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Egy szinodális egyházért:
közösség, részvétel és misszió

a témája a 16. rendes püspöki szinódusnak, amelynek egyházmegyei szakaszát
Exc. Böcskei László megyés püspök nyitotta meg 2021. október 17-én,
vasárnap 18 órakor a nagyváradi székesegyházban.

Fotó: varad.org

A fõpásztor szavai
„Én vagyok a szõlõtõ, ti pedig a szõlõvesszõk.” (Jn 15, 5)

Kedves Jó Testvéreim! Egy fontos esemény zajlik az egyházban, ahol
mindannyiunkra szükség van!

Szentatyánk, Ferenc pápa 2023-ra püspöki szinódust hirdetett meg,
amelynek témája: „Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és misszió”. E
szinódus által a Szentatya lehetõséget akar nyújtani a párbeszédre, és arra
hívja az egyházat, hogy újra felfedezze szinodális természetét. A fentiek
értelmében szeretném, ha egyházmegyénkben is együtt haladnánk a pápa
által mutatott úton. Ezt szolgálja a jelen segédanyag, amelyet mindannyiuk
figyelmébe ajánlok és számítok mindenki együttmûködésére.

Isten bõséges áldását, Szent László és Boldog Bogdánffy Szilárd
közbenjárását kívánom valamennyiünk életére.

Kelt Nagyváradon, 2021. október 9-én, a Püspöki Szinódus megnyitásának napján

Böcskei László megyés püspök
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Mire hív Ferenc pápa?

A szinodalitás mindenekelõtt azt a sajátos stílust jelöli, amely az egyház
életét és küldetését jellemzi, kifejezve az egyháznak, mint Isten népének
természetét, amely együtt vándorol, amelyet az Úr Jézus hívott egybe a
Szentlélek erejével, hogy hirdesse az evangéliumot. A szinodális folyamatban
arra kapunk meghívást, hogy az egyház tagjaiként együtt gondoljuk végig az
eddig megtett közös utunkat, és a Szentlélek vezetése alatt tanuljunk egymás
tapasztalataiból és nézõpontjaik megosztásából.

Keresztségünk által mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy aktív
részesei legyünk az egyház életének. A plébániákon, vallási közösségekben,
laikus mozgalmakban és a közösség más formáiban, nõk és férfiak, fiatalok
és idõsek, mindannyian meghívást kapunk arra, hogy meghallgassuk egymást,
hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy emberi erõ-
feszítéseinket irányítsa, életet és életerõt leheljen az egyházba, és mélyebb
közösségre vezessen bennünket a világban való küldetésünk érdekében.

Isten Igéje által megvilágosodva és az imádságban egyesülve bejárhatjuk
azokat az utakat, amelyekre Isten hív bennünket: a mélyebb közösségiségre,
a teljesebb részvételre és nagyobb nyitottságra, ami a világban való hivatásunk
betöltését illeti.

Mi a szinódus célja?
A püspöki szinódus eddig a püspökök találkozójaként zajlott a pápával

és a pápa tekintélye alatt, az egyház egyre inkább felismeri, hogy a szinodalitás
Isten egész népének az útja. Ezért a szinódusi folyamat már nemcsak a
püspökök gyûlése, hanem az összes hívõ útja, amelyben minden helyi egyház-
nak szerves szerepe van. A szinodális út arra irányul, hogy olyan lelkipásztori
irányokat keressen, amelyek a lehetõ legjobban tükrözik az Isten akaratát,
amelyet Isten népének élõ hangja alapoz meg.

Míg a korábbi szinódusok olyan témákat vizsgáltak, mint az új evan-
gelizáció, a család, a fiatalok és az Amazonas, a jelenlegi szinódus célja,
hogy Isten egész népeként meghallgassuk, mit üzen a Szentlélek az egy-
háznak. Ezt úgy tesszük, hogy Isten szavát a Szentírásban és az egyház élõ
hagyományában együtt hallgatjuk, meghallgatjuk egymást, különösen a
peremre szorultakat.

