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„Nem hoztak valamit a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusról?”

– kérdezte szerényen egyik kedves lélek, a kongresszust követõ vasárnap a
sekrestyében. „Nem!” – válaszoltam õszintén és reflexszerû módon, mert
nem; hogy tényleg nem adtak semmi képecskét vagy emléktárgyat a kezünkbe.
De aztán belenyilallt a fülembe újra a kérdés és már tódultak is az élmények
és a megélések, amiket a magam részérõl örökké hordozni és hozni fogok.
Ferenc pápa (nemcsak) ezen szavait: „A vallásos érzés ennek a gyökereihez
olyannyira kötõdõ nemzetnek az éltetõ nedve. De a földbe szúrt kereszt
nemcsak arra indít bennünket, hogy jól gyökerezzünk meg, hanem a magasba
is nyúlik és kitárja karjait mindenki felé. Arra hív, hogy ragaszkodjunk
gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg ezzel; hogy merítsünk a forrásból és
adjunk inni mindazoknak, akik szomjaznak a mi korunkban. Azt kívánom
nektek, hogy legyetek ilyenek: megalapozottak és nyitottak, mélyen gyökerezõek
és másokat tisztelõk. Veletek és értetek mondom: Isten, áldd meg a magyart!”

Aztán örökké hordozni és hozni fogom Budapestnek és Magyarországnak
a gyönyörû arcát, ami ezer mosolyt öltött a kedves önkénteseken, de a BKV
ünneplõbe öltözött inges, nyakkendõs buszsofõrjein és annyi mindenki máson
is 2021. szeptember 12-én, ezért most különösen és ténylegesen hálával érzem:
„Isten, áldd meg a magyart!”

Pék Sándor

Fotó: iec2020.hu
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A forráspont, ahogy kémiából is ismerjük, az a pont, ahol valami megváltozik,
megváltozik az anyag összetétele. Ennek az egész rendezvénynek az a lényege,
hogy valami bennünk is megváltozzon és, hogy közelebb kerüljünk az igazi
forráshoz: Jézushoz, mivel minden forrásunk belõle fakad.

Az esemény díszvendége Ákos volt, aki anélkül imádkoztatta meg a
közönséget, hogy ez tudatosult volna a fiatalokban: ,,A világot senki sem
mentheti meg / Egyedül az kinek elhiszed / Hogy rábízhatod az életed.”
Ezek a sorok töltötték be az egész csarnokot.

 „Mikor Jézus hív, senki sem mondhat nemet” – énekelte mindenki a
Forráspont Band-el.

Lackfi János, az apukánk ruhájából kivágott darabkához hasonlította az
Oltáriszentséget, amit mi, katolikusok mindenhová magunkkal akarunk vinni.

Sophia Kuby tanuságtétele szerintem mindenki lelkét megérintette. Töké-
letes életébe szülei válása gázolt bele, aki ezután italhoz nyúlt. Sophia egy
zarándoklaton találkozott Istennel. Meg sem volt keresztelve, így csak áldásért
állt sorba a misén. A pap felemelte a szentostyát és megkérdezte: „Hiszed,
hogy ez Krisztus teste?” „Hiszem.” – válaszolta Sophia, és a pap megáldoztatta.
Sophia ebben a pillanatban magába fogadta Jézust.

Az este szentségimádással zárult. Nagy örömmel töltött el minket, hogy
együtt ünnepelhettük a köztünk lévõ Úr Jézust: „Vigyél tovább mint a lábam
tudna vinni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.”

Loló Gabriella-Brigitta

„Minden forrásom belõled fakad”
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Sikerült! Sok ember életében az egyik legfontosabb esemény volt jelen lenni
– mégha csak a zárómisén – a NEK-en.

Kimondhatatlan jó érzés volt megtapasztalni Isten jelenlétét köztünk. A
Szentatya, Ferenc pápa jelenléte csak fokozta a katolikusok összetartozásának
fontosságát.

Köszönöm, hogy ott lehettem! Micsoda szervezés, az a sok ember, lélektõl
áthatottan, gyönyörûen, szeretetben tudott lenni! Én úgy éreztem, hogy
mindenki nagyon boldog volt. Megérintett a Jóisten kimondhatatlan szeretete,
amit remélem egy életen át hordozni fogunk.

Rozin Erzsébet

Idén immáron 52. alkalommal került meg-
rendezésre a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus, amely a csodálatos magyar fõ-
városban, Budapesten nyert helyszínt. A ma-
gyar nemzet számára hatalmas megtiszteltetést
jelentett a világesemény, valamint Ferenc pápa
jelenléte is.

Az eseménysorozat keretein belül az ifjú-
ság sem unatkozott a szervezõk által nyújtott
számtalan szenzációs programnak köszön-
hetõen. Ilyen volt a péntek esti Ákos-koncert,
mely táncra perdített minden korosztályt. Ezt
követte a Forráspont Ifjúsági Est megindító
kavalkádja: a Forráspont Band zenés dicsõí-
tése, az érdekes tanúságtételek, köztük Lackfi
Jánosé, és az estét záró szentségimádás, mialatt
elcsendesedett és megnyílt a lélek. Másnap este felemelõ érzés volt szentjános-
bogarakként bolyongani Budapest utcáin, gyertyafénnyel együtt imádkozni
és énekelni. A találkozó végét a zárómise megható könnycseppjei kísérték
végig.

Számomra különös értékkel bírt a programsorozat, hiszen közel egy
évszázaddal ezelõtt a székely dédtatám is jelen volt az 1938-as budapesti
eucharisztikus kongresszuson, most pedig én lehettem részese, magyarországi-
ként a váradi fiatalokkal együtt.

Tankó Bernadett
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Mátyási Fischer Enikõ vagyok, tíz év kihagyás
után 2021 szeptemberétõl ismét hitoktatóként
munkálkodom Nagyváradon.

1987-ben születtem az Arad megyei Kis-
iratoson. Édesanyám és nagyszüleim jelenleg
is ott élnek. Pici baba korom óta nagymamám
rendszeresen vitt templomba és olvasta nekem
a Szentírást. Jézus csodatetteit nagyon kedvel-
tem, kis gyerekként mindig azt kértem, hogy
újra és újra olvassa.

 A líceumot Temesváron végeztem a Ger-
hardinumban, majd 2006-ban kerültem Ko-
lozsvárra a Babeº-Bolyai Tudományegyetem
Katolikus Teológia és Szociális munkás szakára.

Fiatalként azt éreztem, hogy az a hivatásom, hogy embereken segítsek.
Mélyen megérintett a szegények, az árvák, a fogyatékosok sorsa. Kolozsváron
öt évet tanultam, három év alapképzés és két év mesteri, egy évet pedig
tanítottam.

2012 óta élek házasságban és két csodálatos kisfiú édesanyja vagyok. Fér-
jemmel a közös életünket Magyarországon kezdtük. Mivel õ nagyváradi, így
nyolc év után visszaköltöztünk Váradra.

Nagyváraddal a kapcsolatom nagyon friss, de az itt mûködõ közösségek,
plébániák nagyon befogadóak és segítõkészek.

2021 szeptemberétõl Benedek Ramóna tanárnõ megkeresésére és támoga-
tásával tanítom újra a katolikus gyerekeket több nagyváradi iskolában. A
kezdeti nehézségek ellenére nagyon örülök ennek a lehetõségnek. Célom
minden gyermekben megtalálni a benne rejlõ jót és visszatükrözni azt a
társaiknak, és közelebb vezetni õket Istenhez. Úgy érzem a mai gyerekeknek
nagy szükségük van arra, hogy meghallják a csendet, megálljanak pár percre,
letegyék a telefonjaikat és arra figyeljenek, ami bennük van. Szeretnék egy
másik utat mutatni nekik, a szeretõ Isten felé vezetõ utat. A hittanórák nagy-
szerû lehetõségek erre, mert sajnos nagyon sok gyerek csak itt hall Istenrõl.

Kedvenc szentem Szent Erzsébet, mert a szíve tele volt szeretettel, jósággal
és alázattal. Könyörületes cselekedetei mindig ellenállásba ütköztek, mégsem
adta fel, hanem vidám szívvel segített, ahol csak tudott.

Mátyási Fischer Enikõ

„…minden gyermekben megtalálni
a benne rejlõ jót”
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Istenem, Hozzád fohászkodom:
Kérlek, kísérj iskolás utamon.
Add rám áldásodat,
minden rossztól védj meg,
adj szorgalmat, bölcsességet.
Áldd meg, kérlek, ezt a tanévet.

A Szent László plébánia hívei a szentjobbi zarándoklaton, 2021. szeptember 19-én

Fotó: Voiticsek

Szeptember 26-án, a déli szentmise után Pék Sándor atya megáldotta a gyermekek
iskolástáskáit
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CSÁVOSSY GY. ISTVÁN

Pereat tristitia
Váltja a nyarat az õsz,
rozsda-leveleket
borít holnapra dér.
Te ne félj! A nagy cirkusz
kerekei forognak tovább,
meglátod majd.
Hogy itt szemlélõdsz,
vagy odább, nem számít.
Az örök gépezet olaja légy,
és elõbb vagy utóbb,
hitetlen ujjad tapint csodát.

2021

Fotó: Voiticsek
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Alacoque Szent Margit
Október 16. Alacoque

Szent Margit (1647–1690) vizitációs
nõvér, misztikus, a Jézus Szíve
látnoknõje napja, aki Paray-le Monial-
ban élt Franciaországban. Hozzá
kapcsolódnak Jézus ígéretei is és az
elsõpéntek gyakorlata.

A Mi Urunk Jézus Krisztus ígére-
tei Szent Margitnak mindazok részére,
akik gyakorolják Jézus Szentséges
Szívének tiszteletét.

1. Megadom nekik életbeli állapo-
tukhoz szükséges összes kegyel-
meket.

2. Békét teremtek családjukban.
3. Vigasztalást nyújtok nekik min-

den megpróbáltatásukban.
4. Biztos menedékük leszek életük-

ben, különösképp pedig haláluk
óráján.

5. Bõséges áldást nyújtok valamennyi vállalkozásukra.
6. A bûnösök Szívemben az irgalom forrását és határtalan tengerét fogják

megtalálni.
7. A lanyha lelkek buzgóvá válnak.
8. A hitbuzgó lelkek gyorsan nagy tökéletességre jutnak.
9. Megáldom mindazokat az otthonokat, ahol Szentséges Szívem képét

kiteszik és tisztelik.
10. A papokat képessé teszem, hogy a legkeményebb szíveket is megindítsák.
11. Szívembe írom s onnan soha ki nem törlöm azoknak a nevét, kik ezt

a felajánlást terjesztik.
12. Szentséges Szívem határtalan könyörületébõl és mindenható szeretetébõl

ígérem, hogy mindazok, akik kilenc egymásután következõ hónap elsõ
péntekjén megáldoznak, a végsõ bûnbánat kegyelmét fogják elnyerni
Tõlem. E személyek halálukkor nem fognak meghalni szentségek nélkül,
mert Szívem lesz biztos menedékük utolsó órájukban.

Október

16
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Októberi 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 Bíborka-Margit – Fekete Bálint-
Zoltán és Bátori Gyopárka gyermeke.

• Utolsó útjára kísértük szeptember 2-án † Magyar István, 7-én † Kozák
szül. Retkes Katalin, 21-én † Schmidt szül. Szatmári Katalin, 28-án
† Bányai Ildikó és 30-án † Mezei szül. Rézmûves Éva testvéreinket.

• Hittanoktatás kezdése. Októberben elkezdjük a plébániai hitoktatást,
lehet jelentkezni elsõáldozó és bérmálkozó csoportba. Elsõáldozók III.
osztálytól, bérmálkozók VIII. osztálytól felfelé.

• Október – a testvérplébánia látogatása. (Amennyiben az elõírások lehetõvé
teszik) október 16-án tíz személy Vredenbõl Nagyváradra utazik. A tavalyi
kimaradás után idén lelkesen készülnek a partneregyházközségben megláto-
gatni bennünket. A repülõjegy már megvan, a gép Váradon fog landolni
és október 17-én, vasárnap a 11-es szentmisét is velünk fogják ünnepelni
a küldöttség tagjai. Egy fél napot a Szent László Iskolában, az elkészült
hittanterem átadásának kapcsán fogunk eltölteni, látogatást tesznek a
Püspökségen és 19-én együtt tervezzük a máripócsi zarándoklást is. Várjuk
sok szeretettel és imával õket!

Évk. 27. vas. – okt. 3.: Ter 2,18-24 – Zsid 2,9-11 – Mk 10,2-16 v.
Mk 10,2-12

SZÛZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA – okt. 8.: Sir 24,23-31
– Gal 4,4-7 – Lk 1,26-28

Évk. 28. vas. – okt. 10.: Bölcs 7,7-11 – Zsid. 4,12-13 – Mk 10,17-30 v.
Mk 10,17-27

Évk. 29. vas. – okt. 17.: Iz. 53,10-11 – Zsid 4,14-16 – Mk 10,35-45 v.
Mk 10,42-45

Évk. 30. vas. – okt. 24.: Jer 31,7-9 – Zsid 5,1-6 – Mk 10,46-52

Évk. 31. vas. – okt. 31.: MTörv 6,2-6 – Zsid 7,23-28 – Mk 12,28b-34


