
VII. évfolyam 5. szám

A NAGYVÁRAD-ÚJVÁROSI SZENT LÁSZLÓ-PLÉBÁNIA HAVILAPJA

2021. május

Májusi litánia
 

Az elnevezés a görög litaneuó – könyörgök – szóból szár-
mazik. És ez valóban több mint kérek, vagy szépen kérek,
vagy nagyon kérek… ez az ima ugyanis könyörgõk imádsága.
A ma ismert forma a VII. században alakult ki: van egy
szándék és a hívek / a közösség válasza, és mindez a
könyörgés lelkületével. Az egyén és a közösség, a
közösség és az egyén imádsága ez és ettõl könyörgés,
mert sokakkal egyként és egy lelki céllal végezzük.

Canisius Szent Péter, amikor 1558-ban Loretó-
ban járt, egy szép énekre lett figyelmes, amelyet
minden szombaton a Szûzanyát köszöntve énekeltek
az ottani bazilikában, ahol a „Szent Házat”, Mária
názáreti házát õrzik. Gyorsan fel is jegyezte az ima-
könyvébe, és amikor az VIII. Orbán pápához is elju-
tott, a szentatya az egész világegyházra vonatkozóan
elrendelte ezt az imát, litániát, könyörgést.

 
 „Boldogságos Szûz Mária, Isten anyja: segíts, hogy
mindig gyermeki szívem legyen: tiszta és finom, mint
a forrás!
Segíts, hogy egyszerû szívem legyen, melyet sohase borít
el a keserûség!
Segíts, hogy erõs szívem legyen: tudjak áldozatot hozni,
– és gyengéd szívem legyen, mely együtt tud érezni
másokkal!
Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott,
és adj nemes szívet, mely senkivel szemben sem hordoz
keserûséget!
Segíts, hogy szelíd és alázatos szívû legyek: tudjak szeretni
önzetlenül, és boldog legyek, ha adhatok!”

L. de Graindmaison SJ Im
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Az én anyukám…
Az én anyukám játszik velünk, de azért dolgozik is. Az én anyukám

fürdet minket, és már nem sírok, amikor a hajamat mossa, mert hátradöntöm
a fejemet, ahogy õ mondta. Az én anyukám nagyon szeret minket, de azért
én is nagyon szeretem õt. Õ a mi családunk nagyon fontos része. (Ági, 5 éves)

Segítõkész, mert segít a házi feladatban, és segít ötletekkel. Jó játszótárs.
Szeretõ anyukám, mert mindig-mindig megölel és megpuszil, és a kedvünkben
jár. (Benedek, 9 éves)

Az én anyukám az év anyukája, mert egy csomót dolgozik, leginkább
értünk. Annyit, hogy egy nap kettõ kávét is megiszik. Az anyukámmal van
egy titkos köszönésünk is. Ha kell, õ mindig igazságot tesz, fõleg köztem és
a bátyám között. Remélem ezzel a pár mondattal tudathattam vele, hogy
mennyire hálás vagyok neki. (Zselyke, 9 éves)

Az anyukám nagyon szorgalmas, de néha azért neki is elege szokott
lenni a takarításból. Az anyukám mindig gondoskodik rólam és szinte mindig
kapok feladatokat, de tudom, hogy amikor befejezem, akkor szabad is vagyok.
De a legnagyobb ajándék, amit kapott anya Anyák napjára az én magam
voltam, egy kicsit késve, május 3-án. (Gézu, 11 éves)

Az én anyukám a legtürelmesebb ember akit ismerek, mert amikor este
kezdek neki a házimnak, akkor is van türelme és leül mellém, hogy segítsen.
Anya nagyon kedves, de azért szigorú is. Az én anyukám vidám, de ha
felhúzzuk mérges is tud lenni. Az én anyukám igazságos, eszes és önzetlen.
Számomra az én anyukám a legjobb anyuka a világon. (Ödi, 12 éves)

Anya a legsokoldalúbb ember. Vele mindig tudok komolyan beszélni.
Amit a legjobban szeretek benne, hogy mindig harcol értünk és azért, hogy
nekünk jó legyen. (Ilus, 13 éves)

Anya sokszor van leterhelve miattunk, de látszik rajta, hogy ettõl függet-
lenül õ szeret minket. Mostanában sokszor kérdezem tõle, hogy mit tudnék
segíteni, olyankor hamarabb végzünk, és jól elbeszélgetünk. Anya az a személy,
aki nem fog megutálni, csak mert valamit nem úgy csináltál, ahogy kérte. Õ
segítõkész és odaadó. Nagyon jó támasz és tanácsadó. Ha történik valami,
vele mindig megbeszéljük. Csak õ képes azzal felvidítani, hogy egy kismalac
vagyok. Nagyon szeretem õt. Õ az én anyukám. (Boróka, 16 éves)
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„Mert közülünk senki sem él önmagának,
mert ha élünk, az Úrnak élünk.” (Róm 14,8)

„Segítséget küld nekem a mennybõl, hogy megmentsen, mert szeret.”
(Zsolt 57,3 ).

