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A NAGYVÁRAD-ÚJVÁROSI SZENT LÁSZLÓ-PLÉBÁNIA HAVILAPJA

2020. január

„Uram, jó nekünk itt lenni.”
A 2019-es esztendõ az események tükrében

Az új esztendõt január 1-jén Szûz Mária Istenanyaságának ünneplésével
kezdtük. A szentmisék után Szentgenerátort ajándékoztunk, vagyis a hívek,
mindenki személy szerint egy védõszentet kapott erre az új évre. Kis lapokat
készítettünk elõ a szent képével, nevével és életrajzával és ezt az emberek
hazavitték. Nagy lelkesedéssel fogadták a kezdeményezést, akár évente meg-
tarthatjuk szokásként.

Január 2-án kezdtük el a házszentelést. Idén több csoport is járt szentelni:
Giosanu Leonard, Nagy Tibor, Bãrbuþ Péter és a plébános. A házszentelést
január 12-én fejeztük be. A tapasztalatok az elõzõ évekhez hasonlóak. Voltak
sokan, akik nagyon kedvesen és szeretettel fogadtak, voltak olyanok is, akik
készületlenek voltak és nagyon kevesen elutasítóak, vagy nem tartózkodtak
otthon. Továbbra is próbáljuk szervezni és minél megfelelõbbé tenni a hívek
számára is. A házszentelés után SMS-angyallal köszöntük meg a híveknek a
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sok-sok szeretetet, a figyelmes fogadtatást és azt a jóságot, amit a találkozások
alkalmával tapasztaltunk.

Január 6-án volt templomunkban az örökös szentségimádási nap. Több
mint százan végeztek szentségimádást délután 2 és 6 óra között. Ekkor ezen
a napon végeztünk vízszentelést is. Nagyon sokan vittek magukkal a
templomból szenteltvizet otthonaikba.

Idén is folytatjuk a házasok számára az Egy mázsa szén, vagy egy marék
gyémánt elnevezésû képzéssorozatot Pécsi Rita elõadásaival. Január 12–13.
volt az idei elsõ alkalom, ahová megint többen jelentkeztek, mint amennyi
férõhely volt. Nagyszerûen szervezi Kovács László és Katalin ezt a nagyon
fontos és hasznos munkálkodást.

Január 13-án a székesegyházban az egyházmegye püspöke megáldotta a
jubiláns házaspárokat. Plébániánkról négy pár volt jelen: Juhász Zoltán és
Mária (55.), Balogh Géza és Zsuzsanna (50.), Pap Gyula és Balogh Éva (20.),
Fodor Marian és Krisztina (10.) évfordulót ünnepeltek. Isten áldása legyen
rajtuk, házasságukon és egész életükön!

Január 17-én este volt a plébánián és az egyetemista bentlakásban a
házszentelés, ami mindig egy kedves, bensõséges lelki alkalom. A szobák
szentelése után az udvaron kis forralt boros vendéglátás is volt, amin a
bentlakók örömmel vettek részt, beszélgetve, találkozva egymással. A bentlakás
házszentelése mindig a plébánián kezdõdik az ott felállított karácsonyfánál,
majd a bentlakás szobáit szenteljük meg, a bentlakó fiúk ministrálnak.

Január 22–26. között a vredeni testvéregyházközségbe látogattunk. Veres
Attila és neje Julianna, Voiticsek Árpád és neje Ilona, Pap Gyula és neje
Balogh Éva, Balogh Ildikó, Tankó Zita, Rejtõ Regina, Kovács László, Fábián
Attila, Kóródi Erik, Nyírõ Szabolcs, Antal Zoltán, Baricz Hunor, Lõricz
Szilárd hívek és bentlakó egyetemisták a plébános kíséretében. Érkezésünk
után a plébánián fogadtak bennünket mindazok, akik már Nagyváradon
jártak. Szerdán iskolás misén vettünk részt, majd a lelkipásztori csoporttal
találkoztunk. Délelõtt a vredeni kórház új rehabilitációs részlegét tekintettük
meg, délután egy orgonaépítõ mûhelyt látogattunk meg, ahol verkliket
készítettek. Csütörtökön Eggerode helységbe zarándokoltunk, ami egy közeli
Mária-kegyhely, ott szentmisét ünnepeltünk, majd keresztutat imádkoztunk.
Este élõ csocsót játszottunk, ami az ottlétünk sportprogramja volt. Pénteken
a helyi önkéntes tûzoltó parancsnokságot látogattuk meg, családoknál ebé-
deltünk, este pedig szentmisén vettünk részt a plébániatemplomban, majd
egy közös búcsúztató volt élõ zenével és sok tánccal. Ezekben a nagyszerû
napokban 17 fõs csapatunk a vredeniek vendégszeretetét és figyelmes barátságát
élte meg, ami egy új lehetõség és lépés volt kapcsolatunk elmélyítésében. A
Vredenben töltött néhány nap újra nagy ajándék volt számunkra. Õk adomá-
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nyaikkal is támogatnak bennünket az egyetemista bentlakás felújításának
folytatásában.

Február 11-én Szûz Mária Lourdes-i jelenésének emléknapján, a betegek
világnapján a város plébániái közösen az Olaszi/Barátok templomában vettek
részt szentmisén, ahol a hívek számára a betegek kenetét is közösségileg
kiszolgáltatták. A szentmise fõcelebránsa Böcskei László megyés püspök úr
volt, a szentbeszédet Giosanu Leonard atya végezte. Plébániánkról mintegy
40-en készültek fel a szentség felvételére és vettek részt a szentmisén, illetve
fölvették a betegek szentségét.

Február 16-án szombaton este a Posticumba mintegy 20 házaspárt hívtunk
meg vacsorára a Házasság hete alkalmából. A fogások során kapcsolatépítõ
feladatokat kellett teljesíteniük, a közös ünneplés pedig tánccal ért véget.
Nagyon elmélyítõ és figyelemfelkeltõ ünneplés volt. Február 17-én, vasárnap
a nagymisét, a házasságokért, családokért ajánlottuk fel. A szentmise végén
a jelenlevõ párok megújítottak házassági esküjüket egy keresztre, amit
ajándékba kaptak és hazavittek. Nagyon megható volt a 41 házaspár esküje
és közös ünneplése. Nagy ajándék volt ez a kezdeményezés a házaspárok
számára. A házasságban élõk és a családok mind-mind nagy ajándék
plébániánk számára. Külön köszönet illeti Kovács Lászlót és feleségét Katalint,
akik a rendezvénysorozatot kezdeményezték, elkészítették, megszervezték és
le is bonyolították.

Január hónapban vette kezdetét az óramûszerkezet teljes felújítása. Az
adományt Br. Hubertnek köszönhetjük, õ korábban Vredenben most Keavela-
ban szolgál. Istennek hála ezért a megvalósulásért is!

Február 22-én Kribus Mónika kántor-karnagy a pinceteremben a kórusnak
farsangi estet szervezett.

Változás történt a személyzet terén, Tõtõs Erzsébet lelkipásztori munkatárs
helyét Boros Mária eddigi sekrestyésünk vette át. A sekrestyési szolgálatot
pedig Elek István vállalta fel.

Március 2-án, szombaton Kribus Mónika kántor-karnagy az egyházmegye
szervezésében részt vett a kántorok lelki napján a püspökségen. Az elõadásokat
és mûhelyeket Balogh Péter Piusz O. Praem. gödöllõi apát, valamint Farkas
Domonkos és Kája Sándor tartották.

Március 3-án, elsõvasárnap délután vette kezdetét az õsi fogadalmi szentség-
imádás és triduum. Mindhárom nap délután 5-kor volt a szentségimádás,
amit Ft. Kiss Albert, Ft. Rajna József és Mons. Fodor József kanonokok
vezettek. A szentmisén Ft. Pálos István kanonok atya prédikált. Az egyház-
megye fõpásztora is részt vett a székeskáptalan régi fogadalmi triduumán egy
alkalommal a három napból. Szépen hordozták, mind a város papjai, mind
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a plébániák ezt az egységet. Istennek legyen hála minden kegyelemért, amit
ilyen alkalmakon kapunk!

Március közepén megvásároltuk a Tudor Vladimirescu utca 6. szám
alatti Dudek-iskolában a Bokor család által annak idején megvásárolt lakást,
ami az épület elsõ emeletén található. A lakásért 65 ezer eurót kértek, de
sikerült 55 ezerben kiegyezni. 10 ezret kifizettünk elõlegként és a püspökség
45 ezer euró kölcsönnel megtámogatta a befektetést. Így a teljes ingatlan a
plébánia tulajdonában van és ez volt a tulajdonképpeni cél.

Március 16-án immár hetedik alkalommal szervezte meg az egyetemista
kollégium a Bihar megyei magyar nyelvû gyermekotthonok találkozóját.
Mintegy 100 gyerek jött el a nagyszalontai, székelyhídi, gálospetri, szentjobbi
és nagyváradi otthonokból. Az idei év mottója a pápalátogatás kapcsán a
„Tartsd meg Isten Szentatyánkat!” volt. Az eseményt Böcskei László megyés
püspök úr nyitotta meg, majd a mottóhoz kapcsolódó nagyon értékes
mûsorokat tekintettünk meg, Szerafina nõvér együtt zenélt és énekelt a
szentjobbi gyerekekkel, végül pedig a székesegyházban közösen énekeltük el
a pápai himnuszt.

Március 17-én vasárnap az egyetemista kollégium lakóival Máriapócsra
zarándokoltunk. Nagyváradról indultunk a nagy busszal, majd a vállaj-
csanálosi határátkelõn keresztül érkeztünk Máriapócsra, a magyar nemzeti
kegyhelyre. Itt szentmisét ünnepeltünk és egy közös ebédet fogyasztottunk
el. Odafelé rózsafüzért imádkoztunk, visszafelé pedig az örömé és a baráti
jó hangulaté volt a fõszerep.

