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A Szûzanya
az Atyaisten legtökéletesebb leánya

Székesegyházunk közelgõ ünnepe alkalmából kérdeztük Mons. Fodor József
általános helynök urat a búcsúról és a Szûzanyához fûzõdõ kapcsolatáról.

– Székesegyházunknak miért éppen Nagyboldogasszony a búcsúünnepe?
– A Bihari-hegyek alján lovagló ifjú hercegnek maga a Boldogságos

Szûzanya jelent meg, és arra kérte: Itt építs nekem templomot! És László
felépítette a Boldogságos Istenanya tiszteletére az elsõ templomot a Körös
partján, ahol a Hévjó patakkal találkozva egy kis szigetet alkotott. Itt biz-
tonságosnak látta a helyet. A templom mellé káptalant is rendelt, ahol éjjel-
nappal imádkoztak a népért, az országért, az egész magyar kereszténységért.

Amikor 1092-ben a kunok, a Szent István által alapított bihari püspökséget
feldúlták a földvárban lévõ összes tartózékaival együtt, László, mint apostoli

A nagyváradi székesegyház fõoltára – részlet
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király, áthelyezte az általa Váradon
épített szentélybe a püspökséget és
káptalant egyaránt. Így az Istenszülõ
Szûznek, a mennybe felvett Boldog-
asszonynak az ünnepe lett a bihari
tájon élõ elõdeink legnagyobb ünne-
pe. Ha választ keresünk a feltett kér-
désre, magától a Szûzanyától kapjuk
meg a választ, aki azt mondta László-
nak: Itt építs nekem templomot!

– Érett papi személyiség lelkiségében,
hogyan alakul a kapcsolat a Szûzanyával?

– Papi életem a Szûzanya szeretõ
anyai pártfogása alatt indult el. 1957-
es, a gyulafehérvári kisszemináriumba
való felvételem után, Gyulafehérvárról
Máriaradnán keresztül utaztam haza
akkori plebánosommal, aki elõzõleg
ferences szerzetes pap volt. Természe-

tesen megszakítottuk utunkat Radnán és egy napot ott töltöttünk a Szûzanya
kegyhelyén, ahol már akkor, 15 évesen a Szûzanyára bíztam magam.

1967. április 2-án szentelt pappá, 15 társammal együtt Isten Szolgája
Márton Áron püspök úr. Másnap, 3-án volt Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepe. A korai húsvét miatt erre a napra került át. Ekkor mondtuk elsõ-
misénket a székesegyházban. Akkor még nem volt megengedve a koncelebrálás.
Mindenki egy-egy oltárnál külön misézett. Sorshúzás eredménye volt, hogy
a székesegyház legrégebbi oltára, a Fehér Mária-oltár jutott nekem.

Közös elsõmisés szónokunk – a Boldogságos Szûzanya ünnepe miatt –,
arról beszélt, hogy mennyiben kell hasonlítania a papnak a Boldogságos
Szûz Máriához. A Szûzanya az Atyaisten legtökéletesebb leánya, a Fiúisten
Szentanyja és a Szentlélek jegyese. Ilyenné kell válnia a papnak is, hogy a
Szûzanya hivatásával, tisztaságával, engedelmességével vezesse a rábízottakat
az üdvösség útján. Gyakran forgassa szívében az Úr Jézus szavait.

– Hogyan ünnepelte a város – egykor és manapság – a székesegyház búcsúját?
– A búcsújáró helyek a vallásos emberek „lerakodó állomásai”. Teherrel

a vállukon elindulnak és cipelik magukkal terheiket, fájdalmaikat, bûnbána-
tukat, és amikor megérkeznek egyszerûen lerakják ezeket, akkor, amikor
letérdelnek bûnbánó lélekkel az Úr Jézus elõtt és bocsánatért esedeznek. Ezer
éven át, ezen a tájon élõk számára ilyen legfõbb „pihenõ” volt a szent király
által épített szentélybe való zarándoklat, ahová egész Európából jöttek királyok,

Mons. Fodor József
általános helynök

Fotók: V.I.
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Szûz Mária a szelídség és az ön-
átadás jelképe, aki teljesen átadta ma-
gát Isten akaratának: „Legyen nekem
a te akaratod szerint”. Meghallotta
Isten hívó hangját és válaszolt arra a
küldetésre, amire Isten hívta.

Szûz Mária át merte adni életét
Isten akaratának, ami így nyert csak
igazán értelmet. Mindig szívében
hordozta fiát, Jézust, az angyali üd-
vözlettõl kezdve mennybevételéig so-
sem tántorodott el Isten igéjétõl. Min-
dig Jézus lábainál keresett menedéket,
mert tudta, hogy Õ az út, az igazság
és az élet.

Szûz Mária mennybevételével bi-
zonyítja azt, hogy „aki Isten akaratát
cselekszi megmarad örökre. (1Jn 2,17)

Mennyei Édesanyánk! Légy pártfogónk életünk minden napján. Segíts
kérünk, hogy mi is szívünkben hordozzuk a te Fiad szavait és egész életünk
útját a szeretet parancsához szabjuk. Soha ne hagyj minket elveszni az élet
viharában.

Add kérünk, hogy Fiad igéi mindig „lámpásként ragyogjanak lábaink
elõtt”. (Zsolt. 119, 105). Ámen.

Loló Gabriella

országnagyok és egyszerû emberek tömegei, mert jól tudták, amit szép énekében
az egykori Szent László-templom plébánosa, Lázár Miklós megfogalmazott:
„szemedbõl egy sugár, ha fájdalminkra száll, megszûnnek dúlt szívünk
gyötrelmei, Anyánk siess értünk könyörgeni”. A régi és a mai zarándoklatok
képezik a búcsújárás alapját, értelmét.

– Városunk Mária- és Szent László-tisztelete hol, hogyan forr össze?
– A leírtakból világosan kitûnik, hogy a magyar nép kezdettõl fogva

Mária népe, hazánk Mária országa, a „Regnum Marianum” és, hogy azzá
lett, azt elsõ szent királyainknak, Szent Istvánnak és Szent Lászlónak köszön-
hetjük. Világosan kitûnik a Szent Gellért-legendából is, amikor a püspök
hallja az éjszaka csendjében dolgozó parasztember máriás énekét, megkérdezi
titkárától: milyen ének ez? A titkár azt válaszolja, nagyon találóan: a magya-
rok szimfóniája! Legyünk mindnyájan ilyen szimfónia éneklõk!

Mária-szobor a zilahi plébániatemplomban
Fotó: V.Á.
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KÖZÖNSÉGBÕL
IMÁK tõlünk – értünk – egymásért…

Mindenható egy örök igaz Isten!
Hálát adok Neked, a Szent László Plébánia hívõ közösségéért, ahova
tartozom és ahol otthon érezhetem magam.
Köszönöm a sok kegyelmet, amely által dicsérhetlek, magasztalhatlak,
úgy egyénileg, mint a többi embertársammal együtt.
Alázattal kérlek, Uram, Istenem, hogy tartsd meg és formáld plébá-
niánk híveit, hogy egy szívvel, egy lélekkel buzgón áldhasson Téged,
aki oly bölcsen irányítod életünk hajóját.
Ha kétségbeesés környékez, elveszítjük egymásba vetett bizalmunkat, állj mellénk,
világosítsd meg elménket, formáld át kõszívünket érzõ, szeretõ szívvé.
Jézus Krisztus add, hogy szeretetben tudjunk élni egymással, õrizz a farizeusi
viselkedéstõl és add, hogy gyarapodjék közösségünk minden nap hitben, reményben.
Áldd meg a mindenkori szolgálatot teljesítõ papunkat, hogy áldozatos munkájával
tudja tanítani híveit az örök dicsõség útjára. Ámen.