II. János Pál pápa azt mondta: „Mit tehetett volna még ennél többet
Jézus?” Jézus köztünk maradt, egyszerû kenyér és bor színe alatt.

A szentségimádásban az Úr Jézus az ajándék: „Ez az én testem, mely
értetek adatik.” Jézus a kezünkbe helyezi magát, mint egy ajándékot, Õ a
miénk és mi az Övéi vagyunk.

Jézus vágyik és szomjazik utánunk. Engedjük be mi is a szívünkbe Õt,
hogy eltöltsön minket a szeretetével.

Az Istennel való kapcsolat egyszerû, csupán a jelenléten alapszik. Mi vele
vagyunk, és Õ is velünk van, „mi nézzük Õt, és Õ visszanéz ránk.” Nem kell
tennünk semmit sem, csak engednünk kell, hogy szeressen az Isten.

„Az idõ a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk”. Ajánljuk fel
mi is az idõnket Jézusnak, hogy „alakítsa a szívünket, az Õ szíve szerint”.

Loló Gabriella-Brigitta 

Az én anyukám engedékeny, de azért szigorú is. Az én anyukám finoman
fõz, de azért néha ízetlen lesz a karfiolleves. Az én anyukám minden viccen
nevet, de ha egy filmben megsérül valaki, azért elsírja magát. Az én anyukám
elenged itthonról, aztán aggódik, hogy merre vagyok. Az én anyukám óvónéni
a munkában, de itthon is. Az én anyukám türelmes is, de néha elszakad a
cérna. Az én anyukám olyan igazi nõ, ellentétek sorozata, jellemezni sem
lehet. De tudja, hogy szeretjük õt, õ meg maga a szeretet. (Kincsõ, 17 éves)

Az én anyukám számomra megtestesíti, milyen is egy igazi ANYA. Mindig
megbocsát, mindig, minden körülmény között szeret és mindig számíthatok
rá. Néha szigorú, de ez nem vészes. Nagyon sok finomságot fõz, mindig
újabb és újabb sütiket próbál ki, amik rendre finomabbak. Amit azonban
talán mégis a legjobban szeretek benne az az, hogy mindig próbál segíteni,
támogatni, éppen azzal, amire szükségem van – egy jó szóra, egy véleményre,
vagy éppen kedvességre. Mindig számíthatok rá. Ha hibázik, azt is vállalja,
de soha nem adja fel, mindig feláll és újra próbálkozik, ettõl lesz õ számomra
igazi EMBERI ANYUKA. (Lackó, 17 éves)
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ÉPÍTENI kell…
szólt az elhatározás és megtörtént az elsõ kapavágás
– úgy háromszáz évvel ezelõtt.

A török hódoltság után, a szinte elnéptelenedett,
romokban álló város az újrakezdés reményével látott
hozzá az újjáalapításhoz. Új várost kellett építeni, úgy
mint 600 évvel azelõtt, Szent László király idejében.
Ezt az új várost – Újvárost – Csáky Imre püspök szék-
helyévé tette, ezáltal Várad súlypontjává lett.

Templomunk tervezõjének és építõmesterének
nevét nem tudjuk, de tudjuk azt, hogy a megpróbálta-
tások hosszú évtizedei után az új városban központot,
biztos pontot kellett építeni. Elsõ lépésben építeni kellett
templomot, hogy a betelepülõ lakosságnak lelki-
közösségi támpontot adjon.

A krónikák szerint 1723. január 13-án Csáky Imre
püspök és a káptalan ünnepélyesen birtokba vette a
város – idõrendben harmadik – székesegyházát, ame-
lyet városalapítónk, Szent László király oltalmába aján-
lottak. Alapításokban László királyra hagyatkozni
bizonyítottan bölcs döntés…

Ekkor még (1723-ban) csupán a szentély állott. A
hajó tíz évvel késõbb, a sekrestyeépület tizenhat év
után készült el, aminek valószínûleg oka lehetett a
több évtizedes kínokból ocsúdó város anyagi helyzete.
A torony csupán a századfordulóra (mintegy 80 évvel
az építkezés megkezdése után) épült fel, addig harang-
lábból szóltak a harangok. Az elsõ harangokat aztán
elvitte a világháború. Hosszú volt a nagyszombat…

Idõvel a belsõ falakat megerõsítette a sok-sok apró
márványtábla, amelyeknek megtartó ereje nem anyagában, hanem a hálában
és köszönetben van, amibõl születtek.

