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Inkább arra!
Borromei Szent Károlytól származik a mondás: Inkább arra gondolj, amit
még tenned kell, semmint arra, amit megtettél! Különösen is megszólíthat
bennünket ez a néhány szó Mindenszentek ünnepe és Halottak Napja
alkalmából, hiszen az ember hajlamos az eredményeivel, vagy éppen a
kudarcaival foglalkozni, ezekbe ragadni és ebben meglenni. Pedig ez az
ünnepkör éppen nem hátrafelé fordítja a figyelmünket, bár a szentek is
a történelem múltbeli alakjai és akik elköltöztek, azokra is
fájó gyásszal gondolunk, de van valami, ami nem kerülheti
el a figyelmünket: ez pedig a saját életutunk, ami elõre
kell vigyen bennünket és arra fordítsa a figyelmünket,
amit még meg kell tennünk, vagy amit még megtehetünk
azért, hogy az Istenhez, az Õ országába jussunk, ami végsõ
üzenete ennek az ünnepkörnek.
Két szót most különösen is hordozhatunk bensõnkben:
irgalom és szépség. Isten irgalma, amit kérünk elhunytjaink
számára és magunk számára is; és szépség, amit a szentekben
és az Isten országában szemlélhetünk. Irgalom és szépség,
ahogy a temetõ virág- és gyertyadíszbe öltözik, úgy
az Isten irgalma és az Õ országának szépsége is teljes
egységet alkot. Inkább arra!

Pék Sándor plébános
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Meghalt hívekért
Üdvözítõ Jézus Krisztus! Kérünk téged, fogadd országodba híveidnek lelkét,
akikért szent véredet kiontottad.

Emlékezzél meg, Uram, hogy gyarló az emberi természet, és olyanok
vagyunk, mint a mezei virágok, melyek hamar elhervadnak, és a szél könnyen
széthordja szirmaikat.

Te, aki a keresztfán meghallgattad a hozzád folyamodó jobb latrot, és a
paradicsomnak örömét ígérted néki, hallgasd meg híveidnek kiáltását is, és
kegyelmesen oldozd fel a világból kimúlt szolgáid lelkét minden bûnük
kötelékétõl, hogy a feltámadásnak dicsõségében a választottak között
részesüljenek az örök életben.

Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék
nekik! Ámen.

Sík–Schütz Imádságoskönyve nyomán

Miatyánk Isten, mindeneknek Atyja, kihez hajlunk, mint fû a Nap felé, az
én szívem kétség nem szorongatja, midõn indulok végórám elé.

A halál nékem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen – ez
a halál.

Gárdonyi Géza
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„Adj uram örök
nyugodalmat nekik,
És az örök világosság
fényeskedjék nekik.“

November 1-jén, Mindenszentek ün-
nepén megemlékezünk elhunyt szeret-
teinkrõl, akik reményünk szerint már
célba jutottak, az örök hazába. Ez
alkalomból meglátogatjuk sírjaikat,
virágot viszünk, gyertyát gyújtunk és
imádkozunk lelkük üdvéért. Õk a
boldog feltámadás reményében alsza-
nak – õk már megtapasztalták, hogy
a földi élet befejézese az örök élet
kezdete. Belépve a temetõbe, a város
zajától távol, megérint a csend, az a
„síri csend“ amely e helyet jellemzi.
Ebben a mély csendben meghalljuk
Isten szavát, elgondolkodunk rajta,
szívünkbe véssük és megpróbáljuk
gyakorlatba ültetni.
Isten tudtunkra adja, hogy csak át-
utazók vagyunk itt, a Földön, egy
utas, aki továbbutazik, ugyanis a mi
hazánk a Mennyben van, amit Isten
nekünk keszített.
A temetõben érezni lehet azt a nyugo-
dalmat, amit máshol nem találunk.
A sírok között andalogva Szent
Ágostonnal mondogatjuk: „Magadnak
teremtettél Uram és nyugtalan a mi
szívünk míg meg nem nyugszik benned
Istenünk.” Ámen.

Balajti Ilona
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Tisztelt Újvárosi Szent László Plébánia közösségébe tartozó hívek (s
nem csak)! Szeretné(n)k egy új rovatot indítani a Forrás következõ számától
kezdõdõen. Meghívjuk Önöket, fejtsék ki véleményüket egy-egy prédikációval
kapcsolatban, milyen gondolatokat, kérdéseket, netalán kétségeket ébresztett
Önökben, továbbá napjaik vallásos megélésében milyen érdekes dolgot véltek
felfedezni; különbözõ vallásos témájú olvasmányaik milyen élményt, tanulságot
vagy dilemmát eredményeztek. És egyáltalán bármirõl, ami egyházi közössé-
günk vallásos életét érinti, személyre szólóan vagy közösségileg.

A kérdéseket érdekességük, komolyságuk függvényében rangsoroljuk, majd
megválaszoljuk. Ugyanilyen szempontok alapján közöljük beküldött írásaikat,
melyekben véleményeiket, gondolataikat fejtik ki valamilyen egyházi témát
illetõen. Számítva érdeklõdésükre, kíváncsian várjuk kérdéseiket, írásaikat,
véleményeiket, gondolataikat!