A gyermekotthonok találkozójával egy idõben volt március 16-án, szom-
baton az Egyházmegyei Rózsafüzér Társulatok Találkozója, amin plébániánk
társulata is képviseltette magát mintegy 40 személlyel. A találkozó szentmisével
kezdõdött a székesegyházban, majd a Szent László Gimnáziumban folytatódott
elõadásokkal, amelyet Pálos István kanonok úr tartott. A találkozót Bãrbuþ
Péter egyházmegyei felelõs atya szervezte meg.

Szent József napját követõen március 21-én, csütörtökön az esti szentmisét
az édesapákért ajánlottuk fel, majd a szentmise után Uzsalyné dr. Pécsi Rita
tartott elõadást Apának lenni nagy lehetõség, szent feladat címmel. Az elõadás
után egy szerény agapét szerveztünk a plébánia közösségi termében. Hála
Istennek számos édesapa eljött, fõleg a személyes megszólításnak, meghívásnak
köszönhetõen. A szentmisén az édesapák ministráltak, felolvastak, szolgáltak
és nagyon szépen ünnepeltük õket. A szentmisén Vass Csaba atya is konce-
lebrált, aki egy csoport fiatallal jött el a Katalin telepi plébániáról. A szentmisén
az egyetemes könyörgéseket a feleségek és szerzetesnõk imádkozták.

Március 24-én, vasárnap délután a szentmise után Kribus Mónika kántor-
karnagy és Lucian Maliþa hegedûmûvész komolyzenei hangversenyt tartottak,
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E. Zimbalist, G. Tartini, G. F. Haendel, A. Vivaldi, G. Fauré, A. Stradella,
J. S. Bach és G. B. Pergolesi mûveibõl.

A nagyböjti idõ egyik sajátos programja, amit idén harmadik alkalommal
rendeztünk meg, a 24 óra az Úrért. Március 29-én pénteken a délutáni
szentmisétõl a szombat délutáni szentmiséig tartott. Idén is az õssi, a várad-
velencei, a szõllõsi és román személyi plébániákkal közösen szerveztük meg
a lelki programokat.

A Szeretetszolgálat csoport nagyböjt során újra megszervezte az élelmiszer-
gyûjtést. A hívek szépen adakoztak. A csoport tagjai 75 bõséges élelmiszer-
csomagot készítettek el és hordtak ki húsvétra a rászorulóknak.

Virágvasárnap, április 14-én minden szentmisében Jézus szenvedéstörté-
netérõl, passiójáról elmélkedtünk. A 11 órás nagymisében a Halmos László
kórus énekelte a passiót, majd a közösségi teremben egy kis szeretetvendégséggel
köszöntük meg szolgálatukat. A többi szentmisén felolvastuk a passiót. A
délutáni szentmise elõtt az egyháztanács tagjai keresztutat imádkoztak – szép
lelki alkalom volt, felnõtt férfiak és nõk komoly, megfontolt átélt imája. A
délutáni szentmise után a bérmálkozók szüleinek volt értekezlet közösen a
gyerekekkel. Nagy feladat és nem egyszerû a felkészítésük. Három kérdéssel
kiscsoportban is foglalkoztak, többek között az elõkészülettel, illetve, hogy
mit tegyünk, hogy ne kibérmálkozzanak.

Április 18-án ünnepeltük nagycsütörtököt, mint minden évben délelõtt
a székesegyházban volt olajszentelési szentmise az egyházmegye papságával,
ahonnan idén is elhoztuk a szent olajokat. Délután templomunkban elvégez-
tük az utolsó vacsora emlékmiséjét. A szentmise keretében lábmosás szertartása
is volt 12 férfi számára, majd a szentmise után rövid szentségimádást végez-
tünk. Nagypénteken, április 19-én délután 3 órakor a székesegyház elõtti
téren a város plébániáinak közös keresztútja volt. Idén a Szent László
Gimnázium diákjai és tanárai élõ elõadásban is bemutatták Jézus Urunk
szenvedéstörténetét. Nálunk a templomban délután 6-kor volt a nagypénteki
szertartás. A Halmos László kórus énekelte a passiót – Jézus szenvedéstörté-
netét, Szent János evangélista írása szerint. Nagyszombaton 10–18 óra között
a szentsírnál csendben imádkoztunk az oltáriszentség elõtt. Be voltak osztva
az egyháztanácsosok, a Mária Légió és a Rózsafüzér Társulat tagjai. A fel-
támadási szertartást nem este 8-kor, hanem fél 10-kor kezdtük, a városi
ünnepség miatt. Ez igencsak kellemetlen volt a közösség részére, körmenetre
nem tudtunk kimenni. Húsvétvasárnap rendkívül sokan voltak a templomban
minden szentmisén. Mind húsvétvasárnap, mind hétfõn ünnepi miserendet
tartottunk.

A Keresztény Szó katolikus kulturális folyóirat 2019. áprilisi számában az
egyetemi lelkészségek témakörében cikkek jelentek meg, a nagyváradi egyetemi
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lelkészségrõl a Felnõtté válás helye címmel. Nagyon örültem a megkeresésnek,
szívesen beszéltem az itteni kollégiumban történõ munkálkodásról. Legyen ez
is egy jó alkalom ismertetni az erdélyi közösséggel a mi bentlakásunkat is.