Aztán került szép kerítés a
kicsiny kert köré, tûzben edzett
vasból, szép mestermunka (ami
nehezen adta meg magát ké-
sõbb a légkalapácsnak… – az
elemek örök harca).

*
2015. július 13.

A kép 1956-ban készült, a
templom külsõ tatarozásának

idején.
(Mons. Fodor József általános

helynök gyûjteményébõl.)
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Majd egy istentelen korban – amikor a
templom elpusztítása volt a vezényszó –, 1964
pünkösdjén a kerítést szintén tûz edzette: a hit,
a szeretet és a szolidaritás tüzében fûzõdtek össze
a templommentõk kezei. „Mintha esztendõk óta
azért öntöttek volna a gyárak minden gyertyát,
hogy egyszerre éghessenek itt, a Szent László-
templom körül. Mintha véres, tüzes koszorú
fonná körül az ostromlott templomot. … Talán
a térdeplõ asszonyok féltek legkevésbé, mert teljes
mélységében átérezték, átélték hitük megõrzõ
hatalmát. – László király, könyörögj érettünk!”
(Beke György: Örökmécses, a köztünk élõ Szent
László király).

A kerítéseknek mára nyoma sincs. Minden
nyitott és szabad (?). De a mi belsõ kerítéseink
leomlottak-e már? Bár egy téglát, vagy egy marék
kötõanyagot tettem-e hozzá ehhez a szent
hajlékhoz?

Háromszáz évvel ezelõtt kezdõdött a templom
építõköveinek felrakása, 1964-ben ezeket kellett
megmenteni az értelmetlen rombolástól. Ma
lelkünk, közösségünk építõköveit kell (újra)-
raknunk. Ehhez segítsen bennünket az Úr!

Az Õ országába költözött templomépítõknek
és -mentõknek adjon örök nyugalmat, a még
közöttünk élõ tanúságtevõket áldja meg, erõsítse
és a mi nemzedékünknek adjon hálás szívet,
hitet és kitartást, hogy utódainknak is hirdet-
hessük az õ hitüket, bátorságukat és azt, hogy
Isten országát mindannyiunknak ÉPÍTENI kell…

Voiticsek Ilona

2019. június 10.
Pünkösdhétfõi gyertyagyújtás

a Szent László-templom falainál
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A kézbe áldozásról
A koronavírus járvány diktálta elõvigyázatossági intézkedések egyike a kézbe
áldozás. Az elmúlt hónapok leforgása alatt sokféle tapasztalatot gyûjthettünk
ilyen téren is, ezért indokoltnak találom, hogy lelkipásztoraink ismételten
figyelmet fordítsanak híveink felvilágosítására a kézbe áldozás helyes módját
illetõleg. Iránymutató Dolhai Lajos tollából, az Új Ember-ben 2008. március
2- án megjelent felvilágosító és tanító jellegû cikke, amikor híveinknek a
megfelelõ utasításokat akarjuk adni ezen a téren. Legyenek segítségünkre az
alábbi sorok: „Az áldoztató papok egészen furcsa kéztartásokkal találkoznak, de
áldoztatás közben nincs mód és lehetõség a méltóságteljes áldozás megtanítására. A
kézbe áldozás legrészletesebb és legszebb leírását a jeruzsálemi Szent Cirill müsztagógikus
katekézisében (IV. század) találjuk meg. Érdemes idézni, mert alkalmas arra, hogy
mindnyájunkat megtanítson a méltó és megfelelõ tiszteletet megadó szentáldozásra:
»Amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem egyik
tenyered legyen a másik tenyered trónja, így fogadd az eljövendõ Királyt, és tenyered
hajlatába fogadd Krisztus testét, rámondva az áment. Elõvigyázattal szenteld meg
a szent test hozzáérintésével szemeidet, ügyelj rá, nehogy valamennyi is elmorzsolódjon
belõle. Mert ha valamennyit is elmorzsálsz belõle, az olyan, mintha saját tested egy
tagja menne veszendõbe. Mondd meg nekem: ha valaki aranyport adna neked, nem
tartanáde igen óvatosan, nehogy valami is elvesszen belõle, és megkárosodj? Hát
akkor nem fogsz-e még sokkal jobban vigyázni, hogy még egy szemernyi se essen el
belõle, ami aranynál és drágaköveknél is értékesebb?» A celebráns azután, amikor
áldoztat, így szól: Krisztus teste. Te így fogsz válaszolni: ámen! És amikor kezeidbe
fogadtad, imádd a Testet, vagyis ismerd fel annak a nagyságát, aki most a kezedben
van.« … A hívõ ember a kézbe áldozáskor az egyház által kapja az Oltáriszentséget.
Az áldozók úgy nyújtsák ki két kezüket, hogy kezükbõl trónust alakítsanak ki,
amelynek majd a szentségi Jézust kell fogadnia. A legfõbb szabály: a bal kéz
legyen a jobb kéz fölött, hogy azután könnyen tudják megfogni a szentostyát,
majd pedig rögtön magukhoz venni. Mindenkit figyelmeztetni kell, különösképpen
a gyermekeket, a kezek tisztaságára, az Oltáriszentség iránti tiszteletbõl” 

