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A NAGYVÁRAD-ÚJVÁROSI SZENT LÁSZLÓ-PLÉBÁNIA HAVILAPJA

2019. január

„Isten, nézz le az égbõl az ember fiaira,
hogy van-e még bölcs, van-e még, aki az Istent keresi.”

Zsolt 53,3

Egyházközségünk az események tükrében. Az esztendõ elsõ napján Szûz
Mária Istenanyaságát köszöntöttük, majd immár hagyományosan január 2-án
elkezdõdtek a házszentelések. Két csoportban jártunk szentelni, Bakos Gábor
káplán atya a kántornõvel és ministránsokkal, a plébános kísérõkkel szentelt,
így 11 napig tartott a házszentelés januárban. Végül a bentlakás szobáinak
és a plébániának is megtartottuk a szentelését, majd az udvaron volt újévi
köszöntés és karácsonyi énekeket énekeltünk.

Január 6-án, Vízkereszt ünnepén minden szentmisében elvégeztük a
vízszentelés szertartását – nagyon sokan visznek templomunkból szenteltvizet
otthonaikba.

Január 7-én, elsõvasárnap Urunk megkeresztelkedésének az ünnepén
volt templomunkban az örökös szentségimádási nap. A Rózsafüzér Társulat
és a Mária Légió vállalta a beosztást az egész délutános szentségimádáson.

Január 13–14-én Pécsi Rita újabb elõadás-sorozata kezdõdött a családok-
nak, amit a plébánia égisze alatt a családok rendeztek. Rendkívül értékes
alkalmak. Különösen is megérintett mindenkit az apáról szóló nagyszerû
elõadás.

Egyszerûség és mélység...

Veni Sancte, szeptember 16.
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Január 20-án, szombaton, az ifjúság imájával vette kezdetét idén az
ökumenikus imahét. A fiatalok imáján mind a fiatal ministránsok, mind az
egyetemista bentlakás növendékei képviseltették magukat.

Január 21-én, vasárnap délután a Nagyváradi Római Katolikus Székes-
egyházban volt az imaalkalom a keresztények egységéért, akkor templomunk-
ban nem is volt esti szentmise, hogy minél nagyobb számban lehessenek
jelen a hívek.

Január 23-án, kedden a plébánia 19 tagjával útra keltünk Vredenbe a
testvérplébániánk meglátogatására (Csávossy György – egyháztanácsos, Papp
Gyula – egyháztanácsos és felesége Balog Éva, Voiticsek Ilona egyháztanácsos
és férje Voiticsek Árpád, Rozin Elemér és felesége Erzsébet, Dorhoi Kornélia
és fia Dorhoi Róbert, Boros Mária sekrestyés, Kötting Mária Kriszta újpalotá-
ról, Veres Bernadett ministráns, Korodi Erik, Fábián Attila, Antal Zoltán és
Baricz Hunor egyetemisták, Szabó Emese a katolikus óvoda vezetõje, Tõtõs
Erzsébet szociális munkás és Pék Sándor plébános). Nagy elõny volt az
utazásunkat illetõen, hogy a Ryanair Légitársaság Nagyvárad–Düsseldorf Weeze
légijáratot üzemeltetett, így városunkból repülhettünk és Vredenhez elég közel
landoltunk. Érkezésünkkor vendéglátóink a repülõtéren fogadtak minket,
majd autóbusszal Kevelaerbe utaztunk, ami Németország második legnagyobb
Mária-kegyhelye. Ott az ebéd után a kegyhely történetével ismerkedtünk
végül pedig szentmisét ünnepeltünk, majd Vredenbe utaztunk. Látogatásunk
második napján, január 24-én, szerdán reggel iskolai szentmisén vettünk
részt majd a vredeni plébánia lelkipásztori munkacsoportjával folytattunk
megbeszélést. Ebéd után, két mezõgazdálkodással foglalkozó családot kerestünk
fel, ami tanulságos volt a hatékonyság és a fejlõdés szempontjából. Este a
plébánián zenés táncos ünneplés volt, ami a látogatásunk egyik csúcspontja.
Csütörtökön a reggeli után a plébániáról Guido Wachtel plébános atya
vezetésével elindultunk Dülmenbe és az utunk során Anna Katherina Emme-
rich történetével, hivatásával és látomásaival ismerkedtünk meg. Nagy lelki
élmény és ajándék volt a sírjánál imádkozni és közbenjárását kérni. Este egy
újabb ünneplésre került sor. A vendéglátóink nagy szeretettel készültek és pecsé-
telték meg az ottlétünket. Pénteken délelõtt Vreden belvárosát jártuk be tudato-
san, felkeresve az egyházi, történeti, illetve szociális vonatkozásokat. Délután
Ammeloe faluban, a tájházban tettünk látogatást, majd este az egyik gimná-
zium zenei matinéját hallgattuk meg. Szombaton hajnalban repültünk haza
sok élménnyel és örömmel. Istennek legyen hála ezért a testvérkapcsolatért!