A szerkesztõk

PÉTER MIKLÓS

Karácsonyi népszámlálás

Ne mondd, Uram, hogy római vagyok
oly idegen a tógád és a nyelved…
Ki latinul s görögül nem gagyog,
csak dolgozik és nem vall semmi elvet…
Fizet, ha kell, és engedelmesen
Galileából Júdeába baktat,
nem élvezi, s a felesége sem,
hogy elõnyt adjon római lovaknak,
és nyelje a kanyargós út porát…

Királyi õsöm szülõhelye ez,
hol az utód idegen és hazátlan.
Nem Augustus, a vérem kötelez,
hogy istállókban és kazamatákban,
siratófal tövén, templomromon
„jelen”-t kiáltsak, bárki vegyen számba.
József vagyok. Ez a föld otthonom,
s a hõsök vére nem folyt el hiába.
Mária szíve alatt a Király!
Mindig velünk. Velünk van a Király!

Németbõl fordította: Kerekes Ágnes
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Legyek Isten szíve szerinti
édesanya, feleség

Illés Izabella – Mária Rádió Erdély koordinátora
– Mesélj egy kicsit magadról, családodról.
– A Jóisten lassan tíz éve, hogy mun-

kahelyemre, a Mária Rádióhoz vezette
férjemet, Zsoltot, aki szentségimádásra
jött, s Jézust keresve, egymásra találtunk.
Nyolc éve vagyunk házasok, van egy hat
éves kisfiúnk, Dániel, akivel pár éve
együtt imádkoztunk kistestvérért.

– Mi volt az elsõ gondolatod amikor
megtudtad, áldott állapotban vagy?

– Különleges volt az elmúlt karácso-
nyunk, ugyanis ekkor tudtuk meg, hogy
babát várunk, aki az Úr Jézus rendkívüli
ajándéka, csodája, hisz évek óta kértük,
vártuk. Nagy öröm volt bennem, hogy
Isten valóra váltotta ígéretét, hogy Õ a
gyõztes Úr az éltünkben, s ha kitartóan
imádkozunk, meghallgatja kérésünket.

– Hol érezted a Jóisten kezét Johanna
érkezésekor?

– Alig pár hónapos pocaklakóval kitört a járvány és bizony kezdetben
eluralkodott rajtam a félelem, aggódtam, hogy drága kincsünknek nehogy
baja essen, nehogy elkapjuk a vírust és elveszítsük, de megtapasztaltam az Úr
védelmét, Aki ezen idõszak alatt is oltalmazott bennünket, eltöltött békéjével
és elvette aggodalmaimat. Izgultam a szülés miatt is, ugyanis apás szülést
szerettünk volna, s nem maszkosat, de hála a Jóistennek a maszkot nem
kellett feltenni szülés közben, viszont apuka nem lehetett velünk, sõt nem
is látogathatott meg, de Jézus velem volt mindenhol, s minden rendben volt
a szülés alatt, nagyon gyorsan ment, így aztán hamar kiengedtek a kórházból
és örülhettünk egymásnak, különösen a kis csodának, Johannának

– Ha egy aranyhalacska teljesítené három kívánságodat, melyek lennének ezek?
– Az aranyhalacskától most azt kérném, hogy maradjunk egészségesek,

hogy gyermekeim megismerhessék Jézust, az Õ útjain járjanak és legyek Isten
szíve szerinti édesanya, feleség és teljesítsem mindazt amire az Úr elhívott.
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Fõtisztelendõ
P. HORVÁTH JÁNOS SZILVESZTER O.F.Cap.,

az utolsó kapucinus szerzetes Váradon

Külsõ megjelenésével, kis szakállával, szang-
vinikus természetével különleges színfoltja
volt a váradi klérusnak.

1891. február 6-án született. Érettségi
után a kapucinus szerzetbe kérte felvételét,
ahol 1913. október 15-én, Pozsonyban pappá
szentelték. Élete legemlékezetesebb állomása
a bécsi kapucinus templom volt, ahol a
Habsburg-kripta (Kapuzinerkruft) õreként
élte papi élete elsõ éveit. Ezután következett
Nagyvárad, ahol papi munkája mellett hit-
oktatóként nevelte a katolikus ifjúságot,
kiváló gyóntató volt, ünnepi miséken kiváló
szertartásmester. 3–4 társával szolgált a kolos-
torukban és templomukban.

A szerzetesrendek feloszlatása, után kolostorukat megtöltötték cipõgyári
munkásokkal (világ proletárjai egyesüljetek jelszó címén), akik a néhány évtized
alatt úgy tönkretették az épületet, hogy egy szárnyát le is kellett bontani. A
kolostorban lévõ cellák nem családi lakásoknak épültek. Csupán egy cella
volt és a folyosó végén egy WC, jó esetben egy fürdõszoba is. A be-
költöztetetteknek szüksége volt vízre, villanyáramra. Ezért összevissza fúrtak,
faragtak, a legfontosabb falakat is kibontották, hogy saját kényelmüknek,
illetve szükségleteiknek megfeleljen a lakásuk. Addig fúrták, amíg olyan
állapotba jutott az épület, hogy menthetetlenné vált. Így a mûemlékvédelem
is hozzájárult az udvarban lévõ szárny lebontásához. Késõbb TV-antennákat
is szereltettek,  így már a tetõt is megbontották, ahol állandóak lettek a
beázások is.