Április 25–27. között Kolozsváron volt az egyetemi lelkészek pasztorális
konferenciája. Az elõadások és a programok is az Eucharisztia és a kommu-
nikáció témakörében voltak. A kolozsvári lelkészség a programot a jezsuiták
lelkigyakorlatos házában szervezte meg. Jelen voltak a budapesti, szegedi,
nyíregyházi, egri, debreceni, veszprémi, csíkszeredai és nagyváradi lelkészek
és néhány munkatárs is. A találkozó csúcspontja a péntek esti szentmise volt
a Szent Mihály-templomban.

Április 28-án, húsvét második vasárnapján elvégeztük a templomban a
búzaszentelés szertartását, imádkozva a mindennapi kenyerünkért és Isten
áldásáért.

Május 2-án az elsõáldozóknak, 3-án pedig a bérmálkozásra készülõknek
volt egész napos hittanfoglalkozás. Délelõtt elméleti dolgokkal foglalkoztunk,
a szentségekkel, gyónással, áldozással, délben volt közös ebéd, majd délután
foglalkozások voltak, plakátkészítés, illetve szertartáspróbák.

Május 5-én, elsõvasárnap volt templomunkban az elsõáldozás. Kilenc
gyermek készült már tavaly óta, nagyon nagy lelkesedéssel: Bodó Dóra,
Bodonea Petra, Kovács Dávid, Kovács Patrik, Lãcãtuº Gabriella, Moldoványi
Antónia, Móricz Alexandra, Nagy Bettina és Rácz Viktória. A gyermekek
nagyon szépen készültek és megható volt a családok támogató szeretete és
jósága. A szentmise után kis reggeli is volt a pince közösségi termében. Nagy
öröm volt a közös készület, ami hétrõl-hétre hétfõ délután történt, majd a
teljes hittanos nap illetve, az ünnep elõtti napon a szentgyónások elvégzése,
amire nagyon készültek a gyermekeink.

Május 5., elsõvasárnap, Anyák napja is. A szentmise után kiosztottuk a
Forrást, a plébániánk lapját és egy szentképpel is köszöntöttük az édesanyákat.
A kép hátoldalára Dsida Jenõ Hálaadás címû versét nyomtattuk, ami egészen
hordozta azt, amiért ezen a napon imádkoztunk: „Köszönöm Istenem az
édesanyámat”.

Május 11-én Kribus Mónika kántor-karnagy Lucian Maliþa hegedûmûvész-
szel koncertet adott a pápalátogatás tiszteletére, szakrális zenei mûvekbõl.

Vasárnap, május 12-én a 11 órás szentmise keretében a Halmos László
kórus szolgált szintén olyan mûvekkel, amelyek a pápalátogatásra hangoltak
bennünket.

Május 13-án délután az elsõáldozók számára utó-hittanórát tartottunk,
amiben visszatekintettünk az elsõáldozási élményeinkre.

Május 11–12. szombat–vasárnap zajlott a családosok rendezvénye Pécsi
Rita szellemi-lelki vezetésével, az Egy mázsa szén vagy egy marék gyémánt – a
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Vredeni látogatás,
január 22–26.

Házassági eskü megújítása,
február 16.

Triduum, március 3.

Gyermekotthonok találkozója,
március 16.

Szentmise az édesapákért,
március 21.
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Elsõáldozók, május 5.

Bérmálkozók, május 26.

A pápalátogatásra hangolódtunk
a Halmos László kórussal, május 12.

Útban a pápai misére Csíksomlyón,
június 1.

Gyertyagyújtás pünkösdhétfõn,
június 10.
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Templombúcsú, június 27.

Rainer Pag fogadása,
szeptember 26.

A Halmos László kórus karácsonyi koncertje, december 24.

Hittanos gyermekek karácsonyi mûsora, december 25.
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mostani alkalom címe a Szexualitás, mint feladat volt. Köszönet illeti a Kovács
házaspárt a szervezésért.

Május 19-én, húsvét ötödik vasárnapján volt a székesegyházban az egyház-
megyei zarándoklati nap szentmiséje. Az ünnep fõcelebránsa és szónoka dr.
Udvardy György pécsi megyés püspök volt. A szentmise után volt a hermás
körmenet. Az ereklyét idén a nagycsaládosok vitték.

Május 24–25-én volt az egyházmegyei családos találkozó. Pénteken este
szentségimádással kezdõdött a találkozó, majd szombaton a lelkiségek bemu-
tatkozója, elõadás és szentmise is szerepelt a találkozó programjában.

Május 26-án, vasárnap volt a bérmálás 25 fiatal számára. Októberben
kezdtük az elõkészületeket, vasárnap esténként voltak a hittanórák, volt két
szülõi értekezlet is, tartottunk egy egész napos tanulmányi napot, az utolsó
héten pedig a fiúkkal a lazarista plébániára, a lányokkal a vincés nõvérekhez
mentünk el. Utolsó héten volt találkozó a fõpásztorral, illetve egy gyakorlatot
is ki lehetett próbálni: tanúságtételként egy keresztet lehetett viselni. Bérmál-
kozóink: Árkosi Jázmin, Bodó Dávid, Buder Renáta, Chira Anita, Cservid
Dávid, Dávid Kevin, Dobován Ákos, Gui Vivien, Juhász Raymond, Karácsonyi
Anett, Kincses Vivien, Kiss Erik, Kiss Vivien, Levendai Boglárka, Márton
Panna-Réka, Meling Nóra, Mercsányi László, Moldován Miklós, Nemes
Alexandra, Osvald-Lõrincz Gréta, Szabó Renáta, Sziki Evelin, Torzsok Beáta,
Uivarosi Denisa, Varga Viktória.

