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265 éve
szentelték fel a Szent László-templomot

A krónikák szerint templomunkat 1756-ban szen-
telte fel Forgács Pál püspök. Ekkor már állt a szentély,
a hajó, a sekrestyeépület, a torony a század végére
épült fel. A felszentelés dátumáról tanúskodik az
éppen száz évvel ezelõtt megjelent Õrszem c. hetilap.
Szerkesztõje Dr. Lestyán Endre volt, aki 1913–1936
között templomunk plébánosaként szolgált. A lap
az alábbi hírt közölte:
„Július 30. A váradújvárosi Szent László plébánia-
templom felszentelésének évfordulónapja. Nyilvános meg-
ünneplése augusztus hó I. Vasárnapján lesz.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet Istennek ezen az
ünnepnapon: „Légy áldott a templomért, amely
egykor neked épült, és légy áldott a templomért,
ahol most mi magunk is egybejöhetünk, ezért a
szent helyért.”

Szintén az Õrszem c. hetilap egy késõbbi számá-
ban Dr. Lestyán Endre plébános örökérvényû szavait
olvassuk: „(…) Itt állunk tehát ma az õsi kétszázados
falak mellett. Körülötte egy lüktetõ életû nagy város
keletkezett, amelynek lakói lázas törtetéssel futnak a
kenyér, az üzlet után, a régmúlttal nem sokat törõd-
nek, csak a mával gondolnak és erre a szent falakra
is idegenül tekintenek; de mi nekünk, akik ma
ünneplünk, akik leghálásabb szívvel imádjuk az isteni
gondviselést, hogy e napot megérni engedte és áldjuk
azok boldog emlékezetét, akik e templomot építették
és nekünk megtartották, mondom minekünk ez a
templom nem csak egy régi emlék, hanem élõ figyel-
meztetés, örvendetes vigasztalás és szent örökség. (…)”
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Ha nyár akkor…
Ha ezt a mondatot be kellene fejezni, akkor a legkézenfekvõbb talán az
lenne, hogy „ha nyár, akkor szabadság”, vagy „ha nyár, akkor vakáció”,
esetleg „ha nyár, akkor napsütés és meleg”, de végül is talán mind egyrõl
szól, hogy ha nyár, akkor nyugalom, ha nyár akkor pihenés.

Ha nyugalmat keresünk, akkor a leginkább erõt kell keresnünk. Hiszen
egészen egyértelmû, hogy igazán nyugodtak csak az igazán erõsek lehetnek.
A gyengéket ide oda sodorják a dolgok, a gyengeségben soha nem lehet az
ember nyugodt. Így, ha nyár, akkor szabadság, pihenés, napsütés… ha nyár,
akkor nyugalom és ha nyár, akkor erõ. Ez lenne a lényeg, bárhol és bármi
is történjen, erõsödjünk belõle, és ne fordítva. Erre irányuljon a nyaralás, a
szabadság, a pihenés, az utazás.

Jakob Koch a következõket írta: „Növekedni szeretnél? Nagyobb, kiválóbb
szeretnél lenni? Ne feledd: növekedni csak a teremtmény tud, Isten maga
végtelenül nagy”. Isten tehát a mi nyugalmunk, Õ kell jelen legyen a nya-
ralásunkban is, Õ az erõnk, Õ a végtelen Nagy.

Pék Sándor plébános

Fotó: Voiticsek
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Imák
Loyolai Szent Ignáctól

A teljes önátadás imája
Vedd el, Uram, egész szabadságomat.
Vedd el emlékezetemet, vedd el értelmemet, vedd el
egész akaratomat.
Amim van és amit birtokolok, Te ajándékoztad
nekem.
Most teljesen és egészen visszaadom neked és
átadom, hogy Te irányítsd akaratod szerint.
Csak szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben,
és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást. Ámen.

Jézus, árassz el teljességeddel!
Jézus, árassz el teljességeddel!
Tested és véred legyen ételem és italom!
Szenvedésed és halálod legyen erõm és életem!
Jézus, Te velem vagy, így mindent megkaptam.
Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem.
Ne engedd, hogy elfussak, felajánlott szereteted elõl,
És õrizz meg a gonosz hatalmától!
Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye!
Hívj engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap,
Amikor szentjeiddel örökké dicsõíthetlek Téged! Ámen

Krisztus lelke, szentelj meg engem…
Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erõsíts meg engem.
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tõled.
A gonosz ellenségtõl, oltalmazz meg engem.
És juttass el Magadhoz engem.
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged.
Mindörökkön örökké. Ámen
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,,Jöjjetek hozzám mindnyájan,
akik elfáradtatok és én felüdítelek titeket.’’

