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A nagyböjt elsõsorban egy meghívás. A szentírásban egy nagyon szép ilyen
történet Ábrahám meghívása. Isten azt mondja neki, hogy hagyja el ismert
földjeit és legelõit, a számára biztonságot jelentõ világot, az egész addigi
életterét, no meg a rokonait, az atyai házát és oda menjen, oda költözzön,
ahova Isten mutatja. Ezért Isten naggyá teszi õt, megáldja, sõt maga Ábrahám
is áldássá lesz. Ábrahám pedig útra kelt és mindent úgy tett, ahogy az Úr
akarta. Ilyen a nagyböjt, és ezt persze, hogy nemcsak a hústól való tar-
tózkodásban kell megélni, hanem elsõsorban az Istenre való figyelemben és
az engedelmességben. A böjt lelkisége Isten meghívásának való engedelmesség,
út arra ahová Õ szólít.

Egy másik szép ószövetségi történet ezt a meghívást tovább vezeti. Ami-
kor Sámuel próféta parancsot kap Istentõl, hogy Betlehembe menjen és Izájt
keresse, még nem tudta, hogy fiai közül kit kell királlyá kennie. A felsora-
kozó hét legény külleme alkalmasnak, sõt királyinak tûnt a próféta számára.
Ám Isten nem a külsõt nézi. A kis, vörös hajú, nyílt tekintetû fiúcskát kellett
királlyá kennie, mert Isten a szíveket vizsgálja. A böjt a szívben történik, a
változás magjának talaja a szívünk, a meghívás a szívünk útjára szól. Bent
a lelkünk terén kell változtatni, befelé kell tekintenünk és útra kelnünk.

Pék Sándor plébános

Nagyböjt
Meghívás befelé

Fotó: v.i.
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KÖZÖNSÉGBÕL
Miért szeretek a Szent László-templomba járni?

Testünket ápoljuk, tisztán tart-
juk. És a lélek? Ápolnunk kell
lelkünket is. Ezért jövünk
templomba, erre neveltek régi
tanítóim, a vincés apácák és a
lazarista hitoktatók.
A Szent László-templomnak
pedig különleges közösségépítõ
ereje van, hiszen Nagyvárad
legtávolabbi részeirõl is ide
járnak a hívõ katolikusok.
Az én szüleim, testvérem és
jómagam is „törzsvendégek”
vagyunk a Szent László-
templomban.

Ágnes, nyugdíjas könyvelõ

Lelki szükséglet számomra,
hogy templomba járjak, ha
nem megyek, nincs vasár-
nap vagy ünnepnap – úgy
érzem.
A Szent László-templom az
én szeretett templomom és
családomé is, mindig az is
marad!

Kornélia, nyugdíjas
építõmérnök

Elõször a család
miatt, mert ide
tartoztak; azután
megszerettük a
templomot és a
plébános szép,
szívhezszóló be-
szédét.

László és Erzsébet,
nyugdíjasok

Azért szeretek (sze-
retünk) ide járni,
mert jó a prédiká-
ció, amit a Tiszte-
lendõ úr mond a
mise során.

Csaba, asztalos
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KÖZÖSSÉG

În bisericã îl simt pe Dumnezeu
mai aproape de mine. La slujbele
oficiate îmi place foarte mult pre-
dica susþinutã de pãrintele-paroh.
Pãrintele Pék este un om foarte
cult, documentat ºi un foarte bun
retor. În timpul predicii, se pun
întrebãri, se dau rãspunsuri – cu
care te duci acasã, meditezi, apoi
este bine sã le pui în aplicare.
Îmi plac surprizele cu care uneori
suntem aºteptaþi la bisericã, sub
formã de bileþele cu citate din
autori cunoscuþi, icoane cu rugã-
ciuni, flori de Ziua Mamei etc.
În concluzie, biserica Szent László
este o oazã de liniºte, reculegere ºi
echilibrare sufleteascã. Este locul
unde un preot încearcã sã formeze
o comunitate de oameni mai buni
ºi iubitori de Dumnezeu.

Stela, profesoarã, pensionarã

A templomba azért szere-
tek járni, hogy Istent és
Szûz Máriát dicsérjem és
áldjam. Én az Õ gyer-
meke vagyok és az Õ út-
ját akarom követni. Én
sokat köszönhetek nekik.

Viktória, zöldség- és
gyümölcstermesztõ

Azért szeretek a Szent László-
templomba járni, mert a
gyermekemet kicsi kora óta
oda vittem szentmisére, elsõ-
áldozónak és bérmálkozónak
is szívesen befogadták ide
(nehezebben értünk magya-
rul, mert román iskolába jár
õ is). Sokat segítették a hit-
tanórákon Attila atya és
Bakos atya. Továbbra is sze-
ret õ is ide járni.