Történelmi esemény 2019-ben Ferenc pápa romániai apostoli útja május
31. és június 2. között. A pápa programjában Csíksomlyó is szerepelt, ahol
június 1-jén szentmisét mutatott be. Nagyváradról zarándokvonat indult
Csíkszeredába, ezzel utaztunk a plébániánkról is mintegy ötvenen a pápai
szentmisére.

Június 6-án „kerti parti” keretében búcsúztunk el a ballagó bentlakóinktól.
Nagyon kedves, bensõséges este volt mindenki számára.

Június 9-én a Szentlélek eljövetelét, pünkösdöt ünnepeltük. Többen a
szomszédos plébániák szervezéséhez kapcsolódva elzarándokoltak Csík-
somlyóra a fogadalmi pünkösdszombati búcsúünnepre.

Pünkösdhétfõn, június 10-én az esti szentmise keretében hálaadással
emlékeztünk meg templomunk megmentésének 55. évfordulójáról. A szentmise
után kimentünk a templom elõtti térre, virágokat, gyertyákat helyeztünk el
a templom körül.

A plébániai Szeretetszolgálat csoport legfõbb támogatói a németországi
Elsenfeldbõl Emil és Rosemarie Koch elfogadták meghívásunkat és az általuk
küldött segély útját így nyomon követve meglátogattak minket. Több találkozás
szerepelt a programjukban: Böcskei László megyés püspökkel, az egyháztanács
tagjaival, a Szeretetszolgálat csoport segítõivel, de a sok-sok támogatottal: a
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szegényekkel, az autistákkal, gyermekotthon lakóival, vagy éppen az egyetemista
bentlakás diákjaival is. Nagyváradon túl ellátogattunk Gálospetribe, az ottani
Szentháromság gyermekotthonba, illetve Újpalotára a német kisebbség való-
ságaival is megismerkedni.

2019. június 24-én az elsõáldozókkal és néhány ministránssal kirándulást
szerveztünk. Vonattal utaztunk Nagyszalontára, ahol a plébánián felkerestünk
Lõrinc Ottó atyát, aki korábban a Szent László-templom plébánosa volt, így
a gyerekeket szinte mind õ keresztelte. Az uzsonna után meglátogattuk a
plébániatemplomot, ahol egy rögtönzött hittanóra volt. Délután sok játék,
fagyizás után vonatoztunk haza Nagyváradra. Fontos alkalma volt ez a
kirándulás az elsõáldozókkal való további foglalkozásnak.

2019. június 27-én tartottuk templomunk búcsúünnepét. A rossz idõ
ellenére nagyon szép számban gyûltünk össze ezen az ünnepen, melynek
fõcelebránsa Böcskei László megyés püspökünk volt, akit névnapja alkalmából
is köszöntöttünk. A szentbeszédet pedig Jelenits István piarista szerzetes,
teológiai tanár tartotta, akit nagyváradi kötõdéseire való tekintettel hívtunk
meg az ünnepünkre és közös idõtöltésre, városlátogatásra. Mindenkinek hálás
köszönet!

2019. július 14-én indult el Rainer Pag Vredenbõl gyalogosan Nagyváradra,
hogy októberre, a csoport érkezésére õ is ideérjen. A három hónapos több
mint 2000 kilométeres gyaloglást a közösségeink közötti kapcsolat erõsítéséért
ajánlja fel.

2019. július 20-án, szombaton megszervezték az Orgonák éjszakáját és
ebbe a rendezvénysorozatba városunk is bekapcsolódott. Józsa Domokos a
Várad-szõllõsi Szentháromság-templom orgonista-kántora 19 órakor, Szeg-
halmi Emese orgonista-kántor pedig a Szent László-templomban este 20
órakor orgonakoncertet tartott.

Július 27-én a bérmálkozók számára volt egy egynapos kirándulás
Nagyszalontára. A nagyváradi vasútállomásról indultunk, majd a nagyszalontai
plébániát kerestük fel, ahol uzsonnáztunk. A programban a továbbiakban a
plébániatemplom meglátogatása szerepelt, ahol dr. Lõrincz Ottó atya elõadása
által hittanismereteinket is felelevenítettük. A délután során meglátogattuk
Arany János emlékmúzeumát a Csonka toronyban, fagyiztunk és utaztunk
vissza Nagyváradra, szintén vonattal.