Exc. Böcskei László megyés püspök
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A csíksomlyói búcsúról
„A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a könnyek és az esdeklés helyei. Édesanyánk
lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy így az õ szemével láthassuk magunkat,
és hogy tekintetével elvezessen ahhoz, Aki „az Út, az Igazság és az Élet” (Ferenc
pápa szavai Csíksomlyón)

A hatályban lévõ járványügyi elõírásokra való tekintettel a csíksomlyói
kegyhely idén sem tudja fogadni a tömegesen érkezõ zarándokokat, ezért a
közösségek imaszándékait az Erdélyi Mária Út Egyesület szervezésében fogják
elvinni a kijelölt személyek a pünkösdi búcsúra, majd ezeket Csíksomlyón
fel fogják olvasni és elhelyezik a kegytemplom elõtt.

Akik szeretnék imaszándékaikat ilyen formában eljuttatni a Csíksomlyói
Segítõ Szûz lábaihoz, szíveskedjenek a plébánia nevét és szándékait egy (vagy
több) egy méter hosszú és 15 centiméter széles fehér szalagra felírni, és azt
egy zarándokkeresztre kötve legkésõbb 2021. május 3-ig a Püspöki Hivatalba
eljuttatni. A szervezõk kérése, hogy a plébánia maximum hat fõs csoportja
gyalogosan vagy kerékpáron tegye meg ezt az utat, illetve készüljön fotó és/
vagy videofelvétel a zarándoklatról (pl. a kereszt megáldásáról, a zarándoklat
állomásairól).

Az egyházmegye székhelyén összegyûlt szalagokat egy biciklis zarándok
csoport viszi el Nagykárolyba, ahonnan a kijelölt személy eljuttatja a
csíksomlyói búcsúra. 

V./2021 körlevelébõl:

2016. május 14.
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Májusi 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

• Az egyház tagjává lett a keresztség által: április 10-én Kosztandi Norbert-
Gergõ és Szûcs Anita leánya, Antónia-Zoé, valamint április 11-én Pancs
Alexandru-Cristian és Kovács Roberta leánya, Ingrid.

• Utolsó útjára kísértük április 1-jén † Dutka Géza-László, 6-án † Adel szül.
Balog Mária, 16-án † Birta szül. Bica Mária, 21-én † Huber szül. Romocsán
Erzsébet, 21-én † Józsa szül. Pribék Irina Natasa, 22-én † Tóth szül. Kató
Erzsébet testvéreinket.

• Diakónusszentelés. Hét év után újra lesz diakónusszentelés a székes-
egyházban. 2021. június 5-én a d.e. 11.00 órakor bemutatott szentmise
keretében Blaga Antoniu és Orosz Roland akolitusokat tervezem szerpappá
szentelni. Mindannyiuk imáiba ajánlva a szentelendõket, szeretettel várom
paptestvéreimet, szerzeteseinket és híveinket erre a szép ünnepre – olvasható
fõpásztorunk legújabb körlevelében.

• Évente gyónjál és legalább húsvéti idõben áldozzál! A nagyböjt kezdetétõl
egészen Szentháromság vasárnapjáig tartó idõszakban van lehetõség a
húsvéti szentáldozás teljesítésére, és ehhez kapcsolódóan az éves szentgyónás
elvégzésére, melyet Anyaszentegyházunk parancsolataiban kifejezetten kér.

Húsvét 5. vas. Egyházmegyei zarándoklati nap. – május. 2.: ApCsel 9,26-31
– 1Jn 3,18-24 – Jn 15,1-8

Húsvét 6. vas. – május 9.: ApCsel 10,25 - 26.34-35.44-48 – 1Jn 4,7-10
– Jn 15,9-17

URUNK MENNYBEMENETELE – május 13.: ApCsel 1,1-11 – Ef 1,17-23
– Mk 16,15-20

Húsvét 7. vas. – május 16.: ApCsel 1,15-17.20a. 20c-26 – 1Jn 4,11-16
– Jn 17,11b-19

PÜNKÖSDVASÁRNAP – május 23.: ApCsel 2,1-11 – 1Kor 12,3b-7. 12-13
– Jn 20,19-23

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – május 30.: MTörv 4,32-34.39-40
– Róm 8,14-17 – Mt 28,16-20


