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„Az Úrban leld örömed,
s õ betölti szíved vágyait.”

2019. május 5-én a Nagyvárad-Újvárosi
Szent László plébániatemplomban
elõször járultak a szentáldozáshoz:

Bodó Dóra, Bodonea Petra,
Kovács Dávid, Kovács Patrik,

Lãcãtuº Gabriella,
Moldoványi Antónia,

Móricz Alexandra, Nagy Bettina
és Rácz Viktória.

Zsolt 37.3
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Május 12. a papi hivatások vasárnapja. Ebbõl az alkalomból
bemutatjuk a gyulafehérvári szemináriumban tanuló papnövendékeinket.

Holt Valentin-Dávid vagyok, 1998.
január 30-án születtem Nagyváradon.
Jelenleg Siterben lakom és a hegyköz-
tótteleki plébániához tartozom, ahol
rendszeres ministráns vagyok. Kicsi
korom óta éreztem az Úr hívását, de
sok ideig kerültem azt, így természet-
tudomány szakot végeztem a nagyvá-
radi Ady Endre Líceumban. Isten
viszont megerõsített meghívásomban,
ezért úgy döntöttem, hogy Õt fogom
szolgálni. Az ifjúságban érzem a helye-
met, és azáltal szeretném Istent szol-
gálni, hogy felebarátaimat szolgálom.

A nevem Blaga Antoniu, de mindenki
Tóninak, vagy Antoniusznak szólít.
1996 szeptemberében születtem Nagy-
váradon. A hegyköztótteleki Szent
József plébániához tartozom. Hivatá-
somról annyit, hogy már hat éves
korom óta érzem azt, hogy Isten hív
az õ szolgálatára. Mint minden gyer-
meknek, nekem is volt egy álmom,
mégpedig az, hogy pap akarok lenni.
Hála Istennek ez a vágy még ma is él
bennem és egyre erõsebb. Sok ember-
nek tartozom hálával, hogy támogat-
tak engem és imádkoztak hivatá-
somért. „Uram, küldj munkásokat
aratásodba!”

Holt Valentin Dávid
Siter • 1998. január 30.

Blaga Antoniu
Hegyköztóttelek

• 1996. szeptember 5.
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Gáll Miklós-Dávidnak hívnak, Nagy-
váradon születtem 1996. szeptember
17-én. A középiskolai tanulmányai-
mat a Nagyváradi Szent László Római
Katolikus Teológiai Líceumban végez-
tem, s majd az érettségi után fel-
vételiztem a Gyulafehérvári Római
Katolikus Hittudományi Fõiskola és
Papnevelõ Intézetbe. Azért jelentkez-
tem a Teológiára, mert eleget szeret-
nék tenni a Jóisten hívásának, hogy
szolgáljam Õt és népét.

A nevem Oros Tibor Roland, 1993.
június 1-jén születtem Tasnádon. A
Tasnádi Római Katolikus Plébániá-
hoz tartozom, amely Szûz Mária
Szent Neve tiszteletére van felszen-
telve. A Hám János Római Katolikus
Teológiai Iskolaközpontban sikeresen
érettségiztem, ezt követõen Kolozs-
váron a Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetem, Római Katolikus Teológia
Karán, Teológia Didaktika szakot
végeztem, 2015-ben sikeresen állam-
vizsgáztam. Már kiskoromban is sze-
rettem az oltár körül tevékenykedni,
amikor pedig megkaptam a Szentlélek
ajándékát, elkezdtem gondolkozni
hivatásomon. Hivatásomban folyama-
tosan erõsödtem a líceumi évek alatt.
Az egyetem elvégzése után pedig már
biztos voltam abban, hogy jelentke-
zem a Gyulafehérvári Római Katolikus
Hittudományi Fõiskola és Papnevelõ
Intézetbe. Legfontosabb célkitûzésem
elsajátítani a Római Katolikus Egyház
tanítását, hogy annak segítségével leg-
jobb képességem szerint szolgáljam
Istent és az embereket.

Gáll Miklós Dávid
Nagyvárad • 1996. szeptember 17.

Oros Tibor Roland
Tasnád • 1993. június 1.
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Szent II. János Pál pápa imája hivatásokért
Európában

Úr Jézus Krisztus, Te, Aki Egyházadat a világ útjain vezeted,
fordítsd tekintetedet Európára, erre a nagylelkû földrészre.

Századokon át misszionáriusok seregei indultak innen,
hogy a föld minden sarkába elvigyék Evangéliumodat.
Ma Európának is szüksége van olyanokra,
akik bátran és hûséggel hirdetik üdvözítõ szavadat.

Isten Fia, adj sok fiatal szívébe készséget,
hogy elfogadják hívásodat,
legyõzzék a félelmet,
ami érthetõ egy fönntartás nélküli elkötelezettség elõtt.

Ismételd meg nekik azt az erõs és meggyõzõ hívást,
ami Pétert arra vezette, hogy így válaszoljon:
„A Te szavadra kivetem a hálót!” (Lk.5,5).

A Te kegyelmed legyen számukra láng, amely megvilágít és fölmelenget,
erõs szikla, amely megtart és biztonságot nyújt,
a bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása.

Kérünk Téged a szülõkért, akik munkatársaid az élet továbbadásában,
hogy gyermekeiket elvezessék arra a fölfedezésre,
hogy az élet megosztandó ajándék.

Neked ajánljuk a papokat,
a megszentelt hivatásban élõ férfiakat és nõket,
hogy örömmel tegyenek tanúságot arról,
milyen szép teljesen Hozzád tartozni,
Hozzád, az élet Istenéhez.

Rád bízzuk a hitoktatókat és a nevelõket,
hogy hatékonyan irányítsák a fiatalokat arra,
hogy vállalják a küldetést, amit személyesen róluk gondoltál el öröktõl fogva.

Isteni Mester, Te magad beszélj Egyházadhoz,
hogy egyre inkább olyan Egyházzá váljék,
mely meghív, megszentel és küldetést ad.

Szegénységünk tudatában fordulunk hozzád, Úr Jézus,
és kérjük Édesanyádnak, Máriának,
az Apostolok Királynõjének közbenjárását. Amen.
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Forrás: Maszol.ro

Május 31-én kora este indul a zarándokvonat a nagyváradi állomásról. A
Román Vasúttársasággal (CFR) folytatott többhetes tárgyalások után az
bizonyult a legmegfelelõbb megoldásnak, hogy a felkínált lehetõségek közül
a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség egy zarándokvonat bérlését válassza
híveinek a csíksomlyói pápalátogatásra való utaztatásához. Hét kocsin utazik
majd az eddig jelentkezõ 826 zarándok – tájékoztatta a Maszolt Micaci
Cristian, a püspökség munkatársa.

Mint elmondta, a zarándokvonaton azok kapnak helyet, akik valamelyik
plébánián már jelentkeztek az útra, így többségében Bihar megyei híveket
szállítanak Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjére. A Nagyváradi Római
Katolikus Püspökséghez tartozó, Szilágy megyei szlovák plébániák kisbusszal
biztosítják a hívek utazását, de a vonat Élesden is megáll, a környékbeli
plébániák zarándokai itt csatlakoznak útitársaikhoz, tudtuk meg Micaci
Cristiantól. (…) A vonat nagyváradi indulásának várható idõpontja május
31., péntek 19 óra, a vonat hajnali 4 órakor érkezik majd a csíkszeredai
állomásra. Visszafelé június 1-jén, szombaton 17 órakor indul majd a
zarándokvonat, amely június 2-án 2 órakor ér Nagyváradra.

Zarándokvonat
indul

Nagyváradról
Ferenc pápa
csíksomlyói
látogatására
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Kronosz vs. kairosz
avagy

korlátlan percek szemben az örökkévalósággal

Kronosz: emberi idõ – kairosz: isteni idõ.
Kronosz: mennyiség – kairosz: minõség.
Kronosz: ütem – kairosz: ritmus.
Földi életünk a kronoszba rendeltetett. Isten házában, imádságban, meg-

történik, hogy kronosz incselkedik kairosszal… tán még össze is ölelkeznek…
És akkor megszólal egy csilingelõ-trillázó-dúdoló kósza telefonos csengõ-

hang, és figyelmeztet: ébresztõ! Ez még nem az az idõ… Mondják, hogy az
idõ pénz… korlátlan perceket kapunk jó áron, és mi azt szeretjük amiért
fizetünk, amit megveszünk. Pedig teremtettségünk okán mienk az örökké-
valóság ígérete. Ingyen van – de nem olcsó.

A percdíjak egyre kedvezményesebbek – hát akkor, hadd csengjen!
A hívás csörömpöléssel jár. Az elhívás csendben történik.
A válasz a mi választásunk…

v.i.

CSÁVOSSY GY. ISTVÁN

Anyám napjára
Ha fáj, ma kinek panaszoljak,
Ki törli könnyem, ha megered?
Vigasztalást, támaszt találni
Már hiába keresem kezed.
Anyám most angyalok közt ébred,
Csodás, boldog világból jelez,
Mosolyaimat számontartja,
És minden tüskét, mely megsebez.
Ha figyelek, kezét is érzem,
Haja illatát, amint ölel,
Hallom hangját, a vigasztalót,
Bár tõlem távol, mégis közel.
Szavát zajban is meghallanám,
És tudom azt is, mit mondana:
– Mért félsz? Hisz most is rád vigyázok,
És velem vigyáz a Szûzanya.

2019
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Testével táplál minket

II.  ,,Aki eszi az én testemet... az bennem marad’’ (Jn 6,57)
1. ,,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre’’ (1 Kor 11,25)
Az utolsó vacsorán, amelyet Jézus halála elõtt tanítványaival együtt

elfogyasztott, kezébe vette a kenyeret, majd tanítványainak adta e szavakkal:
,,Vegyétek és egyétek, ez az én testem’’. Azután a borral telt kelyhet nyújtotta
nekik e szavakkal: ,,Igyatok ebbõl mindnyájan, mert ez az én vérem’’. Majd
meghagyta tanítványainak: ,,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre’’ (Mt 6,26-
28; vö. 1 Kor 11,23-26).

Jézus már korábban is elõre jelezte ezt a titkot. Megígérte, hogy mennyei
kenyeret fog adni: saját testét. S aki majd ,,eszi az én testemet és issza az én
véremet, az bennem marad és én õbenne’’ (Jn 6,34; 48,47 k.).

Jézus feltámadása óta a mai napig a keresztények életének központi
eseménye az utolsó vacsora emlékének megünneplése volt. (Ezt Eukarisztiának,
késõbb pedig misének hívták.) Összejöttek az apostolok és utódaik vezetésével:
megismételték a kenyér és a bor felett Krisztus szavait (,,ez az én testem...’’),
majd magukhoz vették azokat. — Vallották, hogy Jézus nemcsak lélekben
maradt köztünk, hanem a kenyér és a bor alakjában valóságos, feltámadott-
szellemi testében és vérében akar egyesülni velünk.

2. Az Eukarisztia Jézus mûvének beteljesedése
Istennek az a fenséges terve az emberekrõl, hogy 1. ,,magukra öltsék

Fiának képmását’’: hogy Jézussal egyesüljenek (Jn 6,54. 58); 2. majd így legye-
nek eggyé egymással: valósítsák meg a Szentháromság egységét a földön (Jn
17,21). Jézus a szeretet isteni leleményességével megtalálta a módot arra, hogy
a legteljesebb formában egyesüljön minden Reá éhezõ emberrel. Étellé és itallá
lett, hogy önmagával táplálhasson minket: hogy testünkké és vérünkké váljék.

Az Eukarisztiában nem mi vesszük magunkhoz Jézust, hanem õ vesz
magához minket (hiszen õ az erõsebb!). Õ alakít önmagává bennünket — ha
hagyjuk. S minél jobban egyesülünk Vele, annál teljesebben válunk eggyé
egymással is... Aki megsejtette Jézus életének titkát, az megérti az Eukarisztiát.
Hiszen ez jelzi és összefoglalja Jézus egész életét és mûvét.

(Folytatása következõ lapszámunkban)
Forrás: Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel

Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus

Budapest, 2020. szeptember 13–20.
„Minden forrásom belõled fakad”

Zsolt 87,7

(Folytatás elõzõ lapszámunkból)
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Májusi hirdetések

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.

Húsvét 3. vas. – május 5.: ApCsel 5,27b-32.40b-41 – Jel 5,11-14 – Jn 21,1-19
Húsvét 4. vas. – május 12.: ApCsel 13,14.43-52 – Jel 7,9.14b-17 – Jn 10,27-30
Húsvét 5. vas. – május 19. Egyházmegyei zarándoklati nap:

ApCsel 14,21b-27 – Jel 21,1-5a – Jn 13,31-33a.34-35
Húsvét 6. vas. – május 26.: ApCsel 15,1-2.22-29 – Jel 21,10-14.22-23 –

Jn 14,23-29

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Május hónapban az esti szentmisék után énekeljük a májusi „lorettói”
litániát.

• Május 12 – hivatások vasárnapja, a perselypénzt ekkor a papnevelés
támogatására fordítjuk. Elõre is köszönet mindenkinek!

• Elõre hirdetném, hogy mához két hétre, május 19-én az egyházmegyei
zarándokünnep miatt csak reggel 9-kor és este 6-kor lesznek szentmisék
templomunkban. 25-én a bérmálás elõtti szombaton pedig az egyházme-
gyei családos találkozó lesz, már megkezdjük a jelentkezést.

• Május 19 – Egyházmegyei zarándoklati nap. Az ünnepi szentmise d.e.
11.00 órakor kezdõdik a székesegyházban, amelyet a hagyományos hermás
körmenet követ. A szentmise fõcelebránsa és szónoka Dr. Udvardy György
pécsi megyés püspök lesz.

• Május 26-án, vasárnap, reggel 9-kor lesz templomunkban a bérmálás,
hordozzuk imáinkban a bérmálandókat.

• A templomunk ifjúsági kórusa továbbra is várja azok jelentkezését, akik
szívesen énekelnének önként a vasárnap esti szentmiséken, az ifjúsági
énekekkel is szolgálva.

• Az egyház tagjává lett a keresztség szentsége által április 6-án Lucaci Sándor
Attila és Zãgrean Annamária gyermeke: Márk-Gábriel, valamint április
27-én Döbröndi Márk és Nagy Gréta Bernadette gyermeke: Noel-Márk.

• Utolsó útjukra kísértük: április 1-én † Tatár Antal, ápr. 2-án † Tóth
Julianna, ápr. 8-án † Bodnár Magdolna, ápr. 12-én † Micheler Erzsébet,
ápr. 18-án † Szabó Edit, ápr. 25-én † Gedõ Aranka és ápr. 30-án † Viþian
György testvéreinket.