Július 28-án, vasárnap a plébániai mise után, Szent Kristóf ünnepe alkal-
mából az alternatív/bio-jármûveket áldottuk meg: bicikliket, tricikliket,
rollereket és hasonló járgányokat, illetve ezáltal a környezettudatos gondol-
kodásra és életvitelre kértük Isten bõséges áldását.
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2019. augusztus 3-án a Szent László-templomban a Duo Varadiensis,
azaz Thurzó Sándor József és Lucian Maliþa Szerenád est címmel koncertet
tartott a Szûzanya tiszteletére, klasszikus egyházi mûvekbõl.

Augusztus 7. és 11. között szervezték meg a családosok (Kovács László
és Katalin) a schönstatti családnapokat a Leº-i tónál a Nyugati-Kárpátokban,
mintegy 60 résztvevõvel, a Jelenlétem tiéd mottóval. A házaspárok számára ez
egy hatalmas lehetõség a kapcsolattal való foglalkozás terén, hiszen az elõ-
adások alatt a gyermekfelvigyázók gondoskodnak programról a kicsinyeknek.
Nagy köszönet és hála a szervezõknek.

Augusztus 20-án a Szent László Egyesület megszervezte a városban az
Államalapítás és az új kenyér ünnepét a Szent László-templommal szembeni
téren. A szertartást Bakos Gábor egykori segédlelkész vezette.

Szeptember 5-én, 13 lelkes kis- és nagy ministránssal kirándulni indultunk
a bihari hegyekbe, Vársonkolyosra. Reggel indult a vonatunk és délelõtt
barlangot látogattunk, túráztunk, majd uzsonna volt egy kis tisztáson, végül
pedig hazaindulás elõtt a ministrálás fortélyait is igyekeztünk elsajátítani:
csengetés, bor-víz és ampolnák használata stb. Tankó Zita tanfelügyelõ is
eljött a gyerekekkel.

Szeptember 8-án, vasárnap tanévnyitó szentmisét tartottunk a templom-
ban. A szentmise keretében az elmélkedés az iskolai évkezdést is érintette. Az
egyetemes könyörgéseket a hittanosok olvasták fel, majd a szentmise végén
megáldottuk az iskolatáskákat, az iskolás hittanosainkat, illetve a tanévet
kezdõ pedagógusainkat.

Szeptember 14-én Tótteleken az erdészházban a püspökség az idén bérmált
fiataloknak találkozót szervezett. Plébániánkról közel tíz bérmálkozó válaszolt
igennel a meghívásra. A találkozón volt elõadás, kiscsoportos beszélgetés,
akadályverseny, közös ima és ebéd.

Szeptember 25–27. között az egyetemista kollégium lakóinak nagy részével
csapatépítõn vettünk részt Szentjobbon. Az országos Kolping támogatásával
sikerült ezt megszervezni. Nagyváradról indultunk autóbusszal és indulás
elõtt megnéztük a közösségi pincetermet, illetve a Szent László-templomot is.
A két nap során volt sok közös megbeszélés, játék, séta és nem utolsó sorban
buli és tánc. Nagyon fontosnak tartom az idõt, amit így együtt töltöttünk,
mert ez lehetõséget jelent az igazi közösséggé alakulásra. Szentjobbon részt
vettünk a szentmisén is, amire szimbólumokkal és egyetemes könyörgésekkel
is készültünk, de a bentlakás belsõ szabályait és életritmusát is sikerült át-
gondolnunk, átadnunk. Volt ima a kápolnában és helyismereti séta is. Nagy
köszönet a szentjobbi Szent István Gyermekotthonnak a lehetõségért. Öröm,
hogy a kollégium újra teljesen megtelt, a nyár egyik fontos munkálkodása
volt az utolsó lakrész teljes felújítása. Ezzel a beruházással már a teljes
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bentlakás, minden fürdõszobájával és melléképületével fel van újítva, reno-
válva van.

Szeptember 28-án az egyházmegye szervezésében Margittán ministráns-
találkozó volt. A programban szerepeltek mûhelymunkák, volt drámapeda-
gógiai mozgókép, amibe aztán mindenki bekapcsolódott, közös ebéd, illetve
szentmise, amit a fõpásztor mutatott be a mintegy 230 ministránssal. A
plébániánkról 15-en voltak jelen a rendezvényen.

Szeptember 29-én Szentírás vasárnapját tartottuk. Minden szentmisében
megszenteltük a hívek Bibliáit, amit magukkal hoztak. A padokra egy idézetet
készítettünk a Szentírásról, amit a hívek hazavihettek magukkal, és az oltár
elé kiállítottuk Káldi György 1626-ban megjelent Szent Bibliájának reprint
kiadását. A 11-es mise keretében a Halmos László kórus elõadást készített.
Énekek és elmélkedések segítségével tudtunk még inkább egyesülni Szentírás
vasárnapjának üzenetével.

Délután 2–6 óra között folyamatos bibliaolvasást tartottunk a templom-
ban, 16 személy vállalta, hogy 15 percenként olvas az evangéliumból, a hívek
pedig, akik akartak be is kapcsolódhattak a programba.