Orbán Mária

Hál’ Isten
„jó az Isten, jót ád”

(Petõfi Sándor)

Uram, az öröm a hálámból fakad,
hogy szent Fiad, Jézus útján lépkedek
s általa az Ige élõ szóban nyilvánult meg.
Áldott fénye világítja gondolataim, s ha
tetteim árnyékot vetnek,
bocsánatában megbékél szívem.
Kísértések áradatát igaz szava elnémítja.
Köszönöm a lelket, mellyel megajándékoztad
gyarló testem, értelmet nyerve ezáltal földi létem.
Hála a keserû terhekért, melyek súlyával
harcolva megerõsödik lelkem, s hirdetem
Jézus a Fény!
        s belõlem is világít.

Pap Gyula
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KÖZÖSSÉG
Esendõ ima
Ne haragudj Uram, mostanában
e nagy rohanásban nincs Rád idõm.
Ahogy mindent, ezt is tudod, midõn
látod, mennyi gond nyomasztja vállam:
mindennapoknak fárasztó baja,
beszerzés, számláim rendezése,
levelezés, s ezeket tetézve,
itt a nyakunkon egy pandémia.
Szükséges ennél több védõbeszéd?
Gyerekeim segítem, s unokám;
naponta sétálni viszem kutyám,
pázsitot nyírok, s van ezer egyéb.
Te mindig ráérsz, idõd végtelen;
míg kurta éltem nyúlfarknyi véges.
Terhét vinni ha nem leszek képes,
azért Péternél jelentkezhetem?

Csávossy Gy. István

„nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem”
         (Nagy László)

Uram, adj erõt! A gyengeség erejét kérem tõled! Azt, ami
nem rólam, hanem Rólad és rólunk szól. Nem a test
ereje adta meg magát, hanem a léleké. Gyenge vagyok
a rövidke utat bejárni az elmém és a szívem között –
két arasznyi távolságot. Valami akadályoz – az én-em.
Az én: gyengeség. Az erõ: Te vagy.
A világban voltak, vannak és lesznek botrányok. Te
megmutattad – áldozatod által –, hogy a legnagyobb
botrányból hogyan kell gyõztesen kikerülni: a gyengeség
erejével. Segíts, Uram, hogy ne a sebeinket nyalogassuk,
hanem a Tieidre tekintsünk! Ez a mi erõnk! …„mert
amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erõs.” (2Kor 12,10)

Voiticsek Ilona

Hálát adok a Jóistennek,
hogy a Szent Laszló-
templom közösségéhez tar-
tozom. Imádkozom, hogy
Isten segítségével ez a kö-
zösség, egység megmarad-
jon és új tagokkal bõvül-
jön. Segíts Atyám, hogy
mindig Téged és ember-
társaimat szolgáljam.

Balajti Ilona
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Papszentelés és primícia
Vánkos Alex diakónus vagyok, és Isten segítségével idén augusztusban lesz
a papszentelésem. Már 35 éves voltam, amikor a papi hivatással szembesül-
tem. Többször mondták, hogy az én esetem az egy „késõi hivatás”. Így is

lehet mondani, de én biztos
vagyok benne, hogy az én
hivatásom nem aznap született
meg amikor ráébredtem, ha-
nem mindig is ott volt, csak
nem tudtam észrevenni. Ha
kiskoromban ministráltam vol-
na, biztos vagyok benne, hogy
már akkor megláttam volna.
De Isten nem csak türelmes,
hanem irgalmasságában kitart
a meghívása mellett, mert a hi-
vatás az Õ kezdeményezése:
„Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak benne-
teket.”  (Jn 15, 16). Én is – mint
sokan mások – nem csináltam
mást, mint feleltem az Úr Jézus-
nak, aki – habár rejtett formá-
ban – ugyanúgy hív embereket,
mint kétezer évvel ezelõtt: „Gyer-
tek, kövessetek…” (Mt 4, 19). Azt
nem tudom, hogy miért engem
választott és miért nem mást.
Magamból kiindulva tisztán
látom, hogy nem a legjobbakat
hívja, én csak elfogadni tudom
az akaratát és a szabadságát:
„magához hívta azokat, akiket
akart.” (Mk 3, 13).

