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2019. szeptember

Egyházmegyénkben fogadhatjuk
a Missziós Keresztet

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elõkészületeinek jegyében
egyházmegyénkben fogadhatjuk a Kongresszus Missziós Keresztjét,
méghozzá Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk emléknapjához
közeli idõben. Híveink két helyszínen fejezhetik ki hódolatukat az
ereklyéket hordozó kereszt elõtt: a nagyváradi székesegyházban és a

Szilágy megyei Kárásztelken. A tervezett idõpontok: 2019. október 1. – Kárásztelek,
október 2. – Kárásztelek–Nagyvárad, október 3. – Nagyvárad.

A Kongresszus szimbólumáról

Ozsvári Csaba ötvösmûvész (1963–2009) alkotása, a Missziós Kereszt a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az esztergomi
bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, három méter húsz centi
magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Város-
misszió alkalmával állították fel elõször, majd az esztergomi bazilika északi
kereszthajójában nyert végleges elhelyezést.
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Szent László-ima
Drága Szent László király, vezesd néped ma is

úgy mint egykor régen.
Add, hogy hitünkkel mi is Istenhez vezetõ forrást

fakasszunk a többi ember számára.
Változtasd kõvé napjainkban is azokat a dolgokat

amik gátolnak az Istenhez való ragaszkodásunkban.
Mentsd meg kérünk fiataljainkat az élet csábító

veszélyeitõl, mint ahogy megmentetted a magyar lányt
a kun rabló karmai közül.

Vezérelj minket itt a földön úgy, hogy egykor
mi is veled együtt dicsõíthessük Istent a Mennyben.
Ámen

Loló Gabriella-Brigitta

Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait
idézi. Díszítõelemei alapján historizáló mû; leveles-indás mintázatában az õsi
magyar életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig
ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy – a történelmi
múltunk stílusvilágát magán hordozó – egyedi ötvösmunka, hanem ereklye-
tartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve,
melyet a leveles díszek fordulataiban magyar, ill. magyar vonatkozású szentek
ereklyéi vesznek körbe: Szent Adalbert – Boldog Salkaházi Sára – Boldog
Batthyány-Strattmann László – Szent Gellért – Szent Imre – Szent István
király – Szent László király – Szent Margit – Szent Erzsébet – Kassai vértanúk
– Boldog IV. Károly király – Szent Hedvig – Zoborhegyi Szent Zoerard-
András – Zoborhegyi Szent Benedek – Szent Márton – Boldog Gizella –
Boldog Apor Vilmos – Boldog Romzsa Tódor – Boldog Meszlényi Zoltán
– Becket Szent Tamás – Boldog Brenner János – Boldog Drinai Vértanúk –
Boldog Gojdics Pál Péter – Boldog Hopkó Bazil – Boldog Scheffler János –
Boldog Anton Durcovici -– Boldog XI. Ince pápa – Boldog Kolesár Anna.

Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök „ad limina apostolorum”
látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta a 2020-ban Budapesten
megrendezendõ 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Missziós
Keresztjét.

Forrás: www.iec2020.hu

Szent László-üvegablak, Galyatetõ
Fotó: Voiticsek
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,,Add hogy hozzád hasonlóvá váljunk,
a világban példád szerint járjunk,
méltósággal, erõsen, szelíden, szerényen,
árasszunk szeretetet, s örömöt békében.
Általunk élj világunkban, szívekben,
hogy az Krisztust befogadni kész legyen.”

Kentenich atya

Megkértek, hogy írjam le, mit jelent számomra Schönstatt. Egészen röviden
a „HOGYAN”-t. Szeretjük az isteni értékeket, és azokat meg akarjuk valósítani
az életünkben, de amikor ott van elõttünk az elsõ parancsolat, hogy „Uradat
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj”, akkor csak nézünk: DE HOGYAN?
És ez számomra Schönstatt, ami megmondja, hogy hogyan kell a min-
dennapokban megvalósítani. Például az, hogy Uradat Istenedet imádd – nem
azt jelenti, hogy egy édesanya minden reggel elmegy a hetes misére, és a
gyerekek maguktól kolbászolnak el az iskolába, hanem édesanyaként számomra
elsõdleges az állapotbeli kötelességem, hogy a reggel szerteszét induló csapa-
tomat útra bocsássam. Ez sokkal fontosabb, mint hogy én ott legyek a
reggeli misén.

Schönstatt nagyon praktikus út-
mutatás nekem a mindennapokra.
Reggel, ha felkelek, akkor tudom,
hogy kezdjem a napot. Elmondom a
felajánló imát:

„Úrnõm és Anyám! Egészen fel-
ajánlom magamat Neked! Odaadásom
tanúsítására ma Neked szentelem szeme-
met, fülemet, számat, szívemet és egész
lényemet! Mivel tehát a Tied vagyok jó
Anyám, õrizz meg engem és oltalmazz,
mint birtokodat és tulajdonodat. Ámen”
– és már tudom, hogy kell felkelnem.

