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A Szentlélek hét ajándéka: a bölcsesség, az
értelem, a jó tanács, a tudomány, a lelki erõsség,
a jámborság és az istenfélelem. Ezek minden
bérmálásban, minden pünkösdben, az Egyház
születésében és az éledésében egészen ott vannak.
Számunkra, a nagyváradi Szent László-templom
közössége számára, a Szentlélek hét ajándéka
pünkösdhétfõben is ott van. Idén 55 éve, hogy
az emberek a bölcsességgel, az értelemmel, a jó
tanáccsal, a tudománnyal, a lelki erõsséggel, a
jámborsággal és az istenfélelem lelkével eltelve
pünkösdhétfõtõl csütörtökig védték és megmen-
tették a templomunkat 1964-ben. Június 10-én
este 6 órakor a szentmisében ezért fogunk hálát
adni és ezt is köszönjük az Atyának és Jézus
Krisztusnak, hogy elküldték a Lelket.

Az utolsó vacsorán többek között Jézus
ezt is mondta apostolainak. „…a Vigasztaló a
Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya,
megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat
mindent, amit mondtam nektek!” (Jn 14,26).
Ennek kell velünk is megtörténnie, mint hálás
utókornak, meg kell tanulnunk a múltunk

A Szentlélek hét ajándéka
pünkösdhétfõben is ott van

értékeit, de a mában is eszünkbe juttatja a Szentlélek mindazt, amit tennünk
kell, Jézus tanításából kiindulva közösségünkért, templomunkért, hitünkért,
Egyházunkért. Ez a Szentlélek pünkösdhétfõi hét ajándéka.

Pék Sándor plébános
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A  Pünkösd Isten Szentlelkének az ünnepe. Már a világ teremtésekor is jelen
volt a Szentlélek: ,,Isten lelke lebegett a vizek felett. A Szentlélek Isten
szeretetének az ereje, minden általa lett teremtve.” A Szentlélek adott erõt az
apostoloknak, hogy hirdessék Isten szavát, megpróbáltatásuk közepette.

Illés története bemutatja a Szentlélek valódi munkáját. Sokszor a mi
lelkünkben is pusztító szélvész tombol. De az enyhe szellõ, a Szentlélek,
gyógyulást hoz, ha beengedjük a szívünkbe.

Jézus Krisztus a Szentlélektõl született. Isten lehetetlenséget nem ismerõ
szeretete mutatkozik meg a Szentlélek által.

Gyógyulást hoz a mi lelkünknek is. Jézus Pünkösdkor elküldi a szeretet
Lelkét. Már nem volt az apostolai között, ezért  elküldte a Szentlelket, ami
megerõsítette õket, hogy hirdessék az örömhírt és a szabadulást. Engedjük be
mi is szívünkbe ezt az örömöt és szabadságot.

Lolo Gabriella-Brigitta

FÜLE LAJOS

Pünkösd fényében
Pünkösd… Fényedben élek,
teremtõ égi Lélek,
erõd gerjeszti lelkem,
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

Dicsõítsd Õt ma bennem,
Ki nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
Ki, érte mit se várván
megváltott vére árán
Istennek és Atyának.

„Legyen világosság, fejekben és szívekben egyaránt – akár ez is lehetne a mottója
annak a hitre hívó és hitben erõsítõ költészetnek, amellyel Füle Lajos költõ megajándékoz
minket, rá jellemzõ szelídséggel, de a bizonyosság erejével is” – mondta 2015-ben
Vásárosnamény polgármestere a kilencvenéves költõ tiszteletére adott versszínházi elõadás
elõtt. Füle Lajos nem sokkal ezután, április 19-én vasárnap tért meg Teremtõjéhez.

Az Ige, mint zsarátnok,
hûlõ szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a Krisztus vére!
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MÁRTON PANNA-RÉKA

bérmaneve: Mária
… új emberekkel ismerkedtem meg és megerõsödött a hitem.

NEMES ALEXANDRA

bérmaneve: Teréz
… jó ember lettem.

SZIKI EVELYN

bérmaneve: Mária
… nagyon szép dolog.

A bérmálásban azért vagyok hálás, mert…

BUDER RENÁTA

bérmaneve: Zita
… közelebb kerülhetek Istenhez.

KISS ERIK

bérmaneve: József
… lebérmálkozhatok.

CSERVID DÁVID LÁSZLÓ

bérmaneve: Lajos
… sok barátot szereztem a felkészülés alatt
és nagyon jól éreztem magam.

SZABÓ RENÁTA

bérmaneve: Anna
… lehetõségem volt megkapni a Szentlélek ajándékát.

2019. május 5-én templomunkban huszonöt fiatal részesült a bérmálás
szentségében. Érzéseikrõl így vallottak:

GUI VIVIEN

bérmaneve: Veronika
… ilyen jó embereket ismertem meg.
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MOLDOVÁN MIKLÓS FERENC

bérmaneve: Lukács
… sokat készültünk erre a napra, hogy megkajuk a Szentlelket.

MERCSÁNYI LÁSZLÓ-LEVENTE

bérmaneve: Róbert
… felnõtt tagjává válhatok
az Egyháznak.

BODÓ DÁVID

bérmaneve: János
… egy csomó embert megismertem és tanultam az Egyházról.

DOBOVÁN ÁKOS

bérmaneve: Antal
… egy csomó embert
megismertem.

DÁVID KEVIN

bérmaneve: József
… egy jó társaságot ismertem meg.

KARÁCSONYI ANETT

bérmaneve: Klára
… megismertem ezt a közösséget.

ÁRKOSI JÁZMIN

bérmaneve: Johanna
… úgy érzem, hogy felkészültem lelkileg arra,
hogy megkapjam a Szentlelket.

LEVENDAY ÉVA BOGLÁRKA

bérmaneve: Angéla
… sok barátot szereztem.

TORZSOK BEÁTA

bérmaneve: Anna
… felnõtt tagjává válhatok az Egyháznak.
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CHIRA ANITA

bérmaneve: Adrien
… a bérmakeresztanyám elvállalta, hogy velem legyen
életem e meghatározó eseményén. Imádkozom érte!

UIVAROºI DENISA

bérmaneve: Anna
… megkaptam a Szentlélek ajándékát.

MELING NÓRA

bérmaneve: Katalin
… mi, mint emberek az Egyház aktív tagjai vagyunk.

KÉMENES VIVIEN

bérmaneve: Zsófia
… az Egyház aktív tagja lehetek.

OSVALD-LÕRINCZ GRÉTA-MAGDOLNA

bérmaneve: Mária
… egy új csoport tagja lehetek.

VARGA VIKTÓRIA

bérmaneve: Lúcia
Bérmálásban megtaláljam a helyes utat!

JUHÁSZ RAYMUND

bérmaneve: Ferenc
Nekem a legfontosabb, hogy legyek közelebb Istenhez.

KISS VIVIEN

bérmaneve: Johanna
A bérmálásban annak örülök, hogy megismertem új
személyeket, meg tanultam sok dolgot a hittanról meg
a hitemrõl és hogy ilyen kedves a papbácsi.
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A püspök úr a csoportvezetõk-
nek tartott eligazításon azt mondta:
„ez egy zarándoklat lesz, nem egy
luxusutazás”. Úgy érzem, hogy ez a
kijelentése teljességgel beigazolódott.
A közel húsz órai vonatozás, a nye-
regben a több órás – esõben, hidegben
való – várakozás alaposan próbára
tette a kitartásunkat. Volt olyan pont
amikor azon gondolkodtam, hogy
inkább lemegyek a nyeregbõl, keresek
egy meleg helyet és ott várom meg a
vonatot. Egyszer csak a kivetítõkön
megjelent az érkezõ pápamobil képe,
érezhetõ izgalom lett úrrá a tömegen,
nagy csend lett. Amikor a pápát
szállító autó beért a zarándokok közé,
hatalmas tapsvihar tört ki a nyereg-
ben. Ez egy könnyekig megható pil-
lanat volt, annyira egynek éreztem a
tömeget, szinte tapintható volt az a
szeretet amivel a zarándokok fogadták
a pápát. Olyan örömérzés fogott el,
ami miatt úgy érzem megérte el-
menni...

az apuka :-)

A pápalátogatás nem volt túl
könnyû, de számomra egy felejthe-
tetlen élmény marad. Azt hiszem ez
egy igazi zarándoklat volt: nehéz,
fárasztó, vicces és a legfontosabb: meg-
hitt. Én erre egy kalandként emlék-
szem vissza.

Ilus – 11 éves

A csíksomlyói zarándoklatól…
a Kovács család
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Nagyon-nagyon vártam, hogy
végre elérkezzen a pápalátogatás nap-
ja.  A vonatban nagyon jó hangulat
uralkodott a fiatalok között. A mise
elõtt, bár bõrig áztunk, mégis hatal-
mas élmény volt a pápával közösen
részt venni egy szentmisén. Igazi
zarándoklat volt nehézségekkel tûz-
delve, de lelki élményben megerõ-
södve tértünk haza otthonainkba. 

Lackó  – 15 éves

*
A pápára való várakozás már-

már nyomasztólag hatott a mise elõtt,
ám a pápamobil megjelenésekor
mindenki tapsolva ujjongott, minden
elõre megbeszélt forgatókönyv nélkül.
A bevonulás utáni áhítatos csend,
amiben a hívek a misét követték,
minden válasz és ének bensõséges
részvételt hozott ki a bõrig ázott za-
rándokokból, feledtetvén az esõt, a
szelet és a ködöt.

Pap Gyula

*
Életem legnagyobb élményeként

éltem meg a Ferenc pápával való
találkozást. A katolikus egyházfõ a
legnagyobb szeretettel fogadta az oda-
zarándokolt Egyházat. Ferenc pápa
felhívta a figyelmünket az egységben
rejlõ szeretet fontosságára. Ezzel a
látogatással az irántunk való legna-
gyobb tiszteletét fejezte ki.

Lolo Gabriella-Brigitta

*
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… és még néhány cseppel több

„Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy
járjunk együtt az úton” – mondta Ferenc pápa homíliájában Csíksomlyón.
Minden bizonnyal ez a meghívás indította útra a váradi egyházmegye több
mint 800 fõs csoportját is. Áldással és útravalóval indultunk: Fodor József
általános helynök úr idézte Szent Ambrust: „Ahol Péter, ott az Egyház”.
Péter utóda eljött hozzánk, közénk, mi pedig indultunk, hogy ott legyünk,
ahol az Egyház szíve dobog, ahol a Föld és az Ég összeér – hallhattuk a
ráhangolódás során.

A somlyói nyereg földjét órákig tartó esõ áztatta, és még néhány cseppel
több, amikor a Szentatya megérkezett. Akkor és ott szem nem maradt
szárazon… A mi helyünkrõl – a Hármashalom-oltárral szemben, az erdõ
szélérõl – jól belátható volt a teljes nyereg. Láttuk, ahogy az átázott, laza,
csúszós talajon a zarándokok „állták a sarat”. Láthattunk egy békés, elszánt,
fegyelmezett egységben lévõ tömeget. Úgy gondolom, ez a zarándoklat lényege,
értelme: a konfortzónánkból kilépve letenni aggodalmainkat, félelmeinket és
a meghívást érezve menni az úton. Megerõsítésként hatott a Szentatya mon-
data: „Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást.”

Az élmény még nagyon friss, talán még nem is értjük igazán a történtek
jelentõségét, nagyságát, de azt érezzük, hogy lelkünkben hála és köszönet
van, amiért földi életünk során részesei lehettünk ennek a találkozásnak.

„Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!”
Voiticsek Ilona és Árpád
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Idén templomunk búcsúünnepén Jelenits István atya lesz a vendégünk. Hálásak
vagyunk, hogy elfogadta meghívásunkat, szeretettel várjuk!

Jelenits István 1932-ben született
Berettyóújfalun. 1955-ben lépett be a
piarista rendbe, és négy év múlva
szentelték pappá Egerben. 1960-tól
hittant, valamint magyar nyelvet és
irodalmat tanított a kecskeméti, ké-
sõbb a budapesti piarista gimnázium-
ban. 1965-tõl bibliai tárgyakat is okta-
tott a fõvárosban a rend hittudo-
mányi fõiskoláján, 2000-tõl pedig
annak utódintézményében, a Sapien-
tia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán.
1985 és 1995 között a piarista rend
magyarországi tartományfõnöke volt.

Forrás: Magyar Kurír

Jelenits István atya Nagyváradon, a premontreieknél kezdte gimnáziumi tanulmá-
nyait, majd a Piarista Gimnáziumban érettségizett 1951-ben. Gyermekkorában
édesapjával gyakran túráztak a bihari hegyekben.
Számos hosszabb és rövidebb írása jelent meg a Szentírásról, Janus Pannonius,
Pilinszky János költészetérõl, irodalomról, nevelési kérdésekrõl. Betû és lélek címû
könyve több kiadást ért meg. Nem tudományos igénnyel s nem szakemberek számára
készült; elsõsorban azokhoz szól, akik a betû mögött a Lelket keresik. Innen idézzük
az alábbi írását.

„Hogy lássak!”
(Mk 10, 46–52; Mt 20, 29–34; Lk 18, 35–43)

Hogy az evangéliumi csoda-elbeszélések mögött van megbízható történelmi
valóság, azt aligha lehet kétségbe vonni. Még ellenfelei sem vonták kétségbe,
hogy Jézus olyasmit tesz, ami emberi erõvel meg nem tehetõ: azt állították
róla, hogy „Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével ûzi ki az
ördögöket” (Mk 3, 22). Azt viszont nehéz, sokszor lehetetlen is eldönteni,

Jelenits István
(fotó: Magyar Kurír)

„Látni, nemcsak nézni vagy nézelõdni…”
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hogy egy-egy csodáról szóló beszámoló részleteiben mennyire hû a valóságos
eseményhez. Okkal gondoljuk, hogy sokszor stilizálva, áttételesen ábrázol;
nem azért, hogy megtévesszen, vagy nagyobbnak tüntesse föl az eseményt;
hanem hogy áttetszõbbé tegye, esetlegességeitõl megtisztítsa, szinte elébe járjon
annak, hogy a régmúlt történetét saját életünkre alkalmazzuk.

A jerikói vaknak még a nevét is följegyzi az evangélium. Bartimeus ül
az út mellett, s koldul, amikor meghallja, hogy Jézus halad el elõtte. Kiáltozni
kezd: „Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam!” A Dávid fia megszólításnak politikai
súlya van. Maga Jézus sem szerette, ha így szólítják. Csitítják is a vakot:
hallgasson! De õ csak kiált, mind hangosabban. Jézus megáll: „Hívjátok ide!”
A vak eldobja köpenyét, föláll és Jézushoz siet. „Mit akarsz, hogy tegyek
veled?” „Rabbuni, hogy újra lássak?” „Menj, hited meggyógyított!” A vak
valóban visszanyeri látását, de nem megy el, hanem inkább követni kezdi
Jézust.

Ebben az elbeszélésben igen sok a konkrétum. De mindennek van
jelentése is. A vak bátrabb a látóknál. Nagy nyomorúságában közelebb jut
az igazsághoz, mint azok, akik nem merik Jézust igazi nevén nevezni. Kiált:
teheti, neki nincs vesztenivalója. De ez a kiáltás már a közelgõ jeruzsálemi
bevonulás lelkesedését idézi. Amikor pedig magához hívja Jézus, eldobja a
köpönyegét is. Már tudja, hogy minden rendben van. S a bátor „Dávid fia”
megszólítást a bizalmas „rabbuni” váltja föl, amit Márk görög szövegében is
arámul közöl. „Mesterem!” – hogy volt mestere ez a Jézus, akivel személyesen
még nem találkozott? Elég volt ehhez az, amit hallott róla! Tudta õ, kinek
s mit kiált! A szegények, a nyomorultak, az útfélre vetettek biztos érzékével
többszörös közvetítésen át is ráismert benne Isten emberére. Ez az a hit, amit
csodával jutalmaz az Üdvözítõ.

Máté két vakról beszél, hogy ezzel nyomban értésünkre adja: ugyanaz
a Jézus, aki visszaadta Bartimeus látását, ma is köztünk jár, a mi kérésünket
is meghallgatja. Egy mai magyar költõ (Toldalagi Pál) így imádkozott „látása”
tisztaságáért:

Emelj magasba, Istenem, mint gyermekét az apja,
az édes fénybe hirtelen, a mosdató magasba,
hogy tiszta és hogy jó legyek, hogy szeressem a szépet,
hogy láthassam a lényeget, hogy lássak is, ha nézek.

Látni, nemcsak nézni vagy nézelõdni: mennyire vonzó program ez.
Szemünk, értelmünk, hitünk látásáért a jerikói koldus mellõl kiáltunk Dávid
fiához. Aki észrevette, hogy vak, s kiált, az már látni kezd.

Forrás: Jelenits István: Betû és lélek. Szent István Társulat, Budapest.
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Testével táplál minket

— Isten Fia emberré lett, hogy választ adjon az ember legmélyebb
kérdéseire, hogy ,,jóllakassa’’ az ember Végtelen Szeretet- és Igazságéhségét.

— E titok végsõ beteljesülése, hogy Jézus a testi táplálék színében maradt
itt. Ezzel jelzi, hogy önmagával akarja csillapítani Istenre való éhségünket.

— Jézus Isten létére kiüresítette magát és emberré testesült, hogy eggyé
váljék minden emberrel. E titok folytatása, hogy földi élete után is megtalálja
a módot arra, hogy köztünk maradjon: Isten létére kenyérré és borrá testesül
minden misében, hogy eggyé válhasson minden kor minden Istenre éhezõ
emberével.

— Jézus szeretetében életét és vérét adta az emberekért: a kereszten
áldozattá lett értünk. — A szentmisében Jézusnak ez az életét adó áldozati
szeretete jelenik meg. (Ezt jelzi a kenyér és a bor szétválasztottsága.)

— Jézus halála a feltámadásba vezetett... Amikor az áldozásban az értünk
áldozattá lett Krisztussal egyesülünk, akkor a Feltámadottal egyesülünk. (Jézus
ma már ,,csak’’ mint Feltámadott létezik. De ha Vele egyesülünk, áldozatával
is egyesülünk: mert Benne ma ugyanaz a szeretet él, amellyel a keresztet és
elhagyottságot vállalta.)

— Jézusnak az a vágya, hogy az embereket elvezesse a szeretet szent-
háromságos egységére. — A közös áldozás jelzi és megvalósítja, hogy ,,egy test
és egy vér’’ vagyunk Krisztus által.

— Jézus szentháromságos életet élt a földön. Az Eukarisztia színeiben
ugyanezt az életformát folytatja: állandóan kiüresedve él, és eggyé válik az
emberekkel.

— Jézus a Szentháromság életébe akar visszavinni bennünket. — Ez
legteljesebben a testével és vérével való egyesülés által valósul meg.

(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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Júniusi 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 7. vas. – jún. 2.: ApCsel 7,55-60 – Jel 22,12-14.16-17.20 – Jn 17,20-26
Pünkösdvasárnap – jún. 9.: ApCsel 2,1-11 – 1Kor 12,3b-7.12-13 – Jn 20,19-23
Szentháromság vasárnapja – jún. 16. Péld 8,22-31 – Róm 5,1-5 – Jn 16,12-15
Úrnapja – jún. 20.: Ter 14,18-20 – 1Kor 11,23-26 – Lk 9,11b-17
Évk. 12. vas. – jún. 23.: Zak 12,10-11,13,1 – Gal 3,26-29 – Lk 9,18-24
Szent László király – jún. 27.: Bölcs 10,10-14 – Jel 19,1.5-9a – Mt 22,34-40
Jézus Szentséges Szíve – jún. 28.: Ez 34,11-16 – Róm 5,5b-11 – Lk 15,3-7
Szent Péter és Szent Pál apostolok – jún. 29.: ApCsel 12,1-11 – 2Tim 4,6-

8.17-18 – Mt 16,13-19
Évk. 13. vas. – jún. 30.: 1Kir 19,16b.19-21 – Gal 5,1.13-18 – Lk 9,51-62

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Június 9. – pünkösd vasárnapja. A Forrás rendkívüli módon most jelent
meg, adjuk tovább, jusson el másokhoz is.

• Június 10-én, pünkösdhétfõn, este 6 órakor tartunk szentmisét, ekkor
fogunk megemlékezni a templom megmentésérõl, és ezért hálát adni.

• Nyáron újra szerveznek kalandtáborokat, a hirdetõtáblán további infor-
mációk olvashatók. Ajánljuk nagy szeretettel az érdeklõdõk figyelmébe.

• Június 14–16. között A csend ereje – szemlélõdõ elvonulás lesz a
Posticumban Tariska Eszterrel. A részletes program és információ a
hirdetõtáblán követhetõ, nagy szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe.

• Június 16. – Szentháromság vasárnapja, rendes miserend lesz itthon, 12
órakor pedig a Várad-Szõllõsi templom búcsúja lesz. Mindenkit szeretettel
várnak!

• Az egyház tagjává lett a keresztség szentsége által: május 5-én Somogyi
Tamás Lénárd és Somogyi Orsolya-Ilona gyermeke: Amélia, május 5-én
Bondár István és Hajner Judit-Éva gyermekei: Dominik-István és Alexandra
Ingrid, május 12-én Simon János és Hanesz Mónika-Mária gyermeke:
Vivien-Tania, május 19-én Papp Gábor és Daraban Kinga-Katalin gyermeke:
Gábor-Szebasztián

• Szentségi házasságot kötöttek május 11-én Szondi Attila és Hajnal Andrea.
• Utolsó útjukra kísértük: május 10-én † Fülöp Dezsõ, május 13-án † Nagy

Mária, május 14-én † Juhas Ovidiu Gheorghe, május 24-én † Tripa
Gheorghe testvéreinket.