Rainer Pag gyalogos zarándok érkezése 2019. szeptember 26-án volt.
Ugyancsak ekkor vasárnap a szentmise keretében köszöntöttük Rainer Pag
zarándokot, aki csütörtökön megérkezett Vredenbõl Nagyváradra. Összesen
2066 kilométert 61 nap alatt tett meg gyalog. Az érkezés napján a személyes
ismerõsök is köszöntötték, majd vasárnap az egész közösség megtapsolta a
legendás teljesítményt.

Október 2-án és 3-án Nagyváradon fogadtuk a NEK Missziós keresztjét.
Szerda délután szentmise volt, majd a családok végeztek szentségimádást és
elmélkedést. Csütörtökön egész napos program volt a székesegyházban. Dél-
elõtt iskolás mise és ifi óra, imák és rózsafüzér, délután folytatódtak a lelki
programok. Volt egy értekezés a misszióról, majd püspöki szentmise, végül
szentségimádás és csendes ima.

Október 18-án pénteken, mintegy 100 személlyel Máriapócsra zarándo-
koltunk két nagy autóbusszal. A kegyhelyen szentmisét ünnepeltünk, majd
volt közös ebéd, utána rózsafüzér és értetkõzés. Istennek legyen hála a
zarándoklat minden kegyelméért!

Október 20-án, vasárnap volt a missziók vasárnapja. Ferenc pápa az idei
év októberét rendkívüli missziós hónapnak rendelte el és ennek a lelkiségébe
igyekeztünk behatolni. Templomunkban állítottunk egy saját missziós keresz-
tet, amin ezen a vasárnap tíz személy (ministránsok, fiatalok, egyháztanácsos,
pedagógus, családos, rózsafüzéres, lapszerkesztõ, kórusvezetõ stb.) elhelyezte
saját missziójának jelképét. Ezt aztán a hívek is megtehetik, tudatosítva saját
missziójukat. A szentmise végén egy kitûzõt áldottunk meg, amin egy mottó



14

olvasható: „Itt vagyok Uram, engem küldj!” és ezt azok vehették át, akik egy
hétig vállalták, hogy viselni fogják saját missziójukként.

Október 24–29. között a testvérközösség csoportja látogatott el hozzánk
Vredenbõl. Érkezésük után a pinceteremben fogadtuk õket mindazokkal,
akik már jártak náluk. Pénteken a szentmise után városlátogatás, majd közös
ebéd volt, este pedig a püspökségen volt vacsora a tiszteletükre, ahol Böcskei
László püspök úr kalauzolta õket. Szombaton Nagykárolyba utaztunk, ott
volt közös szentmise németül, majd ebéd. Vasárnap részt vettek a 11-es
szentmisén, majd családok látták õket vendégül kis csoportokban. Hétfõn
Újpalotára utaztak, ott ebédeltek, majd este az egyetemistákkal találkoztak
táncest keretében. Hálás köszönet mindenkinek a vendégfogadás szervezéséért.
A 16 vendég örömmel és sok-sok élménnyel távozott.

November 9-én Kribus Mónika kántor-karnaggyal két kórustag Gyõrben
részt vett a Halmos László Konferencián.

November 19-én a Posticum Szent Erzsébet-kápolnájának a búcsúját
ünnepeltük. A szentmisét és a szentbeszédet Pasca Szilárd atya tartotta, aki
Csíkszentdomokoson segédlelkész. A kápolna megtelt hívekkel és a szentmise
után a Posticum mindenkit ebédre is meghívott.

November 22–23-án a püspökség egyházzenei konferenciát szervezett,
Kribus Mónika kántor-karnagy is jelen volt. A konferencia keretében volt az
Egyházmegyei Kórustalálkozó, amin templomunk Halmos László kórusa is
részt vett.

Krisztus Király vasárnapjának elõestéjén, november 24-én templomunkban
is egy órás szentségimádást tartottunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra való készület jegyében. Krisztus Király vasárnapján a 11 órás szentmise
keretében volt az elsõáldozók bemutatása, melynek során egy mondattal
mindenki elmondta, hogy miért szeretne elsõáldozó lenni, majd egy éneket
is elénekeltünk. A szentmise után a közösségi pinceteremben a szülõkkel egy
kellemes hangulatú értekezletet is tartottunk, azzal a reménnyel, hogy így
jobban sikerül szocializálódni, mint közösség és mint egyház is.

December 1-jén a 11 órai szentmise keretében a kórus megemlékezett
névadójáról, Halmos László nagyváradi születésû zeneszerzõrõl.

Ugyancsak december 1-jén, advent elsõ vasárnapján volt a templom elõtti
téren a nyilvános adventi koszorún az elsõ gyertya meggyújtása, amin a
hívekkel részt vettünk, a Halmos László kórus is szolgált, majd képviselte
templomunkat az ökumenikus kórustalálkozón a Réti református templom-
ban.