A jelenlegi szinódusi folyamat tehát a következõ alapvetõ kérdés köré
épül: hogyan történik ma a különbözõ szinteken az „együtt haladás”, amely
lehetõvé teszi az egyház számára az evangélium hirdetését, a rábízott külde-
tésnek megfelelõen; és milyen lépésekre indít minket a Szentlélek annak
érdekében, hogy növekedjünk szinodális egyházként?
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A szinódus imája

Elõtted állunk, Szentlélek,
és a te nevedben gyûltünk össze.

Egyedül te vezess minket,
lelj otthonra a szívünkben;
taníts minket a követendõ útra,
és arra is, miként járjunk rajta.

Gyengék és bûnösök vagyunk;
ne hagyd, hogy zûrzavart szítsunk.
Ne engedd, hogy a tudatlanság
tévútra vezessen bennünket,
vagy hogy az elfogultság
befolyásolja cselekedeteinket.

Add, hogy megtaláljuk benned az egységet,
hogy együtt haladhassunk az örök élet felé,
és ne térjünk el az igazság útjától,
sem attól, ami helyes.

Mindezt tõled kérjük,
aki mindenütt és minden idõben munkálkodsz,
az Atyával és a Fiúval egységben,
mindörökkön örökké.
Ámen.

Sevillai Szent Izidor imája nyomán

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Püspökség: Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel, misszió
címû segédanyaga a 2023-as püspöki szinódus egyházmegyei szakaszához
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November

5 Szent Imre
A magyar ifjúság védõszentje

990 éve hunyt el Árpád-házi Szent Imre herceg
(szül. 1007 körül – 1031. szeptember 2.), a magyar
államalapító Szent István király és Boldog Gizella
királyné második gyermeke.

Az Imre név jelentését többféleképpen értel-
mezik: a gót Amalrich, Emmerich, amelynek
latin változata az Emericus, a Henrik vagy Hen-
ricus = Emericus, a török Emre vagy az arab
Emir = vezér, herceg. A Pray-kódex szerint az
ifjú a Henrikus nevet kapta, anyai nagybátyja,
II. Henrik (973–1024) német-római császár után.
Imre herceget hét évig nevelte a bencés szerzetes
Szent Gellért (980 körül–1046), édesapja, I. István
király az uralkodáshoz való felkészítéséhez fogal-
mazta meg az Intelmek Imre herceghez címû ajánlá-
sait, valamint megkapta a trónörököst megilletõ
„hercegséget”, a Bihari dukátust.

A hagyomány szerint a nagyon vallásos ifjú
herceg szüzességet fogadott és így szûzi házassága
volt egy királyi uralkodóház leányával. A trón-
örökös királyfi korai halálát a Bihari-hegység
nyugati peremén fekvõ Királyerdõ–Rézhegység
rengetegében, az Árpád-házi királyfiak kedvelt
vadászó erdejében, az Igfon- (jelentése: szent erdõ,
sûrûség) erdõben, vadászat közben egy feldü-
hödött vadkan okozta. A trónörökös fia halála
miatt, István király halála napja elõtt, 1038.

augusztus 14-én, felajánlotta koronáját és országát a Boldogságos Szûz Máriá-
nak. Szent László (1046 körül–1095) király közbenjárására VII. Gergely pápa
(1073–1085 ) Imre herceget is szentté avatta 1083. november 4-én, ugyanazon
évben, mint I. István királyt, Gellért vértanú püspököt és a két zobori
remetét, Andrást és Benedeket.