Monica, orvosi asszisztens

Mert családias, min-
dig sokan vagyunk,
találkozunk sok is-
merõssel.

Imre, ékszerész
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Gondolatok a résztvevõktõl:

„…Az egész hétvége tele volt érzelemmel, örömköny-
nyekkel, szeretettel és mély megnyugvással. Idõt kaptunk
arra, hogy egymás lelkén megpihenjünk ebben a rohanó

világban.”
János és Ingrid

„Talán a legbensõsége-
sebb és legfelemelõbb pont-
ját a hétvégének az a pár óra
jeletette, míg végigjárhattuk
a házaspárok útját – vissza-
emlékezve állomásokra me-
lyeken áthaladtunk, elmél-
kedve a jelenünkrõl és elkép-
zelve mi áll még elõttünk a
közös úton.…”

Ernõ és Mónika

„Sietünk, rohanunk, dolgozunk, végezzük feladatainkat, s oly sokszor
nehéz megállni, s arra figyelni, ami igazán lényeges, ami igazán fontos. Ezen
hétvégén sikerült kicsit leállnunk, egymásra és a Jóistenre figyelnünk.…”

Zsolt és Izabella

„Örömünkre szolgált, hogy Nagyváradon megszervezésre került a Házas-
párok útja. Nagyon szép és jó volt lelkileg végigjárni és átelmélkedni a
különbözõ életszakaszok állomásait a jelenlevõ házaspárokkal. A szentmisén
felemelõ volt egymás megáldása a házastársunkkal. Utazni jobb, mint meg-

Fotók: Rejtõ Regina

2020. február 14–16.
Csapatjáték szerelemmel
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érkezni – hallottuk. De lényeges, hogy kivel vagy kikkel tesszük meg ezt az
utat. Köszönjük!”

István és Noémi

„…A Házasság Hetének záró szentmiséjét vasárnap, a nagyvárad-újvárosi
Szent László-templomban ünnepeltük. … A szentmise zárásaként mi, házas-
párok, felsorakoztunk az oltár elõtt, és – bár életkorunk még nem indokolja
– remegõ kézzel áldottuk meg egymást.

A templomból kilépve egy-egy hûtõmágnest kaptunk ajándékba, hogy
mindig emlékeztessen bennünket: „A házasságunk munka!”, majd egy csoport-
képen örökítettük meg együttlétünket.”

Árpád és Ilona

„A péntek esti vacsorán érezhetõ volt a házaspárok szomja a minõségi
idõre, a kapcsolatot tápláló kommunikációra, nagyon szépen érkeztek bele
ebbe az elõkészített lehetõségbe. Érezhetõ volt a közös gondolkodás ereje.

…A vasárnapi zárómisén a párok egymást megáldó
imája visszaröpített a házasságkötés szertartásának
szívdobogtató friss perceibe, alig pár szem úszta meg
szárazon.”

Sándor atya

„Hálát adok érted Urunknak, Istenünknek!  Köszö-
nöm, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz! A minden-
ható Atya arcának fénye ragyogja be életedet! Vezessen
téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az út, az igazság,
az élet! A Szentlélek Isten vezesse lépteidet a szeretet
és a hûség útján! Áldjon meg téged a szentháromságos
egy Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek! Ámen.”
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Lelkigyakorlatos kántortovábbképzõ

Immár nyolc éve, hogy rendszeresen részt veszek a Gyulafehérvári Egyház-
megye szervezésében a lelkigyakorlatos kántortovábbképzõn, amely Csíksom-
lyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban kerül megrendezésre. Idén a tovább-
képzõ lelki vezetõje Ft. Dumitresc Mihai Titi atya volt. Karvezetést és a jó
kórushangzáshoz szükséges ismereteket és praktikákat a Bécsben élõ Dr.
Windhager Geréd Erzsébet orgonamûvésznõtõl és karnagytól tanulhattunk,
akinek édesapja – Geréd Vilmos tanár, karnagy – volt ennek a továbbképzés-
sorozatnak az elindítója és több mint két és fél évtizeden át fáradhatatlan
motorja. Ebben az évben õ is tartott egy szép és tartalmas elõadást az
oltáriszentségrõl szóló énekeinkrõl.

Többek között bemutatkoztak orgonaépítõink, megtekinthettük, hogyan
készül egy orgona, vagy éppen a felújítási folyamatokat követhettük nyomon
powerpoint-os bemutatók segítségével. Az Eucharisztikus Kongresszusra való
készülõdés jegyében szentségimádást tartottunk a kegytemplomban és ezt
követõen két kidolgozott kórusmûvet koncertszerûen is elõadtunk: Franz
Xaver Biebl (1906–2001) Ave Maria címû kétkórusos (férfikari) mûvét és Orbán
György Ave verum címû vegyeskari mûvét, dr. Windhager Geréd Erzsébet
vezényletével. Minden évben ebben a pár napban lehetõség adódik a találko-
zásra, a tanulásra, a töltekezésre és az imára – és ez így jó. Köszönöm, hogy
ott lehettem.

Kribus Mónika
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NEK
KiNEK?

MindenkiNEK!!!
Egyre nagyobb lelkesedéssel készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra, a NEK-re, ami most újra Budapesten kerül megrendezésre. Ez a hét,
tele sok-sok színes lelki (és nemcsak…, mert sok kulturális- és közösségi-)
programmal nekünk szól. A hitünk szent titkához, az Oltáriszentségben
jelen lévõ Jézushoz kerülhetünk közelebb, aki nekünk csúcs és forrás.

Most a korai regisztráció fázisába érkeztünk, ami március 13-ig tart.
Nagy szeretettel várjuk még a jelentkezõket.

Aki mégsem tud eljönni, „több, mint lélekben” mégis bekapcsolódhat.
Az egyetemista kollégium bentlakói számára kérünk támogatást. Egy
egyetemista megsegítésével MINDENKI ott lehet.

Elõre is köszönjük mindenki szíves adományát!

Triduum – 2020. február 23–25.

Az idei fogadalmi triduum mindhárom napján Mons. Fodor József
általános helynök, nagyprépost volt a szentmisék szónoka.  A szentbeszédek
központi témája az oltáriszentség volt, így a lelkigyakorlatok a közelgõ
Eucharisztikus Kongresszusra készítettek fel. Harmadik nap megtisztelt
jelenlétével Exc. Böcskei László megyés püspök is.

Hálás köszönetünket fejezzük ki elöljáróinknak, fõtisztelendõ atyáknak,
valamint a Halmos László kórusnak a szolgálatukért!
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Februári 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.

Nagyböjt 1. vas. – márc. 1.: Ter 2,7-9:3,1-7a – Róm 5,12-19 – Mt 4,1-11

Nagyböjt 2. vas. – márc. 8.: Ter 12,1-4a – 2Tim 1,8b-10 – Mt 17,1-9

Nagyböjt 3. vas. – márc. 15.: Kiv 17,3-7 – Róm 5,1-2.5-8 – Jn 4, 5-42

Nagyböjt 4. vas. – márc. 22.: 1Sám 16,1b.6-7,10-13a – Ef 5,8-14 – Jn 9,1-41

Gyümölcsoltó Boldogasszony – márc. 25.: Iz 7,10-14 – Zsid 10,4-10 –
Lk 1,26-38

Nagyböjt 5. vas. – márc. 29.: Ez 37,12b-14 – Róm 8,8-11 – Jn 11,1-45

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjt. Nagyböjt péntekein kötelezõ
a hústilalom, illetve nincs hangos zenés, táncos mulatság. Pénteken és
vasárnap 17.20-tól keresztutat imádkozunk.

• Folytatjuk a plébániai hitoktatást a megszokott órarend szerint: az elsõ-
áldozók 6-tól 7 óráig jönnek, ugyanakkor elkezdjük a bérmálkozó csoportot
is megszervezni. VI. osztálytól felfelé lehet jelentkezni.

• Zajlik a jövedelemadók felajánlása. Azok akik alkalmazva vannak/voltak
2019-ben és jövedelemadót fizettek, egy nyomtatvány segítségével a már
befizetett összeg 2%-át visszairányíthatják a plébániájukra. Kérjük, tegyék
meg ezt a közösség tagjai.

• Megkezdtük a regisztrációt a NEK-re. Szükség van személyi igazolványra
és 75 lejre. Támogatást kérünk az egyetemista kollégium részvételére is. A
támogatóknak egy verseskönyvet szeretnénk ajándékba adni, ami a sekres-
tyében is megvásárolható.

• Utolsó útjára kísértük január 31-én † Kriszte Hermina (szül. Balló),
február 1-jén † Szilágyi Matild (szül. Fazekas), 15-én † Pop Piroska (szül.
Lõrinczy), 20-án † Borbíró László József testvéreinket.




