez „menet közben” csatlakoztam,
12-13 éves korukban. 2019 szeptembe‐
rétől pedig a Pilisi Regnum
Marianum helyi
elnökségéhez csatlakoztam.
A Regnummint életforma
van jelen a minden‐
napjaimban, ez a közösség
nevelt fel, és ezt a nevelő
munkát igyekszem
továbbvinni én is a saját
csapatomban hétről hétre.
Számomra ez a közösség
biztonságot jelent, ahol
a legőszintébb és
legszorosabb emberi
kapcsolataim gyökereznek,

és ahol rengeteget tanulhatunk
egymástól, egymásról és önmagunkról.
Rengeteg istenélményem fűződik
ehhez a közösséghez.
A komfortzónámon kívül eső regnumi
programokban pedig számtalanszor
tapasztaltam a isteni gondviselést.
Olyan helyzetekre gondolok, amikor
például az egyik táborban a délutáni
túrából eltévedés következtében
éjszakai túra lett, és a utolsó
zseblámpánkat valaki lekapcsolt
állapotában hajította a sor elejére, ezzel
biztosítva, hogy már sosem találjuk meg
azt; de a hosszas gyaloglás végén mégis
elénk került a tábor.

Hogy jellemeznéd a csapat,
a közösség működését a koronavírus
idején?
Vezetőként óriási kihívásnak és egyben
felelősségnek érzem a jelenlegi



helyzetben való helytállást. Rengeteg
történtetet hallottunk már azokról
a időkről, mikor az regnumiaknak búj‐
kálniuk kellett, de olyanra még sosem
láttunk példát, hogy a személyes
kontaktust a Regnumban betiltották
volna, így hát nekünk kell kitaposni ezt
a utat. Technikai oldalról rengeteg
az eszköz, azonban korosztálytól
függően meg kell találnunk azokat,
amelyeket az adott csapat megfelelően
alkalmazni tudja. Nálunk szerintem van
lehetőség kísérletezni különböző online
játékokkal, platformokkal, fiatalabb
csapatoknál azonban ez inkább
túlbonyolítja az helyzetet. Mi jelenleg
a Zoomot részesítjük előnyben,
fontosnak tartjuk, hogy lássuk és halljuk
egymást, és ahogy csak tudunk,
kapcsolódjunk egymáshoz, hiszen
a közösségünk megtartó erejére most
különösen nagy igény van. Azáltal, hogy
a gyerekek otthon tanulnak, másféle
ingerek érik őket, és úgy érzem, még
nagyobb szükségük van arra, hogy
legalább a virtuális térben minőségi időt
tölthessünk együtt.

Mik a fő nehézségek?

Embert próbáló időszak ez egy csapat
számára, hiszen nagyon körülményes
beiktatni a mozgást, megteremteni
a ideális környezetet az személyes
beszélgetésekhez; nem tudunk
körbeülni, kezet fogni és rengeteg olyan
dologtól foszt meg minket ez a helyzet,
melyek eddig a csapatok működésének
alapját képezték.

Szintén nagy kreativitást igényel
a imaélet és az lelkiség megtartása,
hiszen a számítógép előtt való
imádkozás egy szokatlan forma, és bár
készülünk egyéni imádságokkal, mégis
szeretnénk valahogy kapcsolódni
egymáshoz, így közös énekléssel és
megosztott kameraképpel is

kísérletezünk. Különös érzés megélni
a imát egyedül egy szobában, és közben
mégis érezni az közösség erejét, látni
a többiek gyertyáját a kamerán
keresztül és „hallani a csendet”. A heti
alkalmak nehézségein túl nekem
személyesen nagyon nehéz elengedni
az idei lelkigyakorlatot és
a kirándulásokat.

Mik a nem várt előnyök, örömök?
Vannak-e ilyenek?
Szerintem főleg a idősebbekkel egy
nagyon kényelmes pozícióba kerültünk
azáltal, hogy az oda-visszautakat
megspóroljuk az csapatra járás során,
illetve a összes kollégista csatlakozhat
az alkalmakhoz. Ez szerintemminden
csapat számára örömteli, hogy azokat
a tagokat is látják, akiket normál
esetben csak hétvégente vagy
ritkábban.

Illetve más jellegű kreativitást igényel
egy-egy alkalommegszervezése, mint
eddig, hiszen új játékok,
beszélgetésformák kapnak teret, és
nem utolsó sorban vendégelőadókat is
könnyebb elhívni azáltal, hogy otthonról
csatlakoznak be.

Nem tudom, előnynek mondható-e, de
néha hasznos, hogy egy kattintással
lenémítható a egész csapat.

Mit vársz a legjobban a korlátozások
feloldása után?
A személyes találkozáson túl, egy nagy,
kiadós, közös vacsorát szeretnék
mindkét csapatommal végre, olyat, ahol
mindenki egyszerre és ugyanazt eszi,
akár egymás tányérjából is; ahol a 9.
virsli után már a fiúk sem számolják,
mennyit ettek, miközben addig
beszélgetünk, hogy a csapatidő fele
eltelik. Egy olyan vacsorát szeretnék,
ahol előbb a sósat esszük, aztán
az édeset!

Udvarhelyi Zsuzsanna



Kisgyerekkorom óta tagja vagyok
a Regnumnak. Mióta az eszemet tudom,
nagyon fontosnak tartom (és köszönet,
hogy gyerekként a szüleim fontosnak
tartották), hogy az ember tagja legyen
egy közösségnek. Egy olyan
megingathatatlan társaságnak, akik
mindig, minden pénteken, pontban hét
órakor ott vannak, és érdeklődve
hallgatnak, mondhatok bármit. Ezt
az érdeklődést a mai napig tapasztalom,
annak ellenére, hogy egyre többen
vagyunk a csapatban, és egyre több
mindent csinálunk. Sőt annak ellenére
is, hogy mostanában egyre inkább
akadályoz minket ez a járvány. Mivel
nem vagyok se orvos, se biológus, sőt
kifejezetten nem figyelek
a biológiaórákon az iskolában, nem
tudok állást foglalni azzal kapcsolatban,
ami a Regnummal történt az elmúlt két
hónapban. Viszont mivel benne vagyok,
szívesen megosztok néhány érdekes
tapasztalatot.

Az alkalmakat a Nagy Regnum döntése
szerint nem lehet megtartani. Ez
azonban nem jelentette a közösségünk
végét. Találkozunk, csak egy kicsit
rosszabb hangminőségben és
akadozóbb képpel, mint a járvány előtt.

Az elején néhányunknak nehézséget
jelentett a technika, de mostanra már
mindenki beesik valahol a Mi van veled?
kör végén. A programmerőben más,
mint volt, de a legtöbben eszünk
az elején, beszélgetünk közben és
együtt imádkozunk a végén, ahogyan
azt egyébként is tennénk. A vezetők
pedig óriási kreativitásról tesznek
bizonyságot. Kitalálják, hogyan lehet
félórázni, egymásért imádkozni,
evangéliumot hallgatni, sőt
rózsafűzérezve virrasztani virtuálisan.

Az egyik legjobb oldala ezeknek
az alkalmaknak, hogy sosem kések el.

Egy másik jó dolog, hogy a szüleim
ilyenkor örülnek, hogy végre társasági
életet tudok élni, így aznap este minden
feladat és házimunka alól mentes
vagyok, mert Regnumom van!

Bár nagyon hiányoznak a személyes
alkalmak, így is jól tud esni, amikor
értem imádkoznak, vagy rólam
kérdeznek. Néha úgy tűnhet kívülről,
hogy ez furcsa és erőltetett, és nem
lehet megélni, de mi sem cáfolja ezt
jobban, mint hogy minden héten
bejelentkezünk és mindig vagyunk
elegen egy feltöltő beszélgetéshez.