Monostor alapítása gyakran olyan helyen történt, ahol királyi személyt
nagy szerencse vagy szerencsétlenség ért, így a XI–XII. század fordulóján a
vadászbaleset helyszínén, az erdõhöz vezetõ völgy bejáratánál alapították
emlékére a Szent Imre monostort. Itt e helyen, a bihari hegyköz térségében,

Szent Imre szobra
Hegyközszentimrén
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a Berettyó folyó jobb oldalán a századok
folyamán kialakult a település, amely a szent
nevét viseli, Hegyközszentimre, amely 30 km-re
észak-keletre fekszik Nagyváradtól. Legkorábbi
írásos említése 1332-ben „Villa Sancti Emerici”,
a Szent Imre apátság a település fölötti monostor
dombján állt a XIII. század végi hanyatlásáig. A
település a váradi püspökséghez tartozott a pro-
testantizmus 1550-es évekbeli elterjedéséig. Nap-
jainkban a református vallású község nagy
tisztelettel õrzi Szent Imre emlékezetét, 2005-
ben állították fel bronz mellszobrát, Lantos
Gyöngyi hódmezõvásárhelyi neves szobrász-
mûvész alkotását. A község fölötti dombtetõn
2018-ban ökumenikus istentisztelettel avatták fel
a Millenniumi Szent Imre Emlékkápolnát és
Kilátót (alapkõ 2007.), Wágner Péter és König
Tamás budapesti neves építészek tervezését. Az
egész környék jelképe az impozáns négyzet alakú
épület, kupolás (12,30 m magas), a torony (19
m magas) kilátóval, több funkciót tölt be,
panteon és zarándokhely, ravatalozó, kiállítási
tér. Szent Imre nevét viseli szerte a Kárpát-me-
dencében 11 település, mintegy 100 templom,
valamint számtalan szobor és képi ábrázolása
látható templomokban és kültereken is.

Néhány legenda is fennmaradt az ifjú herceg
életérõl. A Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megye Szent Imre hercegrõl nevezett Szentimrei
címzetes apátságának apátja, Mons. Fodor József általános helynök, pápai
prelátus, nagyprépost, székesegyházi plébános. A firenzei olasz utazó, felfedezõ
Amerigo Vespucci (1454–1512) Szent Imre nevét kapta (az Emericus keresztnév
olasz változata az Amerigo), így róla nevezték el 1507-ben a felfedezett új
földrészt Amerikának. Szent Imre herceg erényei az igazság, bölcsesség, vitéz-
ség, alázatosság, szelídség, jóság, irgalmasság, ezért is lett a magyar ifjúság
védõszentje.

Ábrázolásában jelképe a liliom (szépség, fiatalság jelképe) és a kard
(lovagiasság jelképe).

Összeállította: Szebeni Lajos

Szent Imre szobra
a kolozsvári ferences templom

mellékoltárán
(a szerzõ felvételei)
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„Adj Urunk mindnyájunknak, akik Nagyasszonyunk zászlaja alatt szol-
gálunk, hódító erejû hitet, és az Istenanya iránti gyermeki bizalmat, hogy a
világot számodra megnyerhessük. Adj nekünk eleven szeretettõl áthatott hitet,
amely erõt nyújt, hogy mindent irántad való õszinte szeretetbõl végezzünk,
minden embertársunkban Téged lássunk, és rajtuk keresztül Neked szolgáljunk.
Adj sziklaszilárd, rendíthetetlen hitet, hogy az élet minden keresztjében,
fáradalmában és csalódásában állhatatosan ki tudjunk tartani. Tégy hitünkben
bátrakká: szent nyugtalanság hajtson minket ügyedért, elszánt lépésekre is a
Te dicsõségedre és a lelkek megmentésére. Hitünk, mint tûzoszlop vezessen
minket – bárhol is legyünk – közös gyõzelemre. Add, hogy isteni fényed
lángralobbantói lehessünk a bûn sötétjében  és  az  örök  halál  útján, hogy
az ellanyhultakat izzítsa át a szeretet és a megkeményedettek keljenek új
életre. Adj nekünk erõs hitet, amely lépteinket a béke útjára vezeti. Végül
Urunk, õrködj felettünk, hogy életünk harca után veszteség nélkül állhasson
majd Elõtted Légiónk az örök hazában, és dicsõséged országában. Ámen.”

(A Mária Légió imája)

100 éves a Mária Légió
2021. október 23-án, szombaton a Mária Légió megalakulá-
sának 100. évfordulóját ünnepelték a Segítõ Szûzanya Comi-
tium tagjai. A nagyváradi székesegyházban megtartott prog-
ram keretében 12 órai kezdettel Böcskei László megyés
püspök hálaadó szentmisét mutatott be a jelenlévõ papok
és hívek közösségében.

Fotó: Voiticsek
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Több vagy, ha adsz!
Ezzel a jelmondattal indultunk útnak mi fiatalok, mivel mindenki tud adni
valamit, ha mást nem, akkor az idejét és önmagát.

Pénteken a püspöki palota kertjét tettük szebbé portulácska ültetéssel,
felfedeztük a természet apró csodáit, amiket a hétköznapok során észre sem
veszünk.

Szombaton a Körös-partot tisztítottuk meg a hulladékoktól. „Ha mi
változunk a világ is változik.” A környezetünket mi alakítjuk.

Vasárnap egy gyermekotthon lakóit látogattuk meg, ahol az tudatosult
bennünk, hogy ,,az idõ a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk.
Ezek a gyermekek szeretetre és törõdésre vágynak a legjobban.

A program szentmisével zárult, ahol Vakon Zsolt atya azt mondta, hogy
„legyünk Isten mosolygó napocskái, ne savanyú uborkái. A Jóistennek van
egy állandó üzenete a számunkra. Bárki is légy, Isten szeret téged.”

„Nekünk szerepünk van ebben a világban. Nem is szerepünk, hanem
hivatásunk. Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a
szeretet melegét õrizzük. Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal küzdve
mégis a tavaszt jelezzük. Arra vagyunk hivatva, hogy hitünkkel visszahozzuk
Istent a hitetlen világba.” (Márton Áron)

Loló Gabriella-Brigitta
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Vredeni barátaink látogatása
2021. október 16–20 között kilenc fõs csoportot láthattunk vendégül. Örültünk
az újabb találkozásnak, ugyanis tavaly nem adótott erre lehetõség. Az itt
töltött napok alatt vendégeink ellátogattak Újpalotára, a Szent László iskolába,
ahol felavatták az új hittantermet – melynek berendezéseit Rainer Pag gyalogos
zarándoklata idején gyûjtött adományokból vásároltak –, Exc. Böcskei László
megyés püspökkel is alkalmuk volt találkozni, végezetül pedig Máriapócsra
zarándokoltak közösen plébániánk tagjaival.

Fotók: Voiticsek
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CSÁVOSSY GY. ISTVÁN

A gazdagságról
...Bolond, még ez éjjel elkérik tõled a lelkedet,

kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? (Lk 12, 20)

A gazdagságot halmozom,
én bolond.
Méregdrága emlékeket,
ingem ujjával törölgetem róluk
naponta a port.
Értékük felbecsülhetetlen,
és mind enyém!
Mást közelükbe sem engedek.

Halmozom a szeretetet
– ha nem csurran, cseppen.
Gondosan gyûjtögetem morzsáit,
a szeretet apostolaként
kiskutyám hû segítõm ebben.

Jótetteimet is halmozom.
Elvannak parányi erszényben,
összebújva.
Oly törékenyek!
Ma tenyerembe szórtam õket,
számbavételezésre.
Pajkos szellõ lebbent,
szerteszét hintette mindet.

Most kezdhetem elölrõl
az egészet…
Nem készültem
az éjjeli számadásra:
csak üres markomat mutathatom.

– Uram, légy kevés türelemmel!
Talán akad jótétlélek,
aki míg habogok Neked,
összegyûjti õket,
pázsitról, bokorról, virágról,
bölcsõrõl, fejfáról,
lepkