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Nagyböjti startoláshoz
Az elsõ dolog a nagyböjt kezdetén, ami éppen a hamvazás révén megérint

Fotó: Voiticsek

Máriaradna.

bennünket ez az igazság: „…porból lettél…” Az ember, aki olyan sokszor
felmagasztalja magát, aki erõsnek érzi magát szembesül ezzel, hogy por,
gyenge, törékeny, sebezhetõ... És mégis szereti az Isten, terve van a por
gyenge emberrel, sõt Fiát adja oda érte. Ebben van elrejtve, a porban, az
erõnk és a békénk.

Jézus a 40 napos böjt elején három dologra figyelmeztet bennünket az
evangélium sorain keresztül. Az elsõ az ima, ami beszélgetés Istennel, ami az
Isten szavának a hallgatása, meghallása. Egy szerzetes remekül rávilágított a
mélyére:
„Isten szava gyakran átsuhan rajtunk,
de nem vesszük észre.
Isten szava a fülünkbe jut,
és gyakran kellemetlenül érint.
Isten szava a lelkünkbe hatol,
és nyugtalanná válunk.
Isten szava átjárja szívünket,
és akkor gondolkodóba esünk.
Isten szava belénk hasít, mint a villám:
akkor megrendülünk.
Isten szava nyílvesszõként fúródik értelmünkbe,
és akkor megvilágosodunk.
Isten szava rabul ejt,
és akkor már nem állunk ellen.
Isten szava birtokba vesz,
és akkor más emberekké leszünk.”
Willibrord Verkade OSB

A második az alamizsna, a jó tett, az adakozás. Feszty Masa szavai
bátorítsanak: „Inkább adjunk száz olyannak, aki nem szorul rá, mint hogy
egy is kimaradjon, aki valóban rászorul.”
A harmadik maga a böjt, az önmegtagadás, a lemondás. Persze nagyböjt
péntekein nem eszünk húst, de ne elégedjünk meg ennyivel. Keressük meg
tüzetesen mi az a terület az életünkben, ahol lehetne, vagy éppen nagyon
kellene önmagunknak nemet mondani. Egy német lelki író jó ötlete:
„Vigyázzunk a nyelvünkre, mai kifejezéssel azt jelenti: érezzünk felelõsséget
azért, amit mondunk!” – tökéletes elhatározás a nagyböjtre a hústilalom
mellett. Az indiánok így imádkoztak: „Nagy Szellem segíts, hogy ne ítéljek
senkirõl, mielõtt két hétig az õ mokaszinjában nem jártam.”
Ez a nagyböjti startvonal, csak innen lehet indulni, haladni és célba
érni…
Pék Sándor plébános
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Fogadalmi szentségimádás
„Érintse meg mindnyájunk szívét a gondoskodó szeretet…”

A

török uralom alóli felszabadulást követõen, az 1693-ban újraalakított
nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalommal kötelezte el magát,
hogy hálaadásul és engesztelésül minden évben a farsang utolsó három napján
szentségimádást tart. Amikor Csáky Imre bíboros, püspök felépíttette az új
székesegyházat – a mostani Szent László-templomot –, a székeskáptalan
fogadalma teljesítésének helyéül ezt a templomot választotta. Idén március
3–5. között tartjuk a triduumot, a három nap lelkigyakorlatai során Ns. és
Ft. Pálos István kanonok, fõesperes, plébános vezet bennünket. Õt kérdeztük
az alábbiakban:
– Plébános úr, milyen idõszakok,
események voltak eddigi szolgálata során,
amelyekre a legszívesebben emlékszik
vissza?
– Felszentelt papságom második
évében, akkori fõpásztorunk a béli
egyházközség lelki gondozását bízta
rám. A hívek azt a furcsa keverék
nyelvet beszélték, amelyben magyar
és román szavak kergetik egymást. Nagyon figyeltem, hogy megértsem õket.
Ennek kapcsán merült fel bennem a
kérdés: vajon õk mit értenek abból,
amit a szószéken mondok. A vasárnapi szentmise után férfiakkal beszélgettem a templom elõtt. Ketten kissé
távolabb álltak. Egy ideig csak tekintgettek felénk, majd odajöttek. Egyikük megkérdezte: szólhatok? TerméFotó: varad.org
szetesen, válaszoltam. Akkor így szólt:
mi a szomszéddal huszonöt évig haragban voltunk. Úgy gondoljuk ilyen
lélekkel nem lehet hallgatni azt, amit ön mond. Mi most kibékültünk és
jövõ vasárnap jövünk gyónni. Döbbenten álltam. Soha ki nem mondott
kérdésemre megszégyenítõ választ kaptam. Nem csak megértették amit
mondtam, de tettekre is váltották. Kibékültek és jönnek gyónni. Abban az
ihletett pillanatban megfogalmazódott bennem egy gondolat: ha ezután semmi
sem történik, ez megérte, hogy felszenteltek.
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– Jelenleg milyen kihívásokkal találkozik?
– A II. vatikáni zsinat óta többször hangoztatták felelõs egyházi vezetõk,
hogy újra kell evangelizálni a híveket az egyházban, hogy tudjanak tanúságot
tenni a világban, fõleg azok elõtt, akiket rájuk bízott az Isten (család, baráti
kör, közvetlen környezet). Tanuljuk meg megérteni Isten akaratát és tettekre
váltani. A kereszténység nem ájtatosság csupán, hanem szenvedés és áldozat.
„Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét...” Úgy érzem minden paptestvérem
számára óriási kihívás ez: a szentségi pasztorációról az evangelizációs
pasztorációra váltani. Az egyháznak missziós küldetése van. „Elmenvén az
egész világra...” de mi csak várjuk, hogy a világ jöjjön el hozzánk. A Szentatya
szerint nem akarunk kimozdulni a komfortzónánkból. Márpedig ha ez így
marad, az egyház nem fogja teljesíteni missziós küldetését.
– A fogadalmi szentségimádás hálaadásul és engesztelésül vette kezdetét 326
évvel ezelõtt. Tapasztalata szerint, a mai ember hitéletében miképpen van jelen a
hálaadás és engesztelés?
– Hálaadás és engesztelés a mai ember hitéletében. Nehezen megtapasztalható ez a két belsõ érték.
Minden elsõ vasárnap szentségimádást tartunk. Mindig hangsúlyt kap
ez a két fogalom az elõzetes hirdetésben: hálaadás és engesztelés. Bõ négy óra
alatt meglehetõsen kevesen használják ki ezt a személyes lehetõséget legalább
tíz perc erejéig. Kettesben az Úrral. Intim, bensõséges társalgásban, csak Õ
meg én. Engesztelés saját és enyéim nagy tévedéseiért. Hála az isteni irgalomért,
a mindennap tapasztalható gondviselésért. Az engesztelési szándék egyik jele
az elhunytak lelkiüdvéért megrendelt szentmise. Szomorúan tapasztalom a
megrendelõk távolmaradását. Persze mindig akadnak kimentõ okok és
körülmények, de a szeretet áldozat. Mire vagy képes azokért, akiket szeretsz?
Pályám kezdetén még testületileg jelen volt minden család az elhunyt
szeretteikért felajánlott szentmisén, sõt gyóntak, áldoztak mondván: ha tiszta
lélekkel imádkozunk értük, nagyobb esélyünk van a meghallgatásra. Ma
egyszerûbb lett a képlet: fizettünk, imádkozzon a pap. Õ imádkozik is
minden nap a zsolozsmában a hívekért és minden vasárnap egy szentmisét
ajánl fel a népért. A pásztor a nyájért. Érintse meg mindnyájunk szívét a
gondoskodó szeretet, hogy hálás szívvel viszonozzuk az imát, a nyáj a
pásztorért.
– Hálásan köszönjük Pálos István atyának, hogy elfogadta meghívásunkat,
válaszolt kérdéseinkre és a lelkigyakorlatok során gondolataival vezetni fog bennünket.
vi
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Továbbképzõ kántoroknak
Mint minden évben, 2019-ben is megrendezték a Gyulafehérvári Fõegyházmegye kántorai számára tartott lelkigyakorlatos továbbképzõt, február 4–7.
között, amelyen jómagam is részt vehettem. A továbbképzõ lelki vezetõje P.
Bátor Botond pálos atya, szakmai vezetõje pedig dr. Windhager-Geréd Erzsébet,
Bécsben élõ orgonamûvész, karnagy volt, aki Székelyföldön született, Kolozsváron, Budapesten, Bécsben és Párizsban tanult és szerzett felsõfokú végzettséget.
Ezúttal karvezetést, énektechnikát és improvizációt tanulhattunk tõle,
valamint egész Európát átfogó koncertturnéi során szerzett gazdag tapasztalatából osztott meg velünk egy bõséges csokorra valót. Valóban egy nagyon
magas szintû szakmai képzés részesei lehettünk, ahol igencsak tanulhatott
kezdõ és gyakorlott kántor / karvezetõ egyaránt. A programban szereplõ
kórusmûvek közül kettõt elõadtunk a kegytemplomban is: Anton Bruckner
(1824–1896) Locus iste címû vegyes kari mûvét, valamint Franz Xaver Biebl
(1906–2001) Ave Maria címû kétkórusos (férfikari) mûvét dr. WindhagerGeréd Erzsébet vezényletével.

Forrás: https://romkat.ro/

Jelen volt Tamás József püspök úr is, a Zenei Bizottság titkára, aki
mintegy családapaként mindvégig jelen volt és tevékenyen részt vett a továbbképzõn. A kiértékelésen egyöntetûen elhangzott, hogy ezt a szintû képzést
folytatni kell!
Kribus Mónika
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„Õt szeretem és el nem hagyom semmiféle bajában.”
A Házasság hete rendezvénysorozat közel két
évtizede Angliából indult el, amely minden évben
egy hétig a házasság és a család fontosságára
kívánja irányítani a figyelmet. Mára négy kontinens 21 országában ünneplik. Erdélyben 2008
óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil
szervezetek széles körû összefogásával, számtalan
nagyváros, település, közösség részvételével.
Az idei rendezvénysorozathoz két programmal kapcsolódott be a
Nagyváradi Szent László Római Katolikus Plébánia. Szombaton, 2019. február
16-án, 18.00–20.00 óra között házasok vacsoráját szervezték meg a Posticum
Kulturális Központban, „Szerelem íze – tápláld a kapcsolatodat” mottóval. Ezzel
a jelmondattal nyitottak új éttermet rövid idõre a szervezõk, ahol kapcsolatépítõ fogásokat kínáltak a résztvevõknek. Egy háromfogásos vacsora keretén
belül közös élményeket fõztek ki, a házaspárok egy képzeletbeli idõutazáson
vettek részt.
Vasárnap, 2019. február 17-én, a nagyváradi Szent László plébániatemplomban 11.00 órakor kezdõdõ szentmise közös megünneplése után a
házaspárok megújították fogadalmukat, és áldásban részesültek. Alábbiakban
élménybeszámolókat olvashatunk a rendezvénysorozat résztvevõitõl.

A Jóisten áldásait és társunk szeretetét tapasztalhattuk február 16-án és 17-én,
a Házasság hete rendezvénysorozat keretén belül. Egy gyertyafényes vacsora
mellett a „szerelem ízét” kóstolhattuk, lehetõségünk volt a mindennapok
forgatagából kicsit kilépni, megállni és újból a társunk szemében meglátni
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az olykor elfeledett elsõ szerelem pillanatait.
A meglepetések és feladatok során
újból kimondhattuk egymásnak azokat a
szavakat, melyekre nem mindig figyelünk,
pedig oly fontos megvallanunk, hogy
„fontos vagy nekem”, hogy „szebb veled
az életem”, „szeretlek…”. Kiss Albert – Berci
atya – rámutatott a békesség útjára is, ahol
a kérem, a köszönöm és a bocsánat nem
hiányozhat, ha békességben szeretnénk élni.
A szervezõk által elõkészített és vezetett
este segített egymásra hangolódni és mélyíteni kapcsolatunkat. A háromfogásos kapcsolatépítõ vacsora végén jobban érezhettük egymás szeretetét, szerelmét.
Vasárnap a Szent László-templomban a szentmise keretén belül folytatódott programunk. Pék Sándor atya a prédikációban az igazi boldogságról
beszélt, hogy akkor lehetünk igazán boldogok, ha életünket, házasságunkat
teljesen Istenre bízzuk, mert az igazi boldogság Istenben gyökerezik. A szentmise végén házassági fogadalmunkat is megújíthattuk, emlékeztetve önmagunkat és társunkat, hogy „Õt szeretem és el nem hagyom semmiféle bajában”.
Hála van a szívünkben Pék Sándor atyáért is, aki mint a Jó Pásztor,
gondot visel ránk, köszönjük neki, hogy nem hagy magunkra és számíthatunk rá! Szeretnénk, ha egyre több házaspár megtapasztalná, hogy érdemes
harcolni, dolgozni, minõségi idõt tölteni Isten szeretetében párjával, mert
igazán csak Istenben: „ketten hármasban” lehet egy házasság igazán boldog.
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Fotó: Rejtõ Regina

Illés Zsolt és Izabella

Fotók: Voiticsek

„Boldogok vagytok…”

Lk 6,17.20–22

A

vasárnapi szentmise kezdetén Pék Sándor atya arra hívott bennünket,
hogy tegyük fel a kérdést: mit jelent számomra a boldogság, boldog vagyok-e?
Egyszerûnek tûnõ kérdés, amelyre hirtelen sok-sok válasz fogalmazódik meg.
Végül letisztulnak a gondolatok, és megmarad az, ami minden válasz alapja:
a hála. Igen, úgy érzem ez boldogságom forrása. Hálás vagyok mindazokért
és mindazért, ami számomra megadatott. Ez nem jelenti
azt, hogy nincsenek terveim, vágyaim, kéréseim... Legfõbb
kérésem az, hogy a Jóisten segítsen felismerni, mi az,
ami az Õ tervével, szándékával egyezik. Ez a bizalom ad
erõt a továbblépéshez.
Ma, amikor az oltár elõtt megújítottuk házassági
fogadalmunkat, felvillantak a képek, amikor elõször
találkoztam férjemmel. Akkor – szinte gyermekként – ez
a találkozás volt maga a boldogság. Most, negyven év
távlatából, az együtt megélt idõ tapasztalatából elmondhatom, hogy boldog vagyok, mert hálás vagyok Istennek a férjemért, a családomért, a közösségért, amelynek
tagja lehetek. Ezek a kapcsolatok erõsítenek a mindennapokban. Köszönet a mai napfényes vasárnapért, a
szervezésért, az ajándékokért!
Voiticsek Ilona
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Apának / Atyának lenni nagy lehetõség,
szent feladat!
Számtalan kutatás szól arról, hogy a
gyermek számára létszükséglet az apa
jelenléte.
Vajon mi a tét?
Légy azzá, ami vagy!
Az apa szerepe a személyiség
fejlõdésében.
A nemi identitás kialakulása.
Amikor hiányzik, vagy torz az
apakép.
Ezeket a kérdéseket járja körbe
Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, március 21-én, délután 18
órától, Szent József ünnepén a Szent László-templomban.

„Szemlélõdés nélkül a rózsafüzér lélektelen test...”
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A 2018-as évi beszámolónkon részt vettek Ft. Pék Sándor esperes-plébános
lelki vezetõnk és Ft. Bãrbuþ Péter, az imacsoportok lelki vezetõje egyházmegyei
szinten és több rózsafüzér társulati tag, amikor hálát adtunk Isten megtartó
kegyelméért.
Elsõként Ft. Pék Sándor atya beszélt a rózsafüzér imádság titkainak
eredetérõl, értelmérõl, mint meditatív imádságról, amelyben a lényeg nem a
kimondott szavakon van, hanem azokon keresztül a Máriával együtt imádkozó
hívek bekapcsolódnak Jézus titkainak szmlélésébe.
Itt idézem Szent II. János Pál levelét: „Egy dolog világos: ha az Üdvözlégyek
ismétlése közvetlenül Máriához fordul, a szeretet aktusa õvele és õrajta keresztül
Jézusnak szól.”
Szent VI. Pál szavaival: „Szemlélõdés nélkül a rózsafüzér lélektelen test, s
mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz. A rózsafüzér
mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetten lassú ritmust igényel, ami
elõsegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumáról, melyeket annak
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szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekbõl elmondhatatlan
gazdagság fakad.”
Ezután bemutattam a múlt évi tevékenységünket, imádságunkat, amelyet
a szentmisék elõtt végzünk, aktív részt vállalásunkat az egyházmegye által
szervezett ünnepeken, valamint anyagi hozzájárulásunkat a különbözõ alkalmakon. Megemlékeztünk testvéreinkrõl, akiket az év folyamán utolsó útjukra
kísértünk.
Ezt követõen, Ft. Bãrbuþ Péter az imacsoportok vezetõje tolmácsolta a
nagyváradi egyházmegyei rózsafüzér társulatok találkozójára való meghívást,
amely a következõképpen kerül megszervezésre:
Nagyváradon, 2019. március 16-án, szombaton:
9.00– 9.15 Érkezés a Bazilikába
9.30–10.30 Szentmise
10.30–11.00 Átvonulás a Szent László Gimnáziumba
11.00–12.00 Elõadás
12.00–12.30 Rövid értékelés
12.30–13.30 Ebéd
14.00–15.00 Záró elõadás
Mindenkit buzdítunk, hogy a március 16-i nap legyen az a nap, amikor
együtt imádkozunk. És nem csak akkor, hanem most is imádkozzunk a lelki
erõsség erényéért:
Önts, Uram, lelkembe erõt és bátorságot az élet küzdelmeire.
Óvj meg a félelemtõl, az ernyedtségtõl és gyöngeségtõl.
Öltöztess Szentlelked kegyelmébe, és tölts el tettrekészséggel.
Félek attól, hogy egész szívvel kövesselek Téged.
Félek attól, hogy elinduljak hívásaid nyomában.
Félek a jót gyõzelemre vinni.
Félek az emberektõl.
Félek a világtól.
Félek a magam gyöngeségeitõl.
Vedd hát el a félelem lelkét és tölts el az erõ Szentlelkével.
De ûzd el tõlem a keménységet és kérlelhetetlenséget, a hajthatatlanságot
és hajlíthatatlanságot.
Különösen a gyöngékkel szemben könnyen lábra kapó erõszakosságtól
mentsd meg lelkemet.
Az elvek keménységét, jogaim biztosságát, vélt igazságaim birtoklását ne
vigyem át magatartásomra, és kerülve a durvaságot, higgyek a szeretet gyöngeségében, hisz ez a Te „gyöngeséged”, mellyel meghódítod szívünket. Ámen.
(Belon Gellért)
Orbán Mária
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CSÁVOSSY GY. ISTVÁN

Káleb, a kovács
Még alig pirkad.
Kurta álmából
Durva zörgetés riasztja fel,
Bár pislákoló tûzhely mellett,
Holtfáradtan,
Imént szenderült csak el.
Reteszt nyitó keze megremeg,
Rozoga ajtó nyikorog,
Beömlõ fénysugárban kergetõznek
Aranyló, pajkos porszemek.
Kelõ nap fénye csillan egy sisak taraján,
Centurio árnyéka tornyosul vészjóslón
A kovácsmûhely vályogfalán.
– Mozogj, mihaszna, sürgõs munka vár!
Kovácsolj néhány vasszöget,
Feszítünk ma! Itt a béred,
De gyors legyél, már áll a bál!
– Ki... Kinek lesz? Kábán rebeg.
– Annak, kit Názáretinek nevezel.
Királyod, prófétád lehet?
Végül is, kit érdekel...
Fél órát kapsz, akkor jövök.
Agyagpadlóra pár rézpénzt vet,
majd tovasiet.
Már nem hallja a hebegõ szavakat:
– A Mesternek? Azt nem lehet!
Õ nem bûnös, jót tett velem...
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Motyogja.
– Fiam gyógyulását
Neki köszönhetem.
Fejemnek jaj, most mi legyen?
Kéne a pénz...
Sok éhes száj, az asszony
Kenyeret kéne dagasszon,
Kovásztalant, mert itt az ünnep.
De becsület mást követel,
Jót tett velem, hát jót érdemel.
Miért általam vesszen el?
Kérges kezébe temetve arcát
Gyötrõdve tétováz.
Szelíd hang szólítja:
– Káleb, én mondom neked,
Tedd a dolgod, szítsál tüzet,
Nyújtsál, hegyezz, vállazz szöget!
Én megbocsátok. Szükség van rád,
Ez keserû küldetésed,
Így teljesül be az Írás.
Riadtan néz, ki szólhatott?
Üres szobában
Évezred-súlyú néma perc pereg.
A poros sikátor kihalt,
Talán a szél susog a Golgota felett.
2019

Márciusi hirdetések
• Személyi változások történtek plébániánkon. Tõtõs Erzsébet lelkipásztori
munkatársunk helyét – új munkaköre miatt –, Boros Mária, eddigi sekrestyésünk vette át. A továbbiakban Elek István önkéntesen vállalta a sekrestyési
szolgálatot.
• Mint minden évben, idén is gyûjtjük a jövedelemadók 2%-át, amit egy
nyomtatvány kitöltésével lehet a plébániánk irányába megtenni. A formanyomtatvány a sekrestyében beszerezhetõ. Ez senkinek sem jelent kiadást,
ezért is kérjük, hogy a személyi igazolványunk adataival töltsük ezt ki és
tegyük meg ezt a felajánlást közösségünk javára.
• Egyházmegyénk is megkezdte az elõkészületeket a pápalátogatásra, a
sekrestyében lehet jelentkezni a vonatos zarándoklatra – elõleget kell fizetni,
50 lejt.
• A Nagyvárad-Olaszi Plébánia egyháztanácsa iden is megszervezi a katolikus
bált, március 2-án, a Queen Mary étteremben.
• Március 3–5. között plébániank fog otthont adni a székeskáptalan õsi
fogadalmi szentségimádásának és Triduumának. 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise.
• Március 16-án lesz a Bihar megyei magyar nyelvû gyermekotthonok
találkozója, illetve a Rózsafüzér Társulatok találkozója.
• Az egyház tagjává lett a keresztség szentsége által február 16-án Váradi
Raimund Péter és Demeter Mónika Timea gyermeke – Lukas.
• Utolsó útjukra kísértük: február 5-én † Sütõ Margit, február 13-án † Láber
Károly, február 15-én † Skavinszki Anna, február 16-án † Szabó Piroska
és február 19-én † Szilágyi István testvéreinket.
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
Évk. 8. vas. – márc. 3.: Sir 27,5-8 – 1Kor 15,54-58 – Lk 6,39-45
Hamvazószerda – márc. 6.: Joel 2,12-18 – 2Kor 5,20-6,2 – Mt 6,1-6.16-18
Nagyböjt. 1. vas. – márc. 10.: Mtörv 26,4-10 – Róm 10,8-13 – Lk 4,1-13
Nagyböjt. 2. vas. – márc. 17.: Ter 15,5-12.17-18 – Fil 3,17-4,1 – Lk 9,28b-36
Nagyböjt. 3. vas. – márc. 24.: Kiv 3,1-8a.13-15 – 1Kor 10,1-6.10-12 –
Lk 13,1-9
Gyümölcsoltó Boldogasszony – márc. 25.: Iz 7,10-14 – Zsid 10,4-10 –
Lk 1,26-38
Nagyböjt. 4. vas. – márc. 31.: Józs 5,9a,10-12 – 2Kor 5,17-21 – Lk 15,1-3,11-32
A havilapot szerkeszti a Nagyvárad-Újvárosi Szent László Római Katolikus Plébánia.
410209 Nagyvárad, Primãriei utca 9. Telefon: 0259/431-652. www.szentlaszloplebania.ro
facebook: Nagyvárad-Újvárosi-Szent-László-Római-Katolikus-Plébánia
Készült a nagyváradi Litera Print nyomdában.
12