1948 után, mint ferences szerzetest, Szilveszter atyát is deportálták
Esztelnekre, és csak 1953-ban jöhetett haza. Akkor szembesült azzal, hogy
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csak egy kis cella maradt neki az egész
kolostorban, ahol derûs ferences
egyszerûségben élte életét és végezte a
kapucinus templom lelkipásztori el-
látását. Késõbb már a Szent László
plébánia káplánjai is besegítettek,
fõleg a gyóntatásban.

Zsúfolásig megtelt a kapucinus
templom, amikor 1973. október 15-
én gyémánt szentmiséjét tartotta. Ez-
után rohamosan gyengült, fizikai ereje
fogyatkozott és 1974. február 21-én
délelõtt, életének 83., papságának 61.
évében felkészülten és megbékélten
elhunyt. Õ volt a nagyváradi kapuci-
nus kolostor utolsó szerzetes lakója.
A kapucinus templomból, február 23-
án engesztelõ gyászmise elvégzése után
a Rulikowski temetõben lévõ kapuci-
nus sírkertbe temette az egyházmegye
fõpásztora, dr. Hosszú László.

Az akkori idõkre nagyon jellemzõ eset történt. Amikor a Bihar megyei
napilapnál, a Fáklyánál, egy halotti hirdetést akart a püspökség feladni,
visszautasították, mert ilyen szavak voltak benne: kapucinus templom, gyémánt-
misés áldozópap stb. Végül egy kis „protekcióval” sikerült megjelentetni a
gyászhírt. Halálával az ottani közösség – mivel pásztor nélkül maradtak –
nagyon meggyengült és késõbb már teljesen megszûnt.

Látta Isten a szükséget, küldött egy kis segítséget – szól a közmondás. Amikor
a templom, de fõleg a kolostor épülete a végromlás jeleit mutatta, az
egyházmegyei hatóság, állami jóváhagyással egy román nyelvû személyi
plébániát hozott létre benne, a nagyváradi román ajkú római katolikusok
részére. Román ajkú híveink nagyon kevesen voltak, de annál többen jártak
hozzánk az 1948-ban betiltott görögkatolikus egyház hívei közül. Elõbb a
Szent László plébániáról látták el az új plébánia híveit, késõbb Mârþ Mihály
atya személyében személyi plébánosi jogkört kapott a Nagyváradon élõ összes
román ajkú hívek fölött. Nagy erõfeszítéssel, sokszor erélyes kézzel, sikerült
az épületet teljes egészében kiüríteni és renováltatni. Áldásosan mûködik,
mint személyi plébánia, a kevés számú német ajkú híveket is innen látják el.

Mons. Fodor József
általános helynök
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Novemberi 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.

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

Könyvajánló
Sekrestyénkben kapható a Katolikus Kalendárium
2021. Lelkileg hasznos és szép ajándék az egész család
számára. Ára 10 lej.
A tartalomból: Tanulságos történetek, Az elsõáldo-
zók védõszentje, Gondolatok a világjárványról,
Vianney Szent János a szenvedésrõl…, Pio atya és
Mindszenty bíboros találkozása, Betegek Anyja, Szûz
Mária (ima), Az elsõ Cursillo története, Gyökössy
Endre: Recept, Az atombomba szentje, Lélekemelõ
apróságok, Kalendáriumunk konyhájából, Kereszt-
rejtvény (fõdíja: egyhetes nyaralás!)

Mindenszentek – nov. 1.: Jel 7,2-4.9-14 – 1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a
Szent Imre herceg – nov. 5.: Bölcs 4,7-15 v. Róm 8,28-30 – Lk 12,35-40
Évk. 32. vas. – nov. 8.: Bölcs 6,12-16 – 1 Tessz 4,13-18 – Mt 25,1-13
Évk. 33. vas. – nov. 15.: Péld 31,10-13.19-20.30-31 – 1Tessz 5,1-6 –

Mt 25,14-30
Krisztus, a Mindenség Királya – nov. 22.: Ez 34,11-12.15-17 – 1Kor 15,20-

26.28 – Mt 25,31-46
Advent 1. vasárnapja – nov. 29.: Iz 63,16b17. 19b; 64,1.2b.3-8 – 1Kor 1,3-9

– Mk 13,33-37

• Az egyház tagjává lett a keresztség által október 4-én Illés Johanna.
• Szentségi házasságot kötöttek október 24-én Komendát Norbert és

Szombati Györgyi Andrea.
• Utolsó útjára kísértük: szeptember 30-án † Farkas ªtefan Ludovic, októ-

ber 2-án † Cifra Katalin, 8-án † Szabó Attila, 12-én † Aron Iuliu, 13-án
† Iovan Sándor, 15-én † Bodor György, 22-én † Erdei Mária Zsófia,
26-án † Benczik Ana-Mária testvéreinket.


