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A mi Urunk csak jön!
Népi

szólás szerint „a világ urai jönnek és mennek, a mi Urunk Jézus
azonban csak jön!” Vonatkozik ez a földi legnagyobb erõvel rendelkezõ
hatalmak mulandóságára és törékenységére, Isten hatalmának állandóságával
szemben, de szépen hordozza ez a mondás Advent lényegét, a karácsonyi
ünnep belsõ tartalmát és a keresztény lelkiségét is, a mi Urunk Jézus Krisztus
csak jön. Adventben az elõkészület gyakorlatai által, karácsonyban az Ige
megtestesülése által, és mindig és mindenhol, mindenkiben és mindenben a
mi Urunk jön. Hozzánk jön, szerényen, alig észrevehetõ kicsi dolgokban és
életünk nagy eseményeiben, Õ jön, Õ jön és Õ jön!
Az Úr jövetele bennünket is indít, sõt megindít. Charles de Foucauld a
sivatagi fehér atyák rendjének alapítója így fogalmaz: „Ahol Jézus van, ott
minden megvan. Mily értékes minden ember: még akkor is, ha csak egy
szikrányi van benne az isteni fénybõl!” Ha Õ jön és az életünkbe bejön,
azzal minden beteljesedik és értéket jelent az Õ fényének legkisebb szikrája
is. Ezt a fényt befogadni és az embertársakban meglátni legszebb adventi
indulás, megindulás és érkezés.

Fotó: ujember.hu

Pék Sándor plébános

CSÁVOSSY GYÖRGY

Csillag alatt
A csillag ismét fent az égen
kérdõjel Betlehem felett,
és ismét zárt kapuk és szívek,
ha kopognak, nincs felelet.
Nem kell ide, nem kell a Gyermek,
a pénz a megváltó követ,
ne adjon Isten más kegyelmet,
verje arannyá a követ.
Minek más örömhír az égbõl,
ha gazdagít a kamatod,
magunknak éljünk, éhes koldust
megszánunk majd, ha már halott.
És ölni jó, és kell is ölni,
ha vele jár a hatalom,
nem donkihotés ideákért
forog a földi szélmalom.
Természetes, hogy Betlehemben
istállógõzt lehel az éj,
hogy jászolon a kereszt árnya,
a puszta lét életveszély.
Az üstökös ismét az égen
kérdõjel Betlehem felett:
lenne a lelked végre bölcsõ,
ha csillagot gyújt napkelet?
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Egyházzenei konferencia
és kórustalálkozó
A kórustalálkozót megelõzõ napon ismét egy konferencián vehettem részt
november 22-én a püspöki palota dísztermében Nagyváradon. A konferencia
az egyházzene fontosságáról és annak szakralitásáról szólt, melynek témája
X. Piusznak a Tra le Sollecitudini kezdetû motu proprioja volt, amelyet az
elõadók több szempontból is megvilágítottak. A dokumentum közelebbi és
távolabbi egyházzenei elõzményeit mutatta be az Aradról érkezõ Tankó László,
míg ennek 20. századi egyházzenei hatásairól Józsa Domokos beszélt. A
székelyudvarhelyi Lászlóffy Árpád Ádám elõadásában kapcsolódási pontokról a
Motu Proprio és a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium között, illetve a
Zsinat utáni egyházzenei hatásokról értesülhetett a közönség. A kiértékelés után
vesperást énekeltünk a székesegyházban, majd orgonakoncertet hallhattunk
Józsa Domokos elõadásában.

Az ezt követõ napon, 23-án pedig az elmúlt évek hagyományához igazodva
Szent Cecília – az egyházzene védõszentjének – emléknapjához közel ismét
megszervezték az egyházmegyei kórustalálkozót a nagyváradi székesegyházban.
Többek között mi is részt vettünk ezen az eseményen templomunk Halmos
László kórusával. Nagyon szép élményben volt részünk és újabb tapasztalatokkal gazdagodhattunk.
Kribus Mónika
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Halmos László Konferencia, Gyõr
– beszámoló –
Halmos László 1909-ben született Nagyváradon. Az érettségi után tanulmányait Budapesten folytatta a Zeneakadémián, ahol egyházzenei és zeneszerzõi
diplomát szerzett. 1931-ben utóda lesz a város (Gyõr) zenei életét meghatározó
Franek Gábornak. Így lesz a gyõri székesegyház karnagya és a Palesztrina
Kórus alapítója, amelyet 1953-ig vezet. Közel 700 mûvet komponált, gazdag
zenei örökséget hagyva hátra, melyet fia Halmos Péter és Hoffmann László
orgonamûvész gyûjtött egybe, amelyek a Richter-gyûjteményben kaptak helyet.
Az 1997-ben elhunyt zeneszerzõ idén lenne 110 éves, így Katona Tibor, aki
a Palestrina Kórust vezeti, valamint a Halmos-örökség lelkiismeretes ápolója,
konferenciát és egyházzenei áhítatot szervezett a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium dísztermében és a Loyolai Szent Ignác bencés templomban. Erre
a konferenciára elkísért Hutyra Gram Zsófia és Kiss Gábor.

A zeneszerzõ fiával, Halmos Péterrel
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A Halmos László által alapított Palesztrina Kórus, karnagy Katona Tibor

A konferencia az egyházzene legnagyobb neveit vonultatta fel, mint például Bárdos Lajos, Dobszay László, Kodály Zoltán, Dr. Koudela Géza, Harmat
Artúr, Wehner Géza.
Színvonalas elõadásokat hallhattunk:
• Marics István a soproni Szent Margit-plébániatemplom plébánosa,
aki mint lelkipásztor elemezte Halmost az egyház szolgálatában.
• Dr. Horváth Márton Levente elõadásának címe A Magyar Kórus Kiadó
körének miseirodalma.
• Mogyorósi Marianna: Halmos László, mint példakép.
• Tardy László: Halmos László kíséretei az Éneklõ Egyház strófás énekeihez.
• Kelemen Áron OSB: Nagy Szent Gergely és az ó római énekesek pedagógiája.
• Dr. Köncse Kriszta: Halmos László egyházzenei hagyatéka.
• Kaskötõ Marietta: Halmos és a cecílianizmus.
Az elõadások között a soproni Szent Margit-templom kórusa, a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium fiúkórusa és a lébényi Szent Jakab Kórusok
Halmos-mûveket adtak elõ.
A konferenciát egy zenés áhítat zárta, ahol ismét szebbnél-szebb Halmosmûveket hallhattunk a gyõri Karmelita templom Szent Cecília Kórusa, a
gyõri Palesztrina Kórus, a Budapest–Kõbányai Szent László-templom kórusa
elõadásában.
Kribus Mónika
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Élet a plébánián konferencia
Szeged, 2019. október 25–26.

Szerencsém

volt részt venni október 25-én és 26-án Szegeden az Élet a
plébánián címû találkozón. Elsõ nap egy csapatösszerázó tréningen vehettünk
részt, ahol különbözõ feladatok segítségével jobban megismerhettük egymást
és úgyszintén önmagunkat is. Egy igazi összetartó csapattá, csoporttá kovácsolódtunk. A második nap került sor a konferenciára. A program három részre
volt tagolható: dr. Nyéky Kálmán atya elõadására, Süveges Gergõ és Süvegesné
Rudan Margit, az NCD magyarországi képviselõinek elõadására és a kiscsoportos foglalkozásokra, ahol az elõadók egyikével oldottunk meg játékos
feladatokat, beszélgettünk különbözõ problémákról. A konferencia keretén
belül sor került még könyvajánlóra, tájékoztatóra, valamint válaszokat kerestünk egy jól mûködõ közösség életére, hisz egy közösség él, egy változó,
fejlõdõ forma. Ugyancsak megbeszélésre került az a kérdés, az oltár körül
tevékenykedõk részérõl, hogy hogyan lehet tökéletes misét létrehozni tökéletlen
emberként. Személyes tapasztalatomból kiindulva a konferencia megváltoztatta
a látás- és gondolkodásmódomat egy közösségrõl és ennek tevékenységeirõl.
Dóczi Richárd
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któber végén szervezték meg Szegeden az Élet a plébánián címû konferenciát. Ez a találkozó arra szolgált, hogy a különbözõ plébániák képviselete
ötleteljen, hogyan lehetne feléleszteni a közösségek életét, adott plébánián
belül.
A nagyváradi egyházmegyét, egy 20 fõs csoport képviselte, ebbõl ketten,
Dóczi Richárd és én, Kovács László, a Szent László plébánia küldöttségében
vettünk részt a konferencián.
A csoport pénteken délelõtt érkezett meg Szegedre. A kolostor (a szállásunk) bemutatása után a csapatnak a szegedi egyházmegye egyik megbízottja
tartott csapatösszerázót. Számomra ez nagyon tanulságos volt, mivel
hallhattam élettapasztalatokat, ugyanakkor én is megoszthattam egyes témákról a nézeteimet.
A tényleges konferencia, szombaton, azaz október 26-án volt. A megnyitó
után, dr. Nyéki Kálmán, siófoki plébános, az Újraépítve könyv egyik fordítója
tartott elõadást. Az elõadásában, az atya bemutatta a közösségi élet öt alapvetõ
funkcióját:
IMÁDSÁG
KIS KÖZÖSSÉGEK
TANÍTVÁNYSÁG
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SZOLGÁLAT
MISSZIÓ
Ezután következett az NCD (Természetes Közösségfejlõdés) magyarországi
elnök házaspárjának, Süveges Gergõ és Süvegesné Rudán Margit elõadása,
mely, az atya gondolatainak gyakorlatba ültetésérõl szólt. Az elõadást két
részre osztották, az elsõ rész a közösség életérõl szólt. Itt esett szó a közösségi
élet három fõ területérõl, melyek a HIT, a KAPCSOLAT, és a SZOLGÁLAT.
Szerintük ez tükrözi igazán Isten arcát. Kihangsúlyozták, hogy mennyire
fontos, hogy mind a három terület kiegyensúlyozottan jelen legyen a közösség
életében. Az elõadás második része a felvázoltak aktualizálásáról szólt. Fontosnak tartották, hogy történjen egy állapotfelmérés, s ezután pedig neki kell
állni a munkának. Az elõadásuk végén a házaspár elmondta, hogy nagyon
fontos az egyensúly megtalálása.
A konferencia mûhelymunkákkal zárult. Süvegesné Rudán Margit foglalkozásán vettem részt, ahol fõleg véleményeket osztottunk meg egymással a
közösségépítés módjairól.
Sok hasznos információt hallottam, és sok érdekes meglátást. A konferencián a Süveges házaspár megfogalmazott egy nagy igazságot, amivel én
is egyetértek, mégpedig azt, hogy a közösség megtart egy életen át, segít
egészségesebbé válni, és mindenkinek szüksége van egy közösségre, ami
elfogadja olyannak, amilyen õ, ahol fontos a jelenléte, a véleménye.
Kovács László jr.