A papszentelés augusztus 21-én lesz, pénteken, Szent X. Piusz pápa
emléknapján, délután 18 órakor, a székesegyházban. Életem egyik legfontosabb
napja lesz. A papi rend szentsége által egy eltörölhetetlen karaktert fogok
kapni. A szentelendõ nem csak valami megbízatást kap, nem csak spirituális
képességeket, hanem egy lényegi változást: a szentelendõ részt vesz Krisztus
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papságában, ezentúl õ egy alter Christus, egy másik Krisztus, vagyis Krisztus
élõ eszköze. Olyannyira, hogy amikor a szentségeket szolgáltatja ki, a pap
nem Jézus nevében beszél, hanem Jézus személyében: „Én feloldozlak téged…”;
„Ez az Én testem… ez az Én vérem.” A papszentelésre alaposan fel kell készülni
szellemileg és lelkileg, de bármennyit is készülnék, sosem leszek elég méltó
ehhez az ajándékhoz, amit a Szentháromság Isten visz végbe. A szentelés
közben a püspök kézrátétele által a Szentlélek szál rá a szentelendõre. Az
Atya lenéz és immár szeretett Fiának képét látja és mondja: „Ez az én szeretett
Fiam…” (Mt 17, 5) Hogyan is lehetne az Istennek meghálálni ezt a végtelen
értékû ajándékot? Csak egy végtelen értékû hálatettel, a szentmise áldozatával.

Elsõ szentmisém augusztus 22-én lesz, szombaton, Mária Királynõ
emléknapján, délután 18 órakor a Szent László-templomban. Amint Krisztus
sem önmagáért jött közénk, hanem azért, hogy szolgáljon, így a pap sem
önmagáért kapja a rend szentségét, hanem azért, hogy szolgája Istent és az
embereket. A pap elsõ és legfontosabb szolgálati kötelessége a szentmise
áldozat bemutatása.

Elsõ szentmisém egyben hálaadás és papi szolgálatom kezdete. Örömnap
az új papnak, a híveknek is. Az újmise alkalmával az Anyaszentegyházunk
teljes búcsút hirdet azoknak, akik részt vesznek ezen a misén a megszokott
feltételek mellet: szentgyónás, szentáldozás és imádkozni a szentatya szán-
dékaiért. Szeretettel várom a kedves híveket ezekre az egyházi eseményekre és
imáikat kérem. Az Úrban,

Vánkos Alex



8

Augusztusi 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 július 19-én Erdélyi Mira Pálma.

• Utolsó útjára kísértük: július 2-án † Negru Magdalena Mária Ida és
† Árkossy Barbara Vilhelmina, július 3-án † Farkas Gabriella és † Balog
Demeter, július 14-én † Torontáli József, július 17-én † Ócsay Gyula
Lajos, július 28-án † Habuczki József testvéreinket.

Évk. 18. vas. – aug. 2.: Iz 55,1-3 – Róm 8,35.37-39 – Mt 14,13-21

Urunk színeváltozása – aug. 6.: Dán 7,9-10.13-14 – 2Pét 1,16-19 – Mt 17,1-9

Évk. 19. vas. – aug. 9.: 1Kir 19,9a.11-13a – Róm 9,1-5 – Mt 14,22-33

Szûz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – aug. 15.:
Jel 11,19a;12,1-6a.10 – 1Kor 15,20-27c – Lk 1,39-56

Évk. 20. vas. – aug. 16.: Iz 56,1.6-7 – Róm 11,13-15.29-32 – Mt 15,21-28

Szent István király, Magyarország fõvédõszentje – aug. 20.:
Péld 4,10-15.18-27 – Ef 4,17-24 – Mt 7,24-29

Évk. 21. vas. – aug. 23.: Iz 22,19-23 – Róm 11,33-36 – Mt 16,13-20

Évk. 22. vas. – aug. 30.: Jer 20,7-9 – Róm 12,1-2 – Ev: Mt 16,21-27