A közösségünk erősnek bizonyult,
legalábbis erősebbnek a vírusnál.
És még ki tudja, minél!

Radimeczky Róza, a Pilisi Regnum
és a Seregélyek hálás tagja
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HIRDETÉSEK

FOGADÓÓRA

csütörtök 17:00 – 17:45
péntek 17:00 – 17:45

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

telefon 06 30 611 1296
e-mail px.sacerdos@gmail.com

KIRÁLY SZILVIA IRODISTA

telefon 06 20 554 9145
e-mail sylvia.kiraly@gmail.com

SZENTMISÉK RENDJE
a klotildligeti szentmiséket online is közvetítjük
a hétvégi misék szabályait pénteken hirdetjük ki

HÉTFŐ 18 óra Piliscsaba
KEDD 18 óra Klotildliget
SZERDA 18 óra Klotildliget
CSÜTÖRTÖK 18 óra Klotildliget
PÉNTEK 18 óra Piliscsaba
SZOMBAT 18 óra Piliscsaba
VASÁRNAP 9 óra Klotildliget

11 óra Piliscsaba
17 óra Pilisjászfalu
20 óra Klotildliget

IGENAPTÁR – HÚSVÉT VI. VASÁRNAPJA
ApCsel 8,5-8.14-17
Zsolt 65
1Pét 3,15-18
Jn 14,15-21

Imaszándékunk:
HÁLÁBÓL AZ ÚJRAKEZDÉSÉRT

Megérkezett az egyházmegyei rendelkezés,
mely szerint május 18-tól, hétfőtől újból
tarthatunk nyilvános szentmiséket
az aktuális járványügyi szabályok
betartásával. A vasárnapi szentmisék
tartásáról pénteken kapunk pontos
rendelkezést. Fokozatosan fogunk
visszaállni a megszokott menetrendbe, ez
a következőket jelenti:
Szentmisék: amegszokott helyszínen
lesznek, azaz hétfőn és pénteken
Piliscsabán, kedden és csütörtökön
Klotildligeten. Szerdán csakmost,
a rendkívüli helyzetben voltak
a szentmisék, de hálából az Úrnak és
amájus végéig kért miseszándékok okán
május végéig szerdán is lesznek szentmisék
(május 20., 27.) a ligeti templomban.
Miseszándékok:május végéig a honlapon
kért miseszándékokért lesznek
a szentmisék, utána visszatérünk amár
ismert misekérési lehetőségre és formára.
Miseközvetítés: a klotildligeti templomban
tartandó szentmiséket a továbbiakban is
közvetítjük még egy ideig azok számára,

akik saját döntésük alapjánmég nem
vennének részt a szentmiséken.
Szentségimádás, nyitott templom: a jövő
hétenmég a csabai és a ligeti templomot
reggel 7-től nyitva tartjuk sötétedésig.
A szentségimádás egyenlőre a ligeti
templomban lesz, majd idővel kerül vissza
a szentségi kápolnába.
Online Jézussal közvetítés: amise utáni
közös online imádságlehetőség utoljára
május 16-án, szombaton este lesz.
Májusi litániák:május lévén a hétköznapi
szentmisék előtt 17:30-as kezdéssel májusi
litániát imádkozunk.
Szombat esti misék: ezek és a vasárna‐
piak hogyanjáról jövő pénteken jön
a rendelkezés. Május 1. és október 31. között
a szombati előesti szentmisék 18 órakor
a csabai templomban vannak, lesznek.
Irodaidők: visszaállnak amegszokott
rendbe.
Honlap: a fent leírtak alapjánmódosul
a tartalom.
Nagyon köszönömmindenkinek, aki
technikailag, lelkileg vagy bármilyenmás
formába az elmúlt két hónapban
hozzájárult ahhoz, hogy adott keretek
között tudjunk kapcsolódni Istenhez és
egymáshoz. Isten áldjon Benneteket érte!
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