Jön az öltözködés. Tilmann atyá-
tól sokszor hallottuk, hogy a feleség
úgy öltözzön, hogy a férjének tetsszen. Akkor ez is készen van.

Jön az étkezés. Mit kell tennem az evésnél? Kentenich atya mondta,
hogy minden étkezésnél legyen egy kis lemondás. Így ezt is tudom, hogy kell
csinálni.

SCHÖNSTATT
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Aztán hogyan dolgozzak, hogyan végezzem a munkámat? Tudjuk az
Alapító Okiratból, hogy Mária azt várja tõlünk, bizonyítsuk be, hogy komoly
a szándékunk, és a kötelességeinket maximálisan teljesítsük. Jó, akkor azt is
tudom már, hogy hogyan kell a munkámat végeznem.

Aztán ott van a drága férjem, a gyerekeim. Hogy szeressem õket? Mi
ennek a módja? Megtanultam Schönstattban, hogy Isten szemével kell rájuk
néznem, ahogy a Jóisten láthatja õket. Aranyásóként kell rájuk tekintenem,
azt kell néznem, ami értékes bennük. Ez is egy nagyon jó útmutatás nekem.

Aztán a gyereknevelés. Abban nagyon sok praktikus dolog van. Tudom,
ha a kisgyerekem elkezd velem veszekedni, nem akar lefeküdni, neki kell
állnom vele harcolni. Vagy ha a kamaszom nekiáll hisztizni, kiabálni, akkor
tudom, most jön az, hogy meg kell ölelni a kaktuszt. Jaj, de jó!

Vagy hogyan fejezzük be a napunkat? Elõször a családi közös imával,
majd a kettõnk közös imájával. Ezért így napról napra, percrõl percre átitat
a schönstatti gondolkodás, és segít abban, hogy hogyan éljem meg a
mindennapjaimat.

Megjelent az Oázis 2018/2 címû családi lapban

Örömmel fordulok feléd!
Elsõ alkalommal került megszervezésre Erdélyben augusztus 7–11. között a Schönstatti
Családnapok. A tábori körülmények között megrendezett családos együttlétnek az
egykori Lesi tó közelében, a Jád völgyében egy menedékház adott otthont.

Az elõre jól kigondolt és megtervezett programok a résztvevõknek
segítettek abban, hogy már a megérkezés estéjén sikerüljön a lehetetlen:
elszakadni az otthoni gondoktól, a munkahelyi feszültségtõl, a modern
életforma szinte összes terhétõl. A gyenge térerõnek köszönhetõen a
mobileszközök a szobák polcain pihentek és ennek jótékony hatása meglátszott
felnõtteken és gyerekeken egyaránt.

Az elsõ napon délután, míg a következõ napokon a reggeli elfogyasztását
követõen 9 órától került sor a szentmisékre. A szervezõk leleményességének
és kitartásának köszönhetõen mindvégig jelen volt egy-egy lelkiatya. Egymást
követve Pék Sándor Nagyvárad-Újváros plébános esperese, majd Tóth Attila
Levente margittai plébános és végül Ozsváth József szilágysomlyói plébános
miséztek és biztosítottak gyónási lehetõséget, illetve lelkivezetést azok számára,
akik ezt igényelték. Az atyák a gyerektevékenységekben is részt vettek, József
atya például a gyerekek csodálatára elõadta zsonglõrmutatványát a patak
szélén, és ugyanott áldozatául esett a vízicsata hevének is.
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Bár szkeptikusan érkezett a résztvevõk nagy része, az elsõ napot követõen,
az elsõ elõadás és az úgynevezett megosztó kör után egyként állt össze a tíz
házaspár és a 27 gyermek, valamint a szülõk szabadidejének zálogaként
bevont tíz Nagyváradról és környékérõl érkezett fiatal, akik azért csatlakoztak
a táborozáshoz, hogy a szülõket felváltsák az elõadások és a felnõtt-
foglalkozások idejére a gyerekfelügyeletben.

Az elõadói feladatokat a keszthelyi Gyuk házaspár, Balázs és Kata vállalták,
akik a stílusosan kidolgozott tematikus elõadások mellett õszinteségükkel és
közvetlenségükkel hamar levették a hallgatóságot a lábáról, sõt míg õk elõadtak
négy gyermekük besegített a kisebbek felvigyázásában.

A munkát, fáradtságot, egészséget, szülõ-gyermek kapcsolatot, a digitális világ
veszélyeit és a család-Isten kapcsolatot schönstatti értékek mentén feldolgozó
elõadásokra délelõtt került sor két részletben, amit a házaspárok négyszemközti
beszélgetése választott el és zárt le. Mindenki számára értékes felismerést
ébresztettek Tilmann atya szavai,
miszerint a házasság munka! És ehhez
igen hasznos hozzátenni Kentenich
atya gondolatait is: „Isten az ima és a
munka bizonyos összhangját várja
tõlünk. Ha ez zavart szenved, minden
felborul a közösség és az egyén életében.
Ha többet imádkoztunk volna, és
kevesebbet dolgoztunk, gürcöltünk volna,
jobban állnának a dolgok körülöttünk”

Az ebéd utáni közös családos programokat, majd az esti mesét és vacsorát
követõen került sor a „megosztó körökre”, amelyek során önkéntes alapon
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Beszámoló a bérmálkozók kirándulásáról
Reggel a megbeszélt idõpontban találkoztunk az állomáson a pap bácsival és
a csoporttal. Izgatottan számoltuk, hogy hányan jönnek el. Nagyjából
háromnegyed órát utaztunk a vonattal, és közben jót beszélgettünk. Aztán
a vonat csikorogva megállt, leszálltunk, és elgyalogoltunk a szalontai plébá-
niához. Ott találkoztunk Ottó atyával. Sokunkat õ keresztelt, amíg Nagyvára-
don szolgált, például az én öcsémet is. Meguzsonnáztunk, közben beszélget-
tünk az atyával, aztán a közeli parkban a pap bácsi mindenkit meglepett egy-
egy finom fagyival. Egy kis játszás és pihenés után elmentünk az Arany
János Múzeumba, ami nekem nagyon tetszett, mert sok érdekes dolgot
megtudtunk Arany Jánosról.

Bementünk egy másik játszótérre, ahol kiszaladgáltuk magunkat. De
repül az idõ, ha jól telik, úgyhogy itt volt az ideje, hogy visszamenjünk az
állomásra, és hazavonatozzunk.

Nagyon szép napot szerzett nekünk a pap bácsi, jó lenne, ha még
szervezne ilyet.

 Árkosi Jázmin

kaptak a párok lehetõséget a részletes bemutatkozásra és életkörülményeik,
gondolataik, vívódásaik, örömeik és bánataik megosztására a többiekkel.

A táborzáró összefoglaló beszélgetésen, az ún. „aratáson” a résztvevõk
kivétel nélkül a szervezõk felé érzett hálájuk mellett a foglalkozások katartikus
hatását emelték ki. Mindannyian úgy érezték, úgy éreztük, hogy nem vagyunk
egyedül a hétköznapi problémákkal és összeköt bennünket az a cél, hogy a
Szûzanya közbenjárása által, a kentenichi útmutatásokat követve igyekezzünk
Istent szolgálni, neki kedves életet élni és neki tetszõ módon gyermekeinket
felnevelni.

A korai ébredést követõen volt lehetõség reggeli tornára és zumbára,
míg a délutáni családos programokon jutott idõ kirándulásra a Jadolina
vízeséshez, fürdésre a Jád patakban, focira, tollasozásra, vízicsatára, sportszerû
horgászatra és rákászásra, sétákra, nagy beszélgetésekre.

Bár a tábor rendkívüli élményt nyújtott, talán ennél is fontosabbak az
itt kialakult barátságok, ismeretségek. A résztvevõ családok igényeire való
válaszként már szeptemberre kitûzésre került egy találkozó Nagyvárad
közelségében, az egyik résztvevõ család portáján, hogy ne aludjanak ki a
lángok. Hisszük, hogy Szent Teréz anya szavai igazak: „akik együtt imádkoznak,
együtt is maradnak”.
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Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus

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

Zsolt 87,7

A barátság szentsége
Felnõttkori barátság
A felnõttek életében, számunkra is nagyon fontos tud lenni a barátság. Nem
véletlenül nevezi a Biblia is kincsnek a hûséges barátot: „A hûséges barát erõs
menedék, aki ilyenre akad, kincset talál! Az igaz barátnak nincsen mása,
hûsége értékét nem lehet arannyal, ezüsttel mérni!” (Sir 6,14-15). Ahogy
telnek az évek úgy érzem egyre inkább, hogy a barátságok tényleg milyen
nagy kincsek, mennyire meg kell becsülni azokat az embereket, akikkel egyszer
barátságba kerültünk. Nem minden nap születnek ugyanis barátságok, túl a
negyvenen már jobban látjuk ezt. Igazi barátból nincs sok az életben. A
barátság valahogy ajándék. Kell hozzá kölcsönös szimpátia, szabad döntés,
együtt töltött idõ, közös élmények. Ajándék, ha van olyan ember, akivel
teljes szabadságban lehet beszélni, akivel tényleg meg lehet osztani a bensõ
gondolatokat, terveket, szép dolgokat és nehézségeket. Az igazi barát elõtt
nem kell szerepet játszanunk, õ elfogad, olyannak amilyenek vagyunk, neki
nem kell görcsösen megfelelni.