Február 11. és 13. között volt a plébániatemplomban – a káptalan õsi
fogadalmának megfelelõen –, az utolsó farsangi napokban a szentségimádás
és lelkigyakorlat. A lelkigyakorlat vezetésére Ft. Román János nagybányai
plébános atyát kértem fel és hívtam meg. Mindhárom nap délután 5-kor volt
a szentmise és annak keretében hangzott el a prédikáció három témában:
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Isten igéje, Isten örökkévalósága és Isten jelenléte. A szentmiséken a Halmos
László-kórus látta el a zenei szolgálatot. A szentmisék után voltak a
szentségimádások, 7 óráig imákkal, elmélkedésekkel vezetve, majd 8-ig csend-
ben végezve. Az elmélkedéseket a szentségimádás alkalmával a káptalan tagjai
vezették: Mons. Fodor József nagyprépost, Ft. Kiss Albert és Ft. Pálos István
kanonok urak. Az illetékes napon õk celebrálták a szentmisét is. Mivel
február 11 a Betegek Világnapja, a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása
is azon a napon, vasárnap volt a templomunkban. A három fogadalmi szentség-
imádási napon jelen voltak a székeskáptalan tagjai, a városi papság, kispap-
növendékeink egy része (mivel vakáció volt) és nagy számban a hívek is. A
fogadalmi szentségimádási napok után hamvazószerdával kezdetét vette a
nagyböjt. A szentmisék után volt hamvazkodás azok számára, akik nem
tudtak szentmisére jönni, pedig nagyböjt elsõ vasárnapján volt a szentmise után.

Február 18-án, nagyböjt elsõ vasárnapján a templomban bekapcsolódtunk
a Házasság Hete kezdeményezésbe. Angliából indult a kezdeményezés és egy
héten keresztül a házasság és a család ünneplése történik. Szombaton délután
a pinceteremben mintegy 15 házaspár számára foglalkozást vezetett Ft. Tóth
Attila–Levente atya és az idei mottóval: „Éltetõ sodrásban” foglalkoztak a
párok a KETT módszer segítségével. Az elõadás/foglalkozás után volt egy
séta, amikor az elõkészített kérdéseket beszélték át a párok. A vasárnapi
szentmisét különösen is a családokért/házasokért ajánlottuk fel, Ft. Kovács
Zsolt atya prédikált, az egyetemes könyörgéseket a házasok írták, majd a
szentmise végén a férjek egy-egy szál rózsát adtak át feleségeiknek ezekkel a
szavakkal: „Én újra téged vennélek feleségül, mert....” – nagyon megható
mély pillanatok voltak. Ezután a házaspárok megáldása következett.

Ugyanezen a napon az esti szentmise elõtt a keresztúti ájtatosságot a
Halmos László-kórus végezte. A nagyböjt során törekszünk arra, hogy a
közösségek aktívan bekapcsolódjanak a keresztúti ájtatosságok végzésébe.

Az I/2018-as körlevél értelmében, február 23-án, pénteken ima- és böjti
napot tartottunk Ferenc pápa útmutatásának megfelelõen a Kenyai Demokra-
tikus Köztársaság és Dél-Szudán, Afrika és az egész világ békéjéért. A
szentmisében külön imát végeztünk a békéért.

Február 24-én, szombaton délután a Schönstatt Családakadémia alkalmán
vettem részt Lippán. Fontos a családosok kezdeményezéseinek a támogatása
és pártolása.

Nagyböjt 2. vasárnapján, február 25-én, a szentmisékben egy lapot adtuk
a hívek kezébe a NEK 2020-ra való készület jegyében. Fontos minden katekézis
jellegû alkalom, fõleg az Oltáriszentséget illetõen, hiszen sokszor tapasztaljuk
a hívek ártatlan tudatlanságát. Továbbá az átváltoztatás utáni formák váltakozó
használatára köteleztük el magunkat, reméljük, hogy ez is fokozza a tudatos-
ságot és a figyelmet.



4

Március 6-án a szokásos keddi egyetemi lelkészségi hittanórára Molnár
Imola unitárius lelkésznõt hívtuk meg, aki életútjától, egyetemista éveirõl és
a zenéhez fûzõdõ kapcsolatáról is beszélt.

Március 9-én és 10-én került megszervezésre újra a 24 óra az Úrért lelki
program. A Ferenc pápa által kezdeményezett ájtatosság 24 órát tart és a
szentségimádáson/imán illetve a gyónási lehetõségen van a hangsúly. Idén a
szõllõsi-, õssi-, velencei- és a román nyelvû személyi plébániák is templomunk-
ban kapcsolódtak be a rendezvénybe.

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön az RMDSZ szervezésében, plébánia-
templomunkban volt az ökumenikus igeliturgia, amin Exc. Böcskei László
megyés püspök is részt vett, illetve ünnepi gondolatait is megosztotta. A
reformátusok részérõl Forró László fõjegyzõ volt jelen és beszélt, az unitá-
riusokat pedig Molnár Imola lelkésznõ képviselte.

Március 17-én, szombaton az egyetemista közösség újra megszervezte a
Bihar megyei magyar nyelvû gyermekotthonok találkozóját, idén hatodik
alkalommal. Meghívtuk a nagyszalontai, gálospetri, székelyhídi, szentjobbi
és nagyváradi gyermekotthonokat. Mintegy 120 gyerek és 20 kísérõ jött el,
így az egyetemistákkal együtt majdnem 200-an voltak a rendezvényen. Idén
jelen volt Restás István is, aki ennek a napnak az ötletgazdája. Idén a prog-
ram a püspökség felnõttképzõ központjában volt. A regisztráció után
üdvözöltük a résztvevõket, elsõnek Exc. Böcskei László megyés püspök urat,
majd a gyermekotthonok mûsorai következtek. Délben pizzaszeletet ebédel-
tünk, majd két egyetemista lány egy mesefélórát készített és adott elõ nagy
sikerrel. A nap zárásaként a székesegyházban egy imádságos, énekes lelki
tartalom volt, majd ajándékcsomagot kaptak a gyerekek az egyetemistáktól.

Március 18-án, vasárnap, az egyetemista bentlakás és még néhány vendég
Máriaradnára zarándokolt. Délelõtt indultunk nagy busszal, majd ott a
kegyhely bazilikájában szentmisén vettünk részt és utána a Lippa-i Caritas
étkezõjében közösségi ebéd volt. Az úton Máriaradnára imádkoztunk,
énekeltünk, hazafelé pedig nagy jókedvvel osztottuk meg az élményeket. Ez
remek alkalom a társaság közösséggé formálására, illetve élmények és személyes
szeretet által a vallási nevelésre is.

Az RMDSZ által kezdeményezett Márciusi Ifjak Gálamûsor keretében
a nagyváradi Szigligeti Színházban a bizottság egyöntetû szavazása alapján
program kategóriában a Bihar megyei magyar nyelvû gyermekotthonok
találkozóját díjazták.

A nagyböjt során a közösségek: Halmos László-kórus, Mária Légió,
Rózsafüzér Társulat, Ifjúsági zenekar, Egyháztanács tagjai vezettek keresztúti
ájtatosságot. Istennek legyen hála a közösségek aktivitásaiért.

Nagyböjt 2. katekézise március 18-án, vasárnap volt. Újra elõkészítettünk
egy képet és egy leírást a kép hátoldalán, ami a szentgyónásról szólt. A
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gyónás lépéseirõl, illetve olyan általános tudnivalókról, amit úgy tapasztaltunk,
hogy fontos átismételni – ezzel is segítséget nyújtva a jó húsvéti szentgyónások
elvégzéséhez. A nagyböjt során a Szeretetszolgálat csoport kezdeményezésére
tartós-élelmiszer gyûjtés volt a templomban. Három nagyböjti vasárnap során
ki volt téve a kosár a templom bejáratához és szép számban hoztak ado-
mányokat a hívek, amiket a csoport tagjai összegeztek, majd mintegy 70
csomagot készítettek, amit nagyhét elõtt szállítottak ki a rászorulókhoz.

Virágvasárnap kezdetét vette a nagyhét. Virágvasárnap a hívekért bemu-
tatott szentmisén a Halmos László-kórus (és néhány zeneszakos egyetemista)
a Passió éneklésével szolgált. Az esti szentmise elõtt egyháztanácsosaink vezették
a keresztúti ájtatosságot. Nagyhétfõn, nagykedden és nagyszerdán megláto-
gattuk az elsõpéntekes betegeinket, hogy lelkileg õk is készülhessenek a húsvét
ünneplésére a szentségi Jézussal való találkozásból. Az egész évben a leg-
fontosabb a nagyhét ünneplése, abban a három szent nap: nagycsütörtök,
nagypéntek és nagyszombat megélése. Már virágvasárnap minden szentmisén
biztattuk a híveket, a közösség tagjait, hogy kapcsolódjanak be a szent három
nap megünneplésébe. Nagycsütörtökön délelõtt 10 órakor a székesegyházban
a fõpásztor mutatott be szentmisét, annak keretében a papság megújította
fogadalmait és az olajok megáldása is megtörtént. Délután 6 órakor a
plébániatemplomban az utolsó vacsora emlékmiséjét tartottuk meg. 12 férfinak
elvégeztük a lábmosást, a hívek két szín alatt áldoztak, a szentmise után
oltárfosztás volt, majd közösen imádkoztunk a Jézus Szíve mellékoltár
tabernákuluma elõtt, virrasztva Jézussal az olajfák hegyén.

Nagypéntek délután 3 órakor a város plébániái, szervezetei, papjai és a
fõpásztor a püspöki palota kertjében közös keresztúton vettek részt, minden
állomásnál az elmélkedést más és más imádkozta. Délután 6-kor a plébánia-
templomban Ft. Bakos Gábor segédlelkész atya végezte a nagypénteki szer-
tartást. A kórus passiót énekelt és a kereszthódolatra egy új keresztet szereztünk
be. Szintén húsvétra egy új monstranciát vásároltunk és a régi mellett ezt is
használni fogjuk majd. Nagyszombaton ezt a monstranciát használtuk a 10-
tõl 18-ig tartott szentségimádáson. A szentség õrzésére egyháztanácsosok, a
Rózsafüzér Társulat tagjai, valamint Mária Légiós testvérek iratkoztak be, de
egész sokan megfordultak a nap során a szentsír meglátogatására. A nagy-
szombati szertartás este 8-kor kezdõdött, elõtte volt asszisztenciapróba. A
szertartásban volt tûzszentelés, vízszentelés és hála Istennek a jó idõjárásért
– körmenetet is tudtunk tartani, majd ételszentelést.

Húsvétvasárnap zsúfolásig megtelt a templom és nagy belsõ örömmel
ünnepeltük Krisztus feltámadását. Húsvéthétfõn 8, 10 és 18 órakor voltak
templomunkban a szentmisék.