(Mt 11,28)

Az ifjúsági szentségimádások számomra mindig lelki
feltöltõdést nyújtanak a mindennapok nehézségei

közepette. Isten minket, fiatalokat is magához hív,
mert az Õ imádása által mi is gyógyulunk.

Isten nincs messze tõlünk, sõt Õ maga indul
el keresni minket, mert szeret minket. A vele
töltött idõ által megújulunk, hogy erõnk legyen
elvégezni a mindennapi feladatainkat. „Segít-
séget küld nekem a mennybõl, hogy meg-
mentsen, mert szeret.” (Zsolt 57,3). Nem enged
minket elveszni az élet viharaiban, ha mind-
végig rá irányítjuk tekintetünket.

Isten keresi velünk a kapcsolatot, hogy általa
megújulhassunk, mivel mi is részesei vagyunk Isten

szeretettervének.
Isten minket, fiatalokat is meghív szolgálatára, rajtunk

keresztül is szeretni akar másokat. ,,Mert közülünk senki
sem él önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk.’’ (Róm
14,8)

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
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
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Augusztus

9 Edith Stein
(1891–1942)

A zsidó születésû, és ebben a hitben
is nevelkedett breslaui lány útja a 20.
századi Európa kataklizmái közepette
vezetett az ateizmuson, a filozófia tu-
dományán át Krisztushoz, a karmeli-
ták közé, majd a koncentrációs tábor-
ba: a vértanúsághoz, amit testvérével,
Rosával együtt szenvedett el.

Odaadás
Járjak vakon, Uram, a te utaidon,
mint kisgyermek: terved tudni nem akarom.
A bölcsek Atyja vagy, s az én Atyám,
hozzád vezetsz, bár vezess át vak éjszakán!

Uram, legyen, amit akarsz, készen vagyok!
Ha az életben nem is adsz boldog napot,
hiszem, az idõ Ura vagy, tied a kor,
és örök mád enyém lesz valamikor.

Valósítsd meg tervedet, gondolatod,
segíts, ha áldozatra készít sugallatod!
Felejtsem el mindenestõl kis önmagam,
haljon az én, és csak neked éljek, Uram!

Gondolatok Edith Steintõl:

„Közvetlenül a megtérésem elõtt s elég sokáig még utána is, azt gondoltam,
hogy a szerzetes élet azt jelenti, hogy feladok minden földit, és csak az isteni
dolgok gondolatvilágában élek. Fokozatosan azonban be kellett látnom, hogy
ezen a világon mást várnak el tõlünk, s még a legzártabb szemlélõdõ életben
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sem szabad elvágni a világhoz való
kötõdést. Sõt, úgy vélem: minél
mélyebben von magához valakit
Isten, annál inkább kell ebben az
értelemben is ’kilépnie önmagá-
ból’, vagyis belé a világba, hogy
az isteni életet belévigye.”

*
„Azt is meg kell tanulnunk,

kedves Nõvéreim, hogy végig kell
néznünk, amint mások viszik a
keresztjüket, s nem tudjuk levenni
róluk. Nehezebb ez, mint a
sajátunkat vinni, de ezt el nem
kerülhetjük.”

*
„Aki az igazságot keresi, Istent

keresi: még akkor is, ha nem
gondol rá.”

*
„Kereszt és sötétség vár az égi

fényhez vezetõ úton: éppen ez a
kereszténység örömhíre!”

*
„Éljünk tisztán, hûségesen:

hogy értékes áldozattá legyünk
mindenkiért!”

*
„Isten gyermekének lenni azt

jelenti: legyünk kicsinyek és ez
által nagyok; lépjünk ki saját
életünk szûk világából, és álljunk
be a keresztény élet sodrába.”

Bert Gerresheim: Egy szent csoportképe, 1999.
(Az Edith Stein három életszakaszát ábrázoló kölni

emlékmû)
Kép forrása: magyarkurir.hu
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CSÁVOSSY GY. ISTVÁN

Mária
nincs ária
méltó e névhez
mi megfejthetetlen
légy üdvözült
malaszttal teljes
szavam méltatlanul
dadog
hamisan pengõ
cimbalom vagyok
leírni képtelen
mi végtelen
tavaszi hajnalok
madárdala
sárguló gabonatáblák
búzavirág leple
azúrkék égbolton
bíbor naplemente
légszomjkor fuvallat
aszályban zápor
kristálytiszta
forrás mit vágy
tikkadt vándor
bánatban mámor
nyáresti tücsökzene
szivárványszínû
pilleszárny
társ mikor magány
kelepcét ás
õszinte szépség
alázat
egyszerûség
áldlak imádva
Mária!

2021
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Hirdetések
1. 2021. szeptember 5–12. között szervezik meg Budapesten az 52.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A kongresszus programjáról
a hivatalos honlapon lehet tájékozódni (www.iec2020.hu).

Az egyházmegye szervezésében buszos utazást biztosítanak az alábbi
ingyenes programokra:

– szeptember 10-én az ifjúsági estre. Korhatár: 15–30 év közötti
fiatalok.

– szeptember 11-én Családi nap a Margit-szigeten, ide a családokat
várják.

– szeptember 12-én vasárnap 11.30-tól a Hõsök terén tartandó
pápai záró szentmisére.

Akik szeretnének menni kérjük jelentkezzenek augusztus 15-ig a
plébánián.
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2. 2021. augusztus 28-án, szombaton, a Családok Egyházmegyei
Találkozója a Szent László Családi Nap összevonásával lesz megtartva
a püspöki palota kertjében. Elõadást Ft. Ilyés Zsolt sepsiszentgyörgyi
plébános fog tartani. Mindenkit szeretettel várnak. Jelentkezni lehet a
plébánián.

Program:
Ferenc pápának az Amoris Laetitia kezdetû apostoli buzdításából

származó mottóra épül a
– délelõtt 10 órakor kezdõdõ elõadás a püspöki palota dísz-

termében. Ezzel párhuzamosan a gyermekek számára külön felügyeletet
és foglalkozást biztosítunk.

– A közös ebéd után, 15 órától szentmisében adunk hálát csa-
ládjainkért, és kérjük a jó Isten áldását életükre.

– 16.30 órától kézmûves foglalkozás, bábszínház, arcfestés stb.
várja a gyermekeket a palotakert árnyas fái alatt. A nap folyamán
lehetõség lesz meglátogatni a püspöki palotában megnyílt egyház-
mûvészeti kiállítást, a pincében filmvetítésre várjuk az érdeklõdõket,

– 19 órakor pedig szabadtéri koncerttel zárjuk a napot.

3. Családoknak lelki hétvégét szerveznek Sólyomkõváron.
Augusztus 20–22 között a váradi esperesség családjai számára.
Amennyiben igény lesz rá, a program ideje alatt gyermekfelügyeletet
is biztosítanak. A részletekért Ft. Tóth Attila Levente családreferens
atyához lehet fordulni a 0747-931349-es telefonszámon. Jelentkezni
lehet a plébánián.

4. Budapesten a Szent István bazilikában idén 25. alkalommal
szervezik meg a Nagyboldogasszony ünnepére virradó engesztelõ
virrasztást.

A szervezõk szándékához kapcsolódva egyházmegyénkben a
Nagyboldogasszony tiszteletére emelt templomokban egy órás vir-
rasztást tartanak augusztus 14-én 20 órától. Mindenkit szeretettel
várnak. Imádkozzunk együtt, virrasszunk népünk megmaradásáért, lelki
megújulásáért, keresztény örökségünk megóvásáért és továbbadásáért.
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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 24-én Drimba Ioan és
Kordován Hajnalka gyermeke Claudiu-Ioan, valamint Drimba Lavinia-
Andreea gyermeke Andrei Laurenþiu, július 25-én Ivácson Pál-János és
Buder Renáta gyermeke Emma, valamint Szabó Attila-Sándor és Török
Tímea-Brigitta gyermeke Léna.

• Szentségi házasságot kötöttek július 23-án Spulber ªtefan-Sebastian és
Sfâra Alice, július 24-én Mãlan Dorin-Cristian és Szabó Bianka-Evelyn,
július 30-án Ambrus Tamás és Tóth Zsanett-Adrien, július 31-én Nagy
Máté Balázs és Süveg Orsolya.

• Utolsó útjára kísértük július 5-én † Kocsán Flórián és † Szentiványi
Erzsébet Andrea július 7-én † Bustye Zsuzsanna, július 26-án † Binder
Oszkár-Rajmund és † Huszár szül. Hoder Julianna testvéreinket.

Évk. 18. vas. – aug. 1.: Kiv 16,2-4.12-15 – Ef 4,17.20-24 – Jn 6,24-35
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA – aug. 6.: Dán 7,9-10.13-14 – 2Pét 1,16-
19 – Mk 9,2-10
Évk. 19. vas. – aug. 8.: 1Kir 19,4-8 – Ef 4,30-5,2 – Jn 6,41 51
SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY) –
aug. 15.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10 – 1Kor 15,20-27 – Lk 1,39-56
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. 22.: Józs 24,1-2a.15-17.18b – Ef 5,21-32 – Jn 6,60-69
Évk. 22. vas. – aug. 29.: MTörv 4,1-2.6-8 – Jak 1,17-18.21b-22.27 – Mk 7,1-
8.14-15.21-23


