Isten vándora – Isten virtuóza : Regőczi István Atya
Regőczi István Atya 1943. március 29-én, Belgiumban, Brugge-ben, Flandria fővárosában
elmondott első szentmiséje óta él áldozatos papi életet. Nem mindennapi életútja során
két nép fiai is a szívükbe zárták.
A flamandokat hamar a szívébe zárta, hiszen sokat köszönhet nekik egész életében. Sok
anyagi és lelki támogatást kapott tőlük. Még kispapként ismerte meg a szentéletű Júlia
Anyát, a „Krisztus Ügye” (Das Werk) alapítóját, akit nagyon tisztelt, lelki papfiának tartja
magát, s akitől sok biztatást, lelkierőt merített 1945-ben Magyarországra történt
visszatérése után is. S erre, bizony, nagy szüksége volt, hiszen Regőczi Atya életútja
szenvedésekkel, különleges helytállásokkal és virtuóz tettekkel volt teli.
A háború utáni újjáépítést ő lelki újjáépítésként kezdte, a legelhagyatottabbak
felkarolásával, árvaház építésével. A Sasfiókák gyermekotthonát 1945-ben építette kisVácott, mert úgy gondolta, hogy
„AKI BEFOGAD EGY GYERMEKET AZ ÉN NEVEMBEN, ENGEM FOGAD BE” MK 9,37
A szerzetesrendek államosítása utáni időkben, árvaotthona még egy évig működött.
Embert, és különösen papot próbára tevő, nehéz időben, állandó rendőri megfigyelés
alatt, folyamatos menekülésben élt, de árvái, a „sasfiókák” óvták-védték saját kezükkel
épített otthonukat. Összesen négy évig működött az árvaház, aztán egyszer csak kiszállt
egy bizottság, lepecsételte az ajtót, 1949. augusztus 5-én megszüntették az árvaotthont.
Védenceit azonban sokáig még tovább gondozta a váci áldozatos hívek segítségével.
Közülük tízen választották a papi hivatást.
Ezután börtön, magánzárka, internálás, majd újabb és újabb templomépítések és
letartóztatások. Így épült 1969 szeptemberétől a Kútvölgyi kápolna is, amelynek kis
lépésekkel való terebélyesedését a közelben lakva követhettük nyomon.
A kis Kútvölgyi kápolna már korábban Szűz Mária zarándokhellyé vált.
Az első flamand zarándokok már a Regőczi atya által kezdett újjáépítést követően, azaz
1969 október végén megérkeztek Belgiumból: Júlia alapító anya és néhány nővér.
Egyikük, Beatrix nővér már évtizedek óta Atya mellett van, szolgálatával szinte jobb keze
István Atyának. A kápolnát a Regőczi atya által gondozott teljes restauráció után 1991.
május 3-án Dr. Katona István váci segédpüspök szentelte fel. A Kútvölgyi Kápolna most a

szentségimádás, a hálaadás és az imádság helye.

Négyszer tartóztatják le, börtönzik be. Mi volt a bűne? Először, mert árvaházat és
kápolnát épített kis-Vácott, amelyben kétszáznegyven hajléktalanná lett, főként háborús
árvát nevelt, később pedig az újabb kápolna építések-bővítések.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy Ő Böjte Csaba előfutára.
A Magyar Örökség díjra több mint hatezer ajánlása érkezett.
Tisztelettel hajtunk fejet életpéldája előtt.
Roska Tamás

