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ADVENTI séta Érd-Óvárosban  2011. december 17.

� „ Ébredj ember mély álmodból, megszabadulsz rabságodból…”

Gyülekező�a�volt�II.�Lajos�iskola�tornatermében�16�óráig.
16�órakor�szentmise,�bemutatja�Boros�Zoltán�plébános,�szolgál�a�Rosenbrücke�kórus.
–� A�Marianum�tanulóinak�betlehemes�előadása.
–� A�helyi�(főutcai)�tagóvoda�betlehemes�játéka.

Az�adventi�séta�helyszínei:��–� Bogner�Mária�Margit�egykori�és�jelenlegi�sírja�
–� artézi�kút,�közösségi�karácsonyfa�
–� fogadalmi�kápolna�
–� iskola

A�séta�után�az�iskolában�a�Rosenbrücke�kórus�német�nyelvű�karácsonyi�műsort�ad.

Agape:�tea,�forralt�bor,�sütemény.�Gyermekeknek�csomagok�kiosztása.

Minden�helybélit,�elszármazottat,�érdeklődőt�szeretettel�várunk.

Kérjük,�gyertyájával,�csillagszórójával,�mécsesével�vegyen�részt,
legyen�részese�ünnepünknek.

Az est támogatói: horvát, német, lengyel kisebbségi önkormányzatok,  
valamint Érd-Óváros közösségei.

A tizenegy  alapító  nővér  1946-
ban  a  Regina  Mundi  Ciszterci 
Apátságban  az  akkor  19  éves 
Punk Gabriellát választotta elöl-
járójává, majd  egy  év múltával 
perjelnővé.

–  Az  alapító  oklevelet  még 
Mindszenty József  hercegprí-
más  írta  alá  azzal  a  kéréssel, 
hogy  a  hazáért  engeszteljünk. 
Monasztikus  közösségünket 
azonban  1950-ben  feloszlatták. 

Mindent  elvettek,  amit  addig 
szépen megcsináltunk, s mehe-
tett  mindenki,  ahová  akart. 
Többen  nem  adtuk  fel,  új  ott-
hont  kerestünk.  Éppen  hatvan 
éve,  1951  óta  Érden  folytattuk 

szerzetesi  életünket  —  mondta 
Punk Mária Gemma,  a 85.  esz-
tendejében járó apátnő.
A szerzetesrendeket  prépos-

tok, perjelek, priorok vagy apá-
tok  vezetik.  A meghatározott 
eljárással  megválasztott  és 
ünnepélyes  külsőségek  között 
beavatott,  benedikált  apátok  a 
tradicionális  katolikus  hierar-
chiában  lényegében  püspöki 
szintnek  felelnek  meg,  hiszen 
a  benedikálás  alkalmával  püs-
pöki jelvényeket (gyûrû, süveg, 
pásztorbot)  kapnak,  amelyeket 
szabadon viselhetnek is.
–  Engem  1971-ben  Lengyel-

országban  a  generális  akart 
benedikálni,  de  nem  kaptam 
útlevelet. Kiküldtünk két sorort 
turistaútra,  akik  hazahozták  a 
gyûrût.  Még  ez  év  december  
15-én  sor  került  a  különleges 
alkalomra,  amely  egyébként 
nagyon nagy ünnepség  szokott 
lenni, de most ezen csak négyen 
voltunk:  rajtam  kívül  Endrédy 
Vendel  zirci  apát,  aki  Sighard 
Kleiner főapát, generális, a cisz-
terci  rend  vezetője  megbízásá-
ból  szentelt  apátnővé, Naszályi 
Emil atya,  a  rend  alapítója  és 
Hedvig  soror.  Emil  atya  azt 
mondta, hogy ez az esemény az 
ő munkájának beteljesülése.
Punk Mária Gemmának, a Re-

gina Mundi, a Világ Királynője-
apátság  vezetőjének  jelmonda-
ta:  a  Sanctitate  et  Fortitudine  – 
Szentség és bátorság. Munkáját 
számtalan  elismeréssel  jutal-
mazták. VI. Pál pápa  1965-ben 
magánkihallgatáson  fogadta, 
1998-ban  az  itáliai  Casciában 
Szent  Rita-díjat  kapott,  2006-
ban a Hit pajzsa kitüntetést ítél-
ték oda  számára, 2008-ban Érd 
díszpolgára címet kapott, 2011-
ben pedig a Magyar Köztársaság 
lovagkeresztjével tüntették ki. 
A ciszterci  nővérek  decem-

ber  18-án  8.30  órakor  tartják 
templomukban  az  apátnőjük 
40 évvel ezelőtti benedikálására 
emlékező  ünnepi  misét,  ame-
lyet  Kálmán Peregrin  ferences 
házfőnök,  Mátraverebély-szent-
kúti  templomigazgató  celebrál, 
szolgál Rónaszéki Tamás Musica 
Sacra kórusa.  Vizsy Ferenc

Punk Mária Gemma negyven éve  
az érdi ciszterci apátság élén
A Regina Mundi Ciszterci Apátságot Naszályi Emil OCist alapította 1945-ben. 
Pontosabban újraalapította, hiszen évszázadokkal korábban már tevékenykedett 
hazánkban a Szent Benedek reguláját követõ ciszterci rend nõi ága, de az írás-
beliség, az irodalom és a kódexírás mûhelyévé vált ciszterci közösségek a török 
idõkben megszûntek. 

Punk Mária Gemma apátnõ vasárnapi misén az apátság templomában.
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