Április 5–6-án részt vettem Budapesten az egyetemi lelkészek pasztorális
konferenciáján. Az egyetemista lelkipásztorkodás a kollégium miatt is fontos,
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színfoltja a plébániának. Az értekezés során betekintést kaptunk a Mûegyetemi
Katolikus Közösség életébe, Fábry Kornél atya lelkesítõ elõadását hallgattuk
meg az Eucharisztikus Kongresszus témájában, illetve az egyetemisták réteg
pasztorációjáról értekeztünk Palánky Ferenc püspök jelenlétében.

Áprilistól Suta Zsuzsanna önkéntesen tevékenykedõ titkárnõ elõrehaladt
korára hivatkozva kérte a felmentését. Nehéz szívvel engedtük el, ugyanis
szerény, figyelmes természete és alázattal végzett megbízható munkálkodása
nagy ajándék volt. Távozásával visszatért Tõtõs Erzsébet, aki szülési szabad-
ságon volt és az iroda vezetését is átvette.

Április 18-án az esti szentmise elõtt a Rózsafüzér Társulat számára évi
beszámolót tartottunk. A programot Orbán Mária elnöknõ vezette. Volt
elmélkedés és az anyagi helyzet ismertetése. A társulat a monstrancia vásárlását
is nagyban támogatta.

Április 29-én, húsvét 5. vasárnapján, volt az Egyházmegyei Zarándoklati
Nap Szent László király tiszteletére. A székesegyházban 11 órakor kezdõdött
a szentmise, aminek fõcelebránsa és szónoka Palánki Ferenc debrecen–nyíregy-
házi egyházmegye püspöke volt. A szentmisén a város és az egyházmegye
plébániái zászlóikkal, lobogóikkal vettek részt és ezeket a szentmise után a
hermás körmenetre is magukkal vitték. Plébániánkról néhány zarándok
Gyomaendrõdrõl indult (csütörtöki, pénteki és szombati gyaloglás után)
gyalog érkezett az ünnepre.

Május 6-án, a hónap elsõ vasárnapján elsõáldozás volt a templomunkban.
A gyermekeket Ft. Bakos Gábor káplán atya készítette fel már õsz óta a
rendszeres szombati hittanórákon. Volt szülõi értekezlet is a szülõk részére
két alkalommal. Illetve az utolsó héten minden nap intenzív felkészítést
tartott Gábor atya. Az ünnepség levezetésében segített Gulyás Mónika, a
kántori szolgálatot pedig Nagy Gabriella látta el. Elsõáldozóink: Formittag
Dániel, Kiss Antónia, Zalányi Krisztián, Belényesi Beremisz, Tóbiás Gabriella,
Szabó Ödön, Oprean Petru, Bajgyik Szabolcs, Dinu Melissa, Oszaczky Butkai
Gergõ, Oszaczky Butkai Balázs. Május elsõ vasárnapján anyák napja is volt.
A szentmisék után minden nõ, anya egy szál fehér szegfût kapott a kijáratnál
ajándékba, ezzel köszöntve és ünnepelve ezt a lényeges hivatást.

Május 12-én, szombaton a püspöki palotában, illetve a székesegyházban
Egyházmegyei Családos Találkozó volt. Budaörsrõl a Varga család tartott
elõadást a konfliktuskezelésrõl. Õk a Schönstatt Lelkiségi Mozgalom elkö-
telezett tagjai és a családok lelkipásztori képzésével is foglalkoznak. Az elõadás
után volt beszélgetés, majd mûhelymunka és közös ebéd. A találkozó szent-
misével végzõdött, amit egyházmegyénk fõpásztora mutatott be. A
plébániánkat mintegy 10 család képviselte a rendezvényen.

Május 20-án ünnepeltük pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelének ünnepét.
Mint minden évben, idén is egy csoport elzarándokolt Csíksomlyóra a
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Vredeni látogatás, január 23–26.

Triduum, február 11–13.

Gyermekotthonok találkozója, március 17.

Húsvét, tûzszentelés, március 31.
Szent László gyalogos zarándoklat,

április 25–29.
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Elsõáldozás, május 6.

Templombúcsú, június 27.

Pasca Szilárd újmisés primíciája, július 22.
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Családakadémia záróvizsga, szeptember 28–29.

Veni Sancte,  szeptember 16.

Szent Katalin-zarándoklat, Párizs, október 19–23.

A Halmos László Kórus ünnepi hangversenye, december 21.
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pünkösdszombati búcsúra. Idén közösen zarándokoltunk a biharpüspöki
közösséggel és így telt meg egy nagy busz. Pünkösdhétfõn a hagyománynak
megfelelõen megemlékeztünk a templom megmentésérõl és az esti hálaadó
szentmisében mondtunk köszönetet Istennek és a templom megmentõinek
is, akik közül már szinte senki sem él.

Május 22-én, kedden este az udvaron búcsúztattuk el azt a 13 egyetemista
bentlakót, akik idén elballagtak. Kedves ünnepség keretében volt együtt a
bentlakás, és minden ballagó egy emléklapot kapott ajándékba.

Június 9-én, szombaton szervezték meg az Egyházmegyei Ifjúsági
Találkozót Nagyváradon. A találkozó csúcspontja az ünnepi szentmise volt
a székesegyházban, amit Böcskei László megyés püspök atya celebrált. Plébá-
niánkról 10 fiatal volt a találkozón. Ugyanezen a napon volt a PKE tanévzáró
ünnepsége, amikor a végzõs diákok ballagtak. Igét hirdetett Tõkés László
elnök. Az istentisztelet után voltak a köszöntések és az oklevél-átadás.

Június 24-én, vasárnap, Vredenben a németországi testvérplébániánkon
részt vettem a plébános, Ft. Wachtel Giudo atya búcsúztatásán, akit elhelyeztek.
Az ünnepi szentmise délután 2-kor kezdõdött, majd egy közösségi teremben
több százan köszöntek el a nagyon szép munkát végzett plébánosuktól, ott
a nagyváradiak köszöntését is tolmácsoltam.

Június 27-én, Szent László napján ünnepeltük templomunk búcsúünne-
pét. Elõtte való nap Józsa Domokos orgonakoncertet tartott templomunkban:
Bach, Händel, Zipoli, Mozart kompozícióit szólaltatva meg. A gyönyörû
zene és a mûvészi elõadás megörvendeztette a jelenlevõket. Az ünnepünk
napján este 6-kor mutattuk be közösen a város papságával a szentmisét. A
szentmise elõtt Józsa Domokos kántor-karnagy – aki Kribus Mónika beteg-
ségébõl lábadozó kántornõnket helyettesítette – vesperást vezetett. A szentmise
szónoka Ft. Reszler Mihály máramarosszigeti plébános-fõesperes volt. Velünk
ünnepelt egyházmegyénk fõpásztora is, akit névünnepe alkalmával köszön-
töttünk és aki a szentmise után áldást adott.

A nyári szabadságolás és a hõség miatt július és augusztus hónapokban
csak reggel tartottunk szentmisét, persze az élet nem állt le, különösen is
aktív volt a Szeretetszolgálat csoport ugyanis Rosemarie Koch segélyeket
küldött, amit a rászorulókhoz juttattunk el.

Július 22-én, vasárnap egy különösen is kedves alkalomra került sor,
Pasca Szilárd újmisés atya primíciát tartott templomunkban. Mivel idén
nem volt papszentelés városunkban, gondoltuk megajándékozzuk közössé-
günket ezzel a kedves lelki alkalommal. A szentmisén kispapok is jelen
voltak és a város plébániáinak több híve is.

Július 24-én templomunkban Thurzó Sándor József és Lucian Maliþa
komolyzenei hangversenyt tartottak.
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Július 29-én, vasárnap Szent Anna és Szent Joakim ünnepe után meg-
áldottuk a nagyszülõket, akiket a szentmisékben külön is köszöntöttünk, egy
imával és egy szentképpel leptünk meg. Az idõseink nagy hálával és örömmel
fogadták az odafigyelést. A nagyszülõk áldásos tevékenysége igen sokat jelent
a családok életében.

A nyári munkálkodás egyik jelentõs feladata az iroda számára az egye-
temista bentlakás benépesítése. Reklámanyagot küldtünk az Erdélyben és
Partiumban mûködõ magyar tannyelvû líceumoknak/gimnáziumoknak, ahol
az osztályfõnökök továbbították az információt az érdeklõdõ diákoknak.
Sajtóanyagok is készültek mind a Bihari Naplónak, mind a jelentõsebb
erdélyi magyar lapok számára, hogy az egyetemista bentlakás léte minél
szélesebb körben ismertté váljon. A nyár során felújítási munkák folytak: az
egyetemista bentlakás két lakrészének a teljes felújítása, illetve a jobboldali/
új épületszárny teljes tetõrendszerének a cseréjére került sor. A nyár folyamán
igen aktív volt a Szeretetszolgálat csoport. Rosemarie Koch több alkalommal
küldött segélyt, amit továbbítottak. Az Arena Sport nagyváradi szaküzlete
sportruházatot adományozott, amit a Bihar megyei gyermekotthonoknak
adtunk tovább. Az iskolakezdésre tanszergyûjtés volt, lehetett használt és új
tanszert, illetve pénzadományt is felajánlani, amit a csoport a nehéz sorsú
családoknak továbbított tanévkezdésre.

Augusztus 26-án a Duo Varadiensis komolyzenei hangversenyt tartott
templomunkban, 12 Ave Maria szerzeményt mutattak be.

Szeptember 9-én Christoph Theberald atyát vredeni plébánosnak iktatták
be, mivel magán az ünnepségen nem lehettem jelen, augusztus utolsó napjai-
ban Vredenbe utaztam, hogy jókívánságainkat tolmácsoljam testvérplébániánk
új plébánosának.

Szeptember 1-tõl Bakos Gábor káplán atyát Érmihályfalvára helyezték
át, így egy pap maradt a Szent László plébánián – ami idõszerûvé tette a már
régen esedékes lépést, a szentmisék rendjén való változtatást. Gábor atya
elzárkózott mindenféle köszöntéstõl és búcsúzástól – ezt tiszteletben is tartot-
tuk. Ezúton köszönet a munkájáért, további útjára Isten bõséges áldását
kívánjuk. Az új miserendre vonatkozóan az egyháztanáccsal való egyeztetést
követõen a következõ elképzelés nyert teret: hétfõn, kedden, szerdán reggel
8-kor, csütörtökön este 6-kor, pénteken reggel 8 és este 6-kor, szombaton
reggel 8-kor lesznek hétköznap a szentmisék. Vasárnap 9, 11 és este 6-kor,
ezután tekintet nélkül a téli/nyári idõszámításra. A legfájdalmasabb ebben a
nagyon nehéz döntésben és helyzetben a Posticum kápolnájának a feladása,
ahová nagyon kevesen, maximum 20 személy járt szentmisére és így indokolt
lépés volt ez. Minden úton informáltuk a híveket: hirdettük több vasárnap
során, újságban (Bihari Napló) közzétettük, szórólapon illetve a Forrás plébá-
niai értesítõben is közöltük. A hétköznapi szentmisékkel párhuzamosan
rózsafüzér imádság lesz.
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Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén a plébánia hívei közül
többen részt vettek Máriaradnán a búcsús szentmisén, amit a 350. évforduló
alkalmából Erdõ Péter bíboros úr mutatott be. A zarándoklat lassan meg-
szokott programja a közös keresztút a fõpásztor vezetésével.

Szeptember 9-én, Szentjobbon az egyházmegye Mária kegyhelyén volt a
búcsú. Plébániai közösségünk zarándokai a Katalin-telepi plébánia csapatával
közösen indultak a szentmisére.

Szeptember 16-án a hívekért bemutatott szentmise keretében, évkezdõ
Veni Sancte szentmisét tartottunk, megáldottuk az iskolatáskákat és imád-
koztunk gyermekeink tanévéért.

Szeptember 26. és 28. között az egyetemista bentlakás mintegy 18
kollégistával (nagyrészt tulajdonképpen az új lakókkal) egy közösségformáló,
csapatépítõ tréningen vettünk részt Szentjobbon, az ottani gyermekotthonban.
Szerdán délután keltünk útra Nagyváradról és a szentmiséig ismerkedtünk,
illetve lelkileg a misére készültünk. A mise után volt vacsora, majd közösségi
játékok az ottani gyerekekkel együtt. Csütörtökön a reggeli áhítat után újabb
ismerkedési gyakorlatok voltak és a nap során szünetben is önkéntes munkát
végeztünk, illetve a bentlakás íratlan szabályairól értekeztünk. A délutánunk
a szerdaihoz volt hasonló, annyi kivétellel, hogy este táncmulatság volt.
Péntek délelõtt helyismereti úton vezetett bennünket kedves házigazdánk
Szerafina nõvér és nagyon tanulságos kiértékelõt tartottuk a fiatalokkal. A
szentjobbi házigazdáinkon túl nagy köszönet illeti Tõtõs Erzsébet irodavezetõt
az ötletért, a pályázatért, a szervezésért és a nagyszerû munkájáért.

Szeptember 28–29-én a Schönstatt családcsoport az akadémia után, ami
Lippán volt, a plébániánk pincetermében tartotta a vizsgaelõadásokat. Egy
sûrû de fontos hétvégén vettek részt az érintett házaspárok.

Szeptember 29-én, szombaton két ministránssal: Szabó Borókával és
Szabó Ödönnel részt vettünk az egyházmegyei ministránstalálkozón Margittán.
Istennek és a szervezõknek legyen hála a tartalmas programért.

Szeptember 30-án, Szentírás Vasárnapján, templomunkban délután 3 és
6 óra között folyamatos szentírásolvasást szerveztünk. 12 személy vállalt
felolvasást az Újszövetségbõl. A szentmisék után pedig Márk evangéliumát
osztottuk ki mindenkinek ajándékba, amit újság formátumban nyomtattunk
ki 400 példányban, a budapesti Szent Ferenc Bibliatársulat engedélyével.
Ezekkel is próbáltuk szervezni és szolgálni az Isten igéjével való találkozásunkat.

Október 1-je az Idõsek Nemzetközi Világnapja. A Szeretetszolgálat
csoport az elsõpéntekes idõsek számára kis ajándékcsomagot készített és
juttatott el. A Partiumi Keresztény Egyetemen szintén október 1-jén volt a
tanévnyitó Veni Sancte. Idén a katolikus megyéspüspök Exc. Böcskei László
végezte a szertartást, amin én is részt vettem az egyetemistáinkkal együtt,
akiknek nagyon sikeres akadémiai évet kívánunk.
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Október 6-án az aradi vértanúk emléknapján templomunkban volt a
megemlékezõ ökumenikus istentisztelet. Szolgált a Halmos László-kórus, illetve
az RMDSZ által szervezett rendezvényen jelen volt és igei köszöntõt mondott
Mons. Fodor József általános helynök, Csûry István fõtiszteletû református
püspök, Mátyás Attila evangélikus és Kardos József unitárius lelkészek.

Október 12-én megkoszorúztuk a templom falán elhelyezett emléktáblát
az áldozatok iránti tiszteletünk jelképeként. A koszorúzás után Miatyánkot
imádkoztunk, illetve áldást adtam a jelenlevõkre.

Nagy örömünkre októberben (20–21-én) folytatódott a Pécsi Rita vezette
házaspároknak szóló elõadássorozat. Ez alkalommal a téma a serdülõket
(serdülõkor sajátosságai), a felnõtteket (életkori szakaszok) és a házasokat
(házaspárok útja) is érintette.

Október 21-én, Missziós Vasárnapon az egyházmegye rendelete alapján
a missziók támogatására gyûjtöttünk. A missziók ügyét és valóságát azzal is
próbáltuk közelebb hozni, hogy a szentmisében érintetteket kértük fel
tanúságtételre, így a reggeli misén Pécsi Rita tett tanúságot az õ missziójáról
a házasok irányába. Az Élet Kenyere Közösség tagjai is tanúságot tettek az
õ sajátos missziójukról.

Vredenbõl, a testvérplébániánkról egy csoport – mivel 23-án a repülõgépet
lekésték – 24-én megérkezett Nagyváradra. A program a püspökségen vacsorával
kezdõdött, ahol a kapcsolat 5 éves tartalmát is megünnepeltük. Csütörtökön
Újpalotára mentünk, majd koncerten vettek részt a filharmóniában, és este
az egyetemistákkal találkoztak. Október 26-án, pénteken a németek mintegy
100 váradi hívõvel Máriapócsra zarándokoltak. A magyar nemzeti kegyhelyen
volt közös szentmise, ebéd majd rózsafüzér. Este érkeztünk haza, ahol egy
vacsora keretében búcsúztunk el vendégeinktõl, akik szombaton Debrecenbõl
repültek haza.

Október 19–23. között a nagyváradi Szent Katalin-telep plébániájának
szervezésében a mi plébániánkról is útra kelt egy csoport a párizsi zarándok-
latra, a Csodásérmû Szûzanyához.

Október 29–31 között KETT pedagógia képzés volt az elsõáldozásra
vonatkozóan a Pasztorális Központban, ami nagyon jó és hasznos volt.

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, a Rulikowsky temetõben a
város plébániáival közös imát végeztünk az elhunytakért. Idén Ft. Giosanu
Leonard várad-olaszi segédlelkész végezte a szertartást.

November 11-én a plébániatemplomban a Halmos László-kórusunk
„Végtelen könyörület…” címmel koncertet tartott. A színes elõadást különösen
is lelkivé tette a felolvasott szöveg, a szép elmélkedõ sorok. Öröm, hogy a
kórus immár minden vasárnap a 11-es misén vállalja az énekszolgálatot.

November 17-én, szombaton 11 órai kezdettel a Posticum Szent Erzsébet-
kápolnájában búcsús szentmisét tartottunk. A szentmise után a ház vendégül
látta a közösség jelenlevõ tagjait.
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November 24-én, szombaton plébániánk Halmos László-kórusa képvisel-
tette magát a VII. Egyházmegyei Kórustalálkozón. Hála Istennek a megújuló
kórus szolgálatával örömöt jelent.

November 24–25-én Pécsi Rita elõadásait hallgatta mintegy 40 házaspár
a plébánia szervezésében, a kritika és a haragkezelés témakörében, ami fontos
aktualitás a házasok életében.

Az egyetemista csoport hétfõi foglalkozásaira vendégeket hívtunk:
november 12-én Illés Zsolt és Izabella a házaséletrõl, november 19-én Moº
Dorel és Ella a gyászról, november 26-án pedig Oláh Erzsébet a grafológiáról
tartott érdekes elõadás a kollégium bentlakóinak.

Krisztus Király vasárnapján a 11-es szentmise után az Oltáriszentség
elõtt felajánlottuk plébániánkat Krisztusnak és szentségi áldás is volt.

November 27-én többen vettek részt plébániánkról a Katalin telepi
Csodásérmû Boldogasszony-templom búcsús szentmiséjén.

November végén és december elején a Nicolae Bãlcescu és a Szacsvay
Imre Általános iskolák hittanóráit látogattam.

Advent elsõ vasárnapján este a templom elõtti téren meggyújtottuk az
elsõ gyertyát az adventi koszorún. Ekkorra elkészült Dr. Nogáll János, Krisztus
követése fordításának nagyon szép reprint kiadása, amibõl lelki morzsák
vannak a templomban egy kosárba kitéve, ahonnan húzni lehetett egy-egy
napra/hétre, konkrétan abban az üzenetben lehet Krisztust követni. Az
egyházközség adventi elhatározása, hogy keddenként 6-kor roráté szentmisét
ünneplünk és utána közös reggelizés van a pinceteremben. A szentmisére az
egyetemista kollégium bentlakói készültek énekekkel, felolvasással vagy akár
felajánlási szimbólumokkal. Ez egy szép jele az egységnek, ugyanis a plébánia
sokban hordozza ezt a kollégiumot és ilyenkor a diákok hálájuknak is jelét
adhatják szolgálatukkal. A hitoktatás terén a hittanórák mellett szülõi
értekezleteket is szerveztünk az elsõáldozók szüleinek december 3-án, a bér-
málkozóknak december 9-én. Az elsõáldozókkal dr. Nemes István egy szép
Szent Miklósról szóló Kett-foglalkozásban volt jelen, a bérmálkozóknak Tankó
Zita is tartott elõadást, illetve a szülõkkel foglalkozott. Volt közös agapé és
ajándékokat is kaptak a gyerekek.

December 4-én, kedden a Partiumi Nyugdíjas Kórus tartott elõkarácsonyi
ünneplést. Szép alkalom volt a szolgálatra és a találkozásra.

December 6-án este járt a Mikulás a kollégium bentlakóinál – ami
immár egy hagyományos kedves alkalom.

Advent 2. vasárnapján az esti szentmise után Józsa Domokos adventi
orgonakoncertet tartott a „Veni Redemptor Gentium – Jöjj Népek Megváltója”
– Szent Ambrusnak tulajdonított zsolozsma-himnusz hét feldolgozásában.

Advent során a Szeretetszolgálat csoport tartós-élelmiszer gyûjtést szer-
vezett. Mintegy 80 csomag segélyt juttatott el így rászorulóinknak karácsonyra.
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Isten fizesse mindenki jóságát, hiszen ezeket a csomagokat nagyrészt a hívek
adták/gyûjtötték össze. Jó tapasztalni az emberek érzékenységét és bizalmát.

December 18-án a hajnali szentmisét Exc. Böcskei László mutatta be
templomunkban. Szép alkalom volt ez az egyetemistákkal és a hívekkel való
találkozásra és az ünnepi jókívánságok személyes tolmácsolására. Ugyanezen
a napon volt ünnepváró istentisztelet és karácsonyi köszöntés a Partiumi
Keresztény Egyetemen. Az evangélium olvasására és igehirdetésre kértek fel.
Az ünnepség után kedves fogadás is volt az Arany János Kollégiumban.

December 21-én a Halmos László-kórus szép elõünnepi hangversenyt
tartott „Szállást keres a Szent Család” címmel. Nagyon szép volt és egy
drámai történet prózában való megszólaltatása lelkileg még hatásosabbá tette
az eseményt.

Karácsonyra a plébánia egy SMS-angyal névre keresztelt rövid szöveges
üzenetküldõ alkalmazást indított el. Mindenki, akinek tudjuk a mobil számát
ünnepi jókívánságot kapott sms-ben és ezután ez bármilyen lelki tartalom,
illetve hirdetés küldésére is használható.

Az éjféli misén zsúfolásig megtelt a templom, nagyon szép lelki békében
telt Jézus születésének a megünneplése. Karácsonyban a gyermekek szereplése
az ünnepi 11-es szentmise után volt közvetlenül, ajándékosztással.

December 31-én este 6-kor tartottuk az év végi hálaadó szentmisét,
megköszönve Istennek minden adományát, kegyelmét, arra törekedve, hogy
életünkben észrevegyük folyamatos munkálkodását és szeretõ jelenlétét.

2018-ban templomunkban 20 keresztelés volt, 11 gyermek lett elsõáldozó,
11 házasság köttetett és 76 testvérünket kísértük utolsó útjára. Elsõpénteken
32 beteget látogatunk.

Visszatekintve a 2018-as évre, egy kettõs irányt fedezek fel: EGYSZERÛ-
SÉG és MÉLYSÉG! És ilyen az Isten! Ezen az úron kell járnunk: egyszerûség
és mélység! ÉLET és VILÁGOSSÁG!

Pék Sándor plébános



Januári hirdetések

A havilapot szerkeszti a Nagyvárad-Újvárosi Szent László Római Katolikus Plébánia.
410209 Nagyvárad, Primãriei utca 9. szám. Telefon: 0259/431-652.

www.szentlaszloplebania.ro
Készült a nagyváradi Litera Print nyomdában.

Szûz Mária, Isten Anyja – jan. 1.: Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21
Urunk megjelenése (Vízkereszt) – jan. 6.: Iz 60,1-6 – Ef 3,2-3a.5-6 – Mt 2,1-12
Urunk megkeresztelkedése – jan. 13.: Iz 42,1-4.6-7 – ApCsel 10,34-38 –

Lk 3,15-16.21-22
Évk. 2. vas. – jan. 20.: Iz 62,1-5 – 1Kor 12,4-11 – Jn 2,1-11
Évk. 3. vas. – jan. 27.: Neh 8,2-4a.5b.8-10 – 1Kor 12,12-30 – Lk 1,1-4; 4,14-21

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Január 1-tõl megváltoztak a stóladíjak és az egyházi hozzájárulás összege,
ami immár minimum 70 lej, a szentmise pedig 25 lejbe kerül.

• Karácsonykor elindítottunk egy SMS-küldõ alkalmazást, amit SMS-
angyalnak neveztünk el. Kérjük azokat a híveket, akik nem kaptak üzenetet
és szeretnének, hogy a sekrestyében vagy a plébánián adják meg mobil-
telefonszámukat. Azon híveink, akik kaptak üzenetet, de nem szeretnék,
hogy a továbbiakban is küldjünk részükre, kérjük jelezzék ezen igényüket.

• A következõ héten még tartanak a házszentelések, így csak reggel lesznek
szentmisék.

• Január 13-án lesz a Székesegyházban a jubiláns házasok megáldása. A
sekrestyében lehet feliratkozni azoknak, akik kerek évfordulót ünnepelnek
ebben az évben.

• Októbertõl elkezdtük a plébániai hitoktatást. Az elsõáldozók (3. osztály)
számára minden hétfõn d.u. 17-tõl, bérmálkozók számára (7. és 8. osztály)
minden vasárnap este 19-tõl lesz a plébánia közösségi termében, a Tudor
Vladimirescu 4. szám alatt.

• Január 12–13-án kerül megrendezésre az Egy mázsa szén vagy egy marék
gyémát? címû elõadássorozat következõ modulja a nagyváradi Szent László-
plébánia szervezésében, a Nagyváradi Várban. A hely korlátozott befo-
gadóképessége miatt elõzetes regisztráció szükséges. Kezdeményezésünk
házaspároknak, jegyeseknek, pároknak szól. Bõvebb felvilágosítás és
információ a 0770102113-as telefonszámon kapható.

• Utolsó útjukra kísértük: dec. 3. † Pap Zoltán, dec. 4. † Hevesi Sándor,
dec. 6. † Repkõ Pál, dec. 7. † Fogel szül. Herold Margit, dec. 12. † Barátky
Lajos-József, dec. 17. † László szül. Torner Erzsébet, dec. 27 † Matolcsi
István, dec. 28. † Stokker Viorica testvéreinket.


