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Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmat ad nekünk arra, hogy egy szívvel
és egy lélekkel imádjuk a köztünk lévõ Úr Jézust, és felhívja figyelmünket
arra, hogy az Úr Jézussal való találkozás nem mindennapi. Ez a találkozás
egy ünnep. Isten szállást keres a mi szíveinkben is, és azt hirdeti: ,,Velünk
az Isten”. (Iz 7,14)

Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszuson az emberek a zuhogó esõ ellenére
is kitartóan várakoztak és imádkoztak a kongresszus sikeréért.

Az emberek hittek abban, hogy imáik meghallgatásra találnak, hogy az
Eucharisztiában köztük lévõ Isten nem hagyja õket cserben.

Hitler ugyan megtiltotta a kongresszuson való részvételt a németek
számára, mégis 25 ezer külföldi csatlakozott az eseménysorozathoz. Ezek az
emberek tanúságot tettek a hitükrõl és a Krisztussal való kapcsolatukról.

Pacelli bíboros szavai: ,,Akik Istent szerették volna elpusztítani a századok
során, már mind megsemmisültek.”

Isten meghív minket arra, hogy mi is szentekké váljunk.
Isten mindenkit magához hív az Eucharisztiában, hogy egy szívvel, lélekkel

tegyünk tanúságot a köztünk lévõ és önmagát feláldozó Istenrõl, aki saját
testével és vérével táplál minket, hogy megóvjon az örök haláltól.

Már nem vagyunk elveszve. Mi Isten szeretett gyermekeivé lettünk. ,,Ha
pedig gyermekek, akkor örökösei Istennek.” Nekünk helyünk van az Isten
országában, Jézus helyet készített nekünk, hogy vele legyünk, mert tudja,
hogy szükségünk van rá.

Akárcsak a tékozló fiú történetében, Isten minket is hazavár, elénk siet,
leveti régi ruhánk és újjá teremt minket, hogy a bûn és a halál már ne vegyen
hatalmat rajtunk.

Mi nem a bûn foglyai vagyunk, mi Isten szeretett gyermekei vagyunk.
„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek
hívnak minket, és azok is vagyunk.” (1Jn 3,1). Semmi sem tart fogva minket,
szabadok vagyunk, az Istenéi vagyunk. Õ elszakította a bûn kötelékét, hogy
hazatérhessünk a mennyországba.

,,Van Isten, szeret az Isten, eljött az Isten, hazavár az Isten.”

Loló Gabriella-Brigitta

Találkozz Jézussal!
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Ha szeptember, akkor iskola…
…és ha iskola, akkor nekünk, újvárosiaknak nem érdektelen felidéznünk
röviden a római katolikus elemi fiúiskola történetét, „mert az iskola ikertestvére
a templomnak, az iskola is templom, a kicsinyek temploma” – olvassuk a Lestyán
Endre plébános által szerkesztett Õrszem c. hetilap 1924. január 6-i számában.

Amikor a Szent László-templom felépült, vele szemben, a mai városháza
helyén a püspöki rezidencia állt. Ennek hátulsó szárnyára báró Patachich
Ádám püspök emeletet építtetett s itt líceumot, rajz- és zeneiskolát nyitott.

A hívõk számának növekedésével az akkori székesegyház (Szent László-
templom) és a rezidencia is szûkösnek bizonyult, ezért a fõpásztor 1762-ben
letette a mai püspöki palota alapkövét, amely 1776-ra elkészült és a püspökség
birtokába vette. Az így üresen maradt régi püspöki lakban tovább folyt a
tanítás, egészen 1817-ig, amikor az épület lakhatatlanná vált és húsz éven át
kihasználatlanul állt. 1837-ben Lajcsák Ferenc püspök saját költségén felújíttatta
és a tanítás zavartalanul folyhatott tovább, de csupán tíz évig, ugyanis az
1848-as szabadságharc alatt az iskola helyiségeit katonai célokra használták,
a berendezés, a taneszközök teljesen tönkrementek. Ráadásul 1851. augusztus
13-án kiöntött medrébõl a Körös, ami szintén nagy pusztítást okozott az
épületben. A javításokat a város fedezte. 1869-ben a városi tanács a felekezeti
iskoláknak nyújtott támogatást megszüntette, így a katolikus elemi iskola
lakhely nélkül maradt, a tanítók szétszéledtek.