A barátságnak különleges erõt ad, ha vannak közös értékek, olyan
törekvések, amelyek mindkettõnknek fontosak. Egyik nagyon szép példa erre
a keresztény hagyományból Nazianzoszi Szent Gergely és Nagy Szent Vazul
barátsága. Errõl Gergely így ír: „…Talán nem tûnik elbizakodott beszédnek,
ha azt mondom: mi egymásnak szabályul és mértékül szolgáltunk a jónak
a rossztól való megkülönböztetésében. Az embereknek más és más nevük
van, amelyet vagy szüleiktõl kaptak, vagy maguk szereztek az életben tanúsított
törekvéseik, illetve elért eredményeik alapján. Nekünk viszont az volt nagy
dicsõségünk és nagy nevünk, hogy Krisztus-követõk legyünk, és kereszténynek
hívjanak minket.” (Olvasmányos imaóra, január 2)

Személyes barátság ugyanakkor ki tud terjedni szélesebb körre is. Nagy
ajándék, ha van egy csoport, ahova tartozhatunk, ahol olyan emberekkel
találkozhatunk, akik barátainknak mondhatók, még ha nem is köt
mindenkihez mélyebb kölcsönös kötelék.

Manapság nagyon sok kutatási eredmény támasztja alá, azt az állítást,
hogy a mély, bensõséges emberi kapcsolatok, a legintenzívebb módon járulnak
hozzá az emberi boldogsághoz, sõt még a fizikai és mentális egészség
megõrzéséhez is. Ennek hiánya pedig megbetegedések forrása lehet. Nem
véletlenül írhatja Csányi Vilmos, hogy „a modern társadalom megfosztja az
embert embersége alapveto jegyének a megnyilvánulásától, a csoportkötodés
normális kialakulásától, s ennek aztán a legkülönbözobb mentális zavarok,
neurózisok lesznek a következményei” (Íme az Ember, 277). Az ember létigénye
a barátság, a mély emberi kapcsolatok, és a közösséghez tartozás.

Forrás: jezsuita.blog.hu(Folytatás a következõ lapszámunkban)

https://jezsuita.blog.hu/2018/02/20/a_baratsag_szentsege
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Szeptemberi 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.

Évk. 22. vas. – szept. 1.: Sir 3,19-21.30-31 – Zsid 12,18-19.22-24a –
Lk 14,1.7-14

Évk. 23. vas. – szept. 8.: Bölcs 9,13-19 – Filem 9b-10.12-17 – Lk 14,25-33
Évk. 24. vas. – szept. 15.: Kiv 32,7-11.13-14 – 1Tim 1,12-17 – Lk 15,1-32
Évk. 25. vas. – szept. 22.: Ám 8,4-7 – 1Tim 2,1-8 – Lk 16,1-13
Évk. 26. vas. – szept. 29.: Ámosz 6,1a.4-7 – 1Tim 6,11-16 – Lk 16,19-31

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• 2019. szeptember 1-jén a Szent László téren a Szent László Egyesület
vígoperát szervez, ami ingyenesen megtekinthetõ. Szeretettel várnak min-
denkit!

• Szeptember 8-án, vasárnap Máriaradnán, szeptember 15-én, az azt követõ
vasárnap pedig Szentjobbon lesz búcsúünnep. Mindkét helyre zarándo-
kolni is lehet, az Olaszi plébánia autóbuszos utat szervez, lehet jelentkezni,
társulni és elzarándokolni.

• Szeptember 21-én, szombaton Budapesten Forráspont, ifjúsági eucharisz-
tikus nap. Az érdeklõdõk jelentkezhetnek a püspökségen.

• Iskolakezdésre tanszereket gyûjt a Szeretetszolgálat-
csoport. Kérjük kedves híveinket, segítsék a nehéz sorsú
családokat, hogy gyermekeiknek a tanév ne induljon
nélkülözéssel! Köszönjük támogatásukat!

• Az egyház tagjává lett a keresztség által: augusztus 2-án Lucas-Dominic
– Fekete Norbert és Kiss Claudia-Julianna gyermeke, 17-én Denis Kovács,
18-án Patrick és Dominic – Szedlacsek Miklós Lóránt és Murza Edina
Doiniþa gyermekei, 23-án Skarlet-Karina – Alvorado Lourido Miguel An-
gel és Gyenge Melinda gyermeke, 25-én Nicolas Darius – Varga György
és Varga Noémi Tünde gyermeke.

• Szentségi házasságot kötöttek augusztus 17-én Beke Ábrahám és Kürti
Beáta.

• Utolsó útjukra kísértük: augusztus 2-án † Maricskó Éva, 16-án † Horváth
Magdolna és † Fodor Ildikó, 21-én † Rencsik Barbara testvéreinket.