Az egyházközség adventi gyakorlata a Szeretetszolgálat által szervezett
tartós élelmiszer-gyûjtés volt. Vasárnapról vasárnapra ki volt téve a kosár és
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a hívek oda helyezhették el ételadományaikat, de többen pénzt is adakoztak.
Karácsonyra mintegy 80 csomag készült el, és hatalmas segítség volt az
anyagi támogatás is a fûtésszezonban rászorulóinknak. Keddenként adventben
hajnali 6-kor roráté szentmisét ünnepeltünk az egyetemista közösség szer-
vezésében. A kollégium lakói készültek énekkel, felolvasással majd a szentmise
után reggelire hívtunk meg mindenkit a közösségi pinceterembe. Advent
során a templomba „lelki morzsákat” tettünk ki, idézeteket a gyulafehérvári
papnövendékek és elöljáróik adventi naptárából, amibõl mindenki húzhatott
magának a lelki élete, vagy aznapi imagyakorlata gyarapítására.

December 4-én járt a Mikulás az egyetemista kollégiumban. A bentlakók
egyentrikót kaptak ajándékba, illetve a mikulásjárás után közös süteményevés
volt a tanulószobában. Mivel karácsonyt mindenki a családjával tölti ezt az
ünneplést fontos közösségi eseménynek tartjuk.

December 13-án a Partiumi Nyugdíjasok kórusával karácsonyváró ün-
nepséget tartottunk, az újvárosi református lelkipásztorral közösen vettünk
részt a RMDSZ helyi székházában.

December 17-én a Partiumi Keresztény Egyetem elõkarácsonyi ünnepségén
voltunk jelen egyetemista kollégiumunk több tagjával. Igehirdetést végzett
Szomor Abigél egyetemi lelkész és szépen szerepelt a zenetanszék kórusa is.

A karácsonyi ünneplésünk szép lelki ajándék volt idén is. Az éjféli mise
elõtt a Halmos László Kórus ráhangoló koncertet tartott, ami nagyon jól
megtöltötte karácsonyi dallamokkal a templomot és az odaérkezõk lelkét is.
Az ünnep elsõ napján a 11-es szentmise után szerepeltek a hittanosok, majd
ajándékot kaptak a jelenlévõ gyerekek. A csomagokba nem véletlenül került
az édesség mellé alma, dió és mogyoró, mert a régmúlt és hiányolt egysze-
rûséget és bensõségességet kívántuk ezzel is megteremteni.

Szent Család vasárnapján minden jelenlévõ házaspár családi áldásban
részesült és lelki morzsákkal is gazdagodhatott. December 31-én este év végi
hálaadó szentmisét ünnepeltünk lelkipásztori beszámolóval, megköszönve
Isten ajándékait a 2019-es esztendõben is. Ezen a szentmisén külön meg-
emlékeztünk Hesz Márta SCJ születésének 100. évfordulójáról és a jelenlévõk
egy imaidézetet is magukkal vihettek az évfordulóról az év-fordulóra!

„Jézus, életem, erõm, békém, társam, örömöm. Csupa hála a szívem,
mert nincs nagyobb boldogság, mint Jézusról beszélni az embereknek. Kell
a szeretet a törõdés, az irgalmasság, a meghallgatás, az odafigyelés az embe-
reknek. Legyünk Jézusa egymásnak!” – Hesz Márta SJC.

O. A. M. D. G.
Pék Sándor

plébános
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Januári 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.

Karácsony utáni 2. vas. – jan. 5.: Sir 24,1-4,12-16 – Ef 1,3-6,15-18 –
Jn 1,1-18

Urunk megjelenése – Vízkereszt – jan. 6.: Iz 60,1-6 – Ef 3,2-3a.5-6 –
Mt 2,1-12

Urunk megkeresztelkedése – jan. 12.: Iz 42,1-4.6-7 – ApCsel 10,34-38, –
Mt 3,13-17

Évk. 2. vas. – jan. 19.: Iz 49,3.5-6 – 1Kor 1,1-3 – Jn 1,29-34
Évk. 3. vas. – jan. 26.: Iz 8, 23b-9,3 – 1Kor 1,10-13,17 – Mt 4,12-23

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Az Egyházamban Egyházamért éves
egyházmegyei kiadványt a padokra
tettük ki az ünnepek alkalmára, el
lehet venni/vinni, házszenteléskor
csak azoknak viszünk, akik nem
tudnak templomba eljárni.

• Az egyházmegye január 8–11. kö-
zött Solyómkõváron animátorkép-
zõt szervez. Január 5-ig várják a
VIII.–XI. osztályos tanulók jelent-
kezését.

• Vasárnap elsõvasárnap, egyben a
templomunk örökös szentségimádási
napja is. Megszokott program sze-
rint lesz minden, csak már délután
2-kor elkezdjük a szentségimádást.

• Utolsó útjára kísértük december
23-án † Murvai István testvérünket.

CSÁVOSSY GY. ISTVÁN

Új év, új választás

Újévi misérõl jövet
kijáratnál új védõszentet
húzhatsz kosárból. S lehet
hogy Õ majd elvezet
amerre kell. Bár neked
mire szükséged lenne,
az volna, hogy elfeledd:
csodára vársz.
Mert neked
génedbe kódolta Valaki:
szeretet.

• Az egyházmegye rendelete alapján elkezdjük a jelentkezést a Budapesti
Eucharisztikus Kongresszusra. Az érdeklõdõk a plébánián jelentkezhetnek
január elejétõl. A januári Forrásban konkrét információk és jelentkezési
lap is található.