Ekkor a váradi Káptalan felvállalta az elárvult iskola fenntartását. Megbízta
Lázár Miklós tb. kanonokot, újvárosi plébánost, hogy keressen megfelelõ
épületet az iskolának és gondoskodjék tanerõkrõl. Az irgalmas nõvérek Teleki
utcai zárdája bizonyult legalkalmasabbnak az iskola számára. A nõvérek
készségesen átengedték a földszinti részt a katolikus iskola részére, sõt, amikor
váratlan számban jelentkeztek más vallású tanulók is, az emeleten is átadtak

Az Immaculata Intézet
épülete



4

egy tanulószobát. Négy tanítói állást hirdettek meg. A pályázók közül ki-
választották a legalkalmasabbakat: Oó Mihályt, Ember Györgyöt, Jakabovits
Dezsõt és Kovalik (Bérczy) Jánost. 1870. március 1-jén megnyílt az újvárosi
római katolikus elemi fiúiskola.

Az irgalmas nõvérek zárdája idõvel szûkösnek bizonyult, más épületet
kellet találni az iskola számára. Az igazgató a Körös utcán álló emeletes
épületet vélte megfelelõnek, amely Dudek Joachim orvos tulajdona volt. A
váradi káptalan újból bizonyította áldozatkészséget és 32 ezer pengõ forintért
megvásárolta az épületet.

1880. november 25-én, ünnepélyes szentmise után, díszes ünnepség kere-
tében avatták fel az iskolát. A Nagyvárad november 3-i számában olvasható:
„Lázár Miklós címzetes kanonok ajánlotta megvételre a szomszéd Dudek-
házat, azt az épületmonstrumot, mely már nem egy ideig kíváncsiságot vont
magára, s melynek belsõ lokalitásai napi, heti vagy legfeljebb hónapos szállásul
szolgáltak mindenféle embereknek. Nem sokára egy igen sikerült plánum
szerint gyökeres átalakuláson ment keresztül az egész épület… és most nem
csak hat tágas és világos, száraz, könnyen szellõztethetõ tanterem, hanem az
utolsó emeleten tanácskozási szoba, könyvtári és természetrajzi szertári helyi-
ség és négy tanító részére való kényelmes lakás van az udvari részen, vízveze-
tékkel, faemelõ gépezettel, három-három szoba, konyha s kamra. (…)”

Forrás: Õrszem c. hetilap, 1924. január 6., 2–4. old.
Mons. Fodor József: Az Immaculata Intézet. In: Római katolikus intézetek Nagy-
váradon, PBMET, Nagyvárad, 2011.
Péter I. Zoltán: Régi képeslapok, régi történetek. Nagyvárad-Újváros. Holnap Kulturális
Egyesület, Nagyvárad, 2016., 93–94. old.

v.i.

A nagyvárad-újvárosi római katolikus
elemi fiúiskola



5

A Szent József plébánia zarándok-
latot hirdet – autóbusszal – szep-
tember 8-án Máriaradnára, a bú-
csúra. Indulás reggel kb. 7 órakor
a Szent József plébániától. Rész-
vételi díj: 40 lej.

Jelentkezni lehet Bãrbuþ Péter
atyánál (tel.: 0746-077104), vagy
Mitra Liviánál (tel.: 0743-782461).

Köszöntsük szép számú cso-
porttal Szûz Máriát ezen az õsi
kegyhelyen!

Szeptember 19-re tervezzük a
szentjobbi egyházmegyei zarán-
doklatot. Kérem paptestvéreimet,
szólítsák meg a rózsafüzér társula-
tok és a Mária Légió tagjait, hogy
jelenlétükkel és az imájukkal ebben
az évben õk biztosítsák a zarán-
doklat sikerét. Örülnék annak, ha
a helyi plébánosok elkísérnék a
máriás lelkiségû társulatokat és a
híveket erre a zarándoklatra is. A
szentmise d.e. 11.00 órakor kezdõ-
dik a templomkertben felállított
színpadon.
(Részlet Böcskei László megyés püspök

VIII./2021-es Körlevelébõl.)
Fotó: varad.org

Fotó: Voiticsek

„Ne oltsátok ki a Lelket”
                                                                                         (1Tesz 5,19)
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„Vizen járni” tanuló látogatók
A hittan.ro honlap pályázatot írt ki ötfõs plébániai csapatok részére, Úrnapja
az egyházközségünk életében címmel. A pályázat négy legjobban teljesítõ csapata
részére Böcskei László megyés püspök fõdíjként egy nagyváradi táborozást
ajánlott fel. A csíkszentdomokosi, érsemjéni, kaplonyi és margittai gyerekek
részvételével zajlott program elsõ részében Pék Sándor atya is tevékeny részt
vállalt. Az érkezés napjának estéjén Nagyvárad sétálóutcájának szecessziós
épületeivel, a szecesszió sajátos jegyeivel ismertette meg a táborlakókat, majd
a Körös-parti lépcsõkön, a csillogó víztükör mellett velük mondta/énekelte
el az esti imát. A másnap is vele indult, ezennel történelmi helyszínen, a
váradi várban. Pék Sándor atya célja az volt, hogy városalapító László királyunk
lelkiségéhez vigye közel a tábor résztvevõit. A száraz ismeretek helyett ezért
inkább érzékletes képekben szólt. Gondolatait a Szent Lászlóhoz több oldalról
is kapcsolható vízhez kötötte. Leginkább azért, mert László mélyen Istenbe
vetett bizalmával és sziklaszilárd hitével valóban a „vizen járt”. Ugyanakkor