A tökéletes ajándék
A legnagyobb ajándékot a világ Jézus születésével kapta: ,,Íme a szûz fogan
fiút szül és Emanuel lesz a neve, ez azt jelenti velünk az Isten”.
Isten nem úgy jött el közénk mint király, vagy dicsõséges uralkodó,
kisgyermekként jött el, ártatlanként kiszolgáltatva az embereknek és a világnak.
Jézus 33 évet töltött közöttünk a Földön, ez idõ alatt eltörölhetetlen
nyomot hagyott hátra: a szeretetet, ami a legnagyobb erõ.
Jézus minden emberben nyomot hagyott, akivel találkozott és akivel mai
napig találkozik. Idõt szánt az emberekre, nem hagyott senkit sem figyelmen
kívül, mindenki terhét vállain hordozta.
Az idõ a legtökéletesebb ajándék, nyomot hagyni egymás életében azzal
az idõvel amit együtt töltünk.
Ajándékozzuk meg egymást idõnkkel, figyelmünkkel, mert ez a legértékesebb, amit valakinek adhatunk.
,,Az idõ a legnagyobb ajándék amit Istentõl kapunk.” – Teréz anya.
Loló Gabriella-Brigitta
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Decemberi hirdetések
• Elkezdtük az adományok gyûjtését a karácsonyi szeretetcsomagok elkészítéséhez. Isten fizesse az adományozók jószívûségét!
• Vasárnap, december 1-jén fél 6-kor lesz az elsõ adventi gyertyagyújtás a
templomunk elõtt elhelyezett koszorún.
• Advent a visszafogottság, a csend, a több ima és lelki olvasmányok ideje.
Böjti idõszak, vagyis tilos a hangos, zenés mulatság, illetve kötelezõ a
pénteki hústilalom. Fontos hogy tiszta szívvel várakozzunk, azaz karácsonyra végezzük el a szentgyónásunkat.
• Adventben keddenként lesz hajnali roráté szentmise reggel 6-kor, amit az
egyetemista kollégium bentlakói készítenek elõ. Hirdetjük elõre, hogy
reggel 8-kor már nem lesz szentmise ezeken a napokon.
• Az egyház tagjává lett a keresztség által: november 15-én Bernadette –
Lõcse Benjamin és Boros Gréta gyermeke.
• Utolsó útjukra kísértük: november 15-én † Miron Sándor, november
26-án † Vãleanu Mária testvéreinket.

Áldott adventi várakozást és békés,
boldog karácsonyi ünneplést kívánunk!
Pék Sándor plébános és a szerkesztõk

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
dec. 1.: Iz 2,1-5 – Róm 13,11-14 – Mt 24,37-44
dec. 8.: Iz 11,1-10 – Róm 15,4-9 – Mt 3,1-12
dec. 15.: Iz 35,1-6a.10 – Jak 5,7-10 – Mt 11,2-11
dec. 22.: Iz 7,10-14. – Róm 1,1-7 – Mt 1,18-24
(Karácsony) – dec. 25.: Iz 9,1-3.5-6 – Tit 2,11-14 –

Advent 1. vas. –
Advent 2. vas. –
Advent 3. vas. –
Advent 4. vas. –
Urunk születése
Lk 2,1-14
Szent Család vasárnapja – dec. 29.: Sir 3,3-7.14-17a – Kol 3,12-21 –
Mt 2,12-15.19-23

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.
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