
 

 

 



Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy 

is közismert, mint “Isten vándora”. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született, és teológiai tanulmányait a 

belgiumi  Brugge-ben  végezte, 1943-ban szentelték pappá. 1945-ben visszatért Magyarországra. Regőczi István atya 

arról nevezetes, hogy felkarolta a háború utáni árva gyerekeket, Vácott megalapította a Sasfiókák nevezetű 

gyermekotthont több, mint háromszáz árva számára. 1949-ben, mint minden egyházmegyés intézményt, a kommunista 

hatalom államosította és feloszlatta az ő árvaházát is. Ekkor Regőczi atyát Kistarcsára internálták, ahonnan 1953-ban 

szabadult Máriabesnyőre. Ott ismét gyermekotthont alapított az akkori kommunista hatalom szemében illegálisan.  

Ezért újra letartóztatták 1957-ben, majd szabadulása után több könyvet tett közzé, Az én sasfiókáim, vagy például a 

Sasfiókák viharban, vagy Mi nem hallgathatunk címmel, és ezért az illegális sajtótevékenységéért 1969-ben mint politikai 

foglyot 23 hónap szigorú fegyházra ítélték. Regőczi atya ismét a börtönbe került, összesen 6 évet ült a kommunisták 

börtönében. Néhány statisztikai adat: 10 papnövendéket taníttatott ki, 7 templomot építtetett, 300 árvát nevelt föl, 11 

magyar és 5 flamand nyelven írott könyvével ért el sikert, és rendületlen hittel és kitartással 98 éves koráig dolgozott a 

Kútvölgyi kápolnában. A büntetése letöltése után a XII. kerületben hozzáfogott a romos Boldogasszony kápolna 

felújításához,  amelynek már a lebontását fontolgatták. A kápolna mellett létrehozta a Táborhegy zarándokházat, hogy 

ez legyen a magyarság engesztelő központja.  És itt berendezte, összegyűjtötte a Mindszenty bíboros tárgyait, 

használati tárgyait és egyéb olyan relikviáit, amelyeket érdemes volt bemutatni. 

 

Itt láthatjuk a kútvölgyi Boldogasszony kápolna. A kápolna a Szabadság hegyen van, a XII. kerületben Galgóczy utca 49., 

jól megközelíthetően. Az alső képen látható a picike kápolba, amelyből fölépítette a nagyobb kápolnát. Műemlékjellegű 

kápolna, hálából emelték Szűz Máriának  egy kisgyermek csodás megmeneküléséért, aki egy kútba beleesett. A képolna 

mellett látható a zarándokház, ahol Mindszenty bíboros emlékszobája is található. Mindenképpen meg kell emlékeznem 

Beatrix nővérről, őt mindenképpen ki kell emelnem. Ő flamand apáca, aki évtizedek óta Regőczi atyának a közvetlen 

munkatársa, segítője, Regőczi atya utolsó órájáig ápolója, gondozója volt és mióta meghalt Regőczi atya, fenntartja, 

működteti a kápolnát és ezt a Mindszenty gyűjteményt. 



 

Beatrix nővér látható az alsó képen az emlékszobában. Jobbra látható két festmény, a bíboros úr édesanyja és a bíboros 

úr. 

 



 

Mindszenty bíboros rövid ideig volt veszprémi püspök. A jobb oldali kép a püspöki ruháit mutatja, bal oldalon a 

szentelési emléklapja, mikor veszprémi püspökké szentelték, középen pedig az a bizonyos fotó látható, amelyet egy 

névtelen feladó juttatott el Mindszenty bíboros úrhoz. Ezt a kis fotót, amely bekeretezve látható az emlékszobában, 

“legyőzetve győz” biztatást jelentett a bíboros úr számára.   

 

 

 

 

 

Regőczi atya különböző használt bútorüzletekből, raktárakból, kidobásra került bútorok közül válogatta, gyűjtötte össze 

a tárgyakat. Itt láthatjuk ezt a fekete bőrgarnitúrát, amely az USA nagykövetségén a szobájában volt. A bal oldali kép azt 

a térdeplőt mutatja, ahol az amerikai követségen imádkozott a bíboros úr.  



A bal felső kép 

a  bíboros úr íróasztala, középen a feszület látható, amely előtt imádkozott, a breviáriuma illetve a misekönyve látható 

még itt. A bal alsó kép csak az aláírása szempontjából érdekes, ez egy vendégkönyv, ahová bejegyzést tett. 

 



 

A bíboros úr és Regőczi atya többször találkozott. A bíboros úr támogatta Regőczi atya gyerekmentő tevékenységét. A 

level dátuma: 1948. november 23. Egy hónap múlva letartóztatták a  hercegprímást. Tudni kell, hogy a hercegpímás, 

mikor Vácon meglátogatta a váci püspök urat, akkor fölkereste a Sasfiókák gyermekotthont, illetve a Regőczi atya közel 

200 árva gyerekkel, egyenruhában fölöltözve meglátogatták, viszonozták a látogatást a budai várban, az Úri utcában, a 

prímási palotában.  

 

 

Jobb oldalon egy kis tárgyat látunk, bal oldalon van a magyarázó szövege. Azt mutatja, hogy Regőczi atya mindent 

gyűjtött, ami kapcsolódik valahogy Mindszenty bíboros úrhoz. Ez a kis tárgy Mindszenty József hercegprímás 

hatosfogatának szerszámdísze 1948-ból. A kép alján egy fotósorozat látható Regőczi atyáról, gyerekként, fiatalként, ifjú 

papként, majd idősebb korában.  



 

 

 

Julia Verhaeghe Anna, a “Krisztus ügye” lelki család alapítója írta Mindszenty József bíborosról 1949-ben. Erről annyit kell 

tudni, hogy a “Krisztus ügye “ lelki családot 1938-ban alapította Julia anya, és 2001-ben II. János Pál pápa a közösséget a 

megszentelt élet családjának ismerte el.  

 



 

Az utolsó képen két fotó látható a kápolnakertből. Beatrxi nővérrel fél évet dolgoztunk az ügyön, és szerencsére időben 

elkezdtük, mert Regőczi atya végakarata az volt, hogy a kápolnája közelében volna nyugodhasson. Igen sok 

adminisztratív munkát kellett végezni, míg végül valamennyi hatóság hozzájárult ahhoz, hogy koporsós temetés 

történjen a kápolnakertben. Egész nap, éjjel-nappal nyitva van, látogatható, rengeteg zarándok keresi fel ezt a szentéletű 

atyát illetve a sírhelyét. A Gondviselés és Regőczi atya föntről segítette munkánkat, hogy a temetés napjára az utolsó 

hatósági engedély is megérkezett, hogy Regőczi atya a Mindszenty gyűjteménye és az engesztelési kápolna mellett 

nyugodhasson. 



 