a bibliai kép is illik rá: „aki hisz bennem: belsejébõl (…) élõ víz folyói
fakadnak” (Jn 7,38). A legenda szerint is a sziklából vizet fakasztott – azaz
életet, keresztény életet „fakasztott” ezen a tájon is. Erõs bizalma és belsõ
figyelme tette képessé õt arra, hogy megértse Szûz Mária sugallatát és templo-
mot építsen a várban. – Sándor atya szemléletes elbeszélését jól kiegészítették
a tábori program két vezetõje, Csiki Amanda és Dezsõ Renáta által irányított
élménypedagógiai foglalkozások.
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Szent László nyomán
zarándokolva a várból a
Szent László-templomhoz
érkeztek a táborlakó gyer-
mekek. Pék Sándor atya
itt a templom László ki-
rállyal kapcsolatos kin-
cseit magyarázva tovább
haladt az õ lelkiségének
kibontásában, majd ki-
emelte, hogy ha valahol,
akkor ebben a templom-
ban valóban be tudták
bizonyítani a késõi utó-
dok, hogy tovább éltetik
a nagy király hitét, hiszen
1964-ben gyertyák mellett, több napon át folyamatosan imádkozva, élõ láncba
szervezõdve védték meg a templomukat a kommunista rombolástól. Hogy
ennek a megrendítõ eseménynek a valóságához mind közelebb kerüljenek a
táborozók, a plébános által elõkészített gyertyákat és virágokat helyeztek el
a templom falánál. A szemléletes és megérintõ elemekkel tûzdelt délelõtti
programok minden bizonnyal mély nyomokat hagytak a gyermekekben.
Talán ezentúl más szemmel tekintenek Szent Lászlóra és hozzá, valamint az
57 évvel korábbi hívekhez hasonlóan õk is szeretnének sziklaszilárd hittel
élni és „vizen járókká” válni.

Ozsváth Judit

Rainer Pag,
vredeni barátunk
látogatott meg
bennünket.
Plébániánk közös-
ségi termében
köszöntöttük õt,
augusztus 29-én, a
déli szentmise
után. Szeretettel
várjuk a vredeni
csoport októberi
látogatását is!



8

Szeptemberi 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 augusztus 28-án Krajcza Tibor
Roland és Balog Julianna Patricia gyermeke, Tibor-Patrick, valamint 29-én
Fésüs Róbert és Szabó Hunyadi Melinda Beáta gyermeke, Áron.

• Szentségi házasságot kötöttek augusztus 21-én Pál Levente Árpád és Marchiº
Dora.

• Utolsó útjára kísértük augusztus 2-án † Bánfi Csaba, 9-én † Puskás
József Róbert, 13-án † Ferenczi szül. Farkas Ottilia testvéreinket.

Évk. 23. vas. – szept. 5.: Iz 35,4-7a – Jak 2,1-5 – Mk 7,31-37
SZÛZ MÁRIA SZÜLETÉSE – KISBOLDOGASSZONY – szept. 8.:
Mik 5,1-4 v. Róm 8,28-30 – Mt 1,1-16.18-23 v. Mt 1,18-23
Évk. 24. vas. – szept. 12.: Iz 50,5-9a – Jak 2,14-18 – Mk 8,27-35
Évk. 25. vas. – szept. 19.: Bölcs 2,12.17-20 – Jak 3,16-4,3 – Mk 9,30-37
Évk. 26. vas. – szept. 26.: Szám 11,25-29 – Jak 5,1-6 – Mk 9,38-43.45.47-48

SZENTMISE PROGRAMOK NAGYVÁRADON
SZEPTEMBER 12-ÉN, VASÁRNAP

Székesegyház: 8.00, 10.00, 11.30, 18.00
Várad-Olaszi (Barátok temploma): 8.30, 11.30, 18.00
Várad-Szõllõs: 10.00
Várad-Velence: 10.00
Várad-Újváros (Szent László-templom): 11.00
(elõesti mise szombaton, szept. 11-én 18.00 órakor!)
Szent József telep: 10.00
Kapucinus templom (román plébánia): 10.00, 18.00

! !

• Iskolakezdésre tanszereket és adományokat gyûjt a
Szeretetszolgálat csoport. Kérjük kedves híveinket, segít-
sék a nehéz sorsú családokat, hogy gyermekeiknek a tanév
ne induljon nélkülözéssel! Köszönjük támogatásukat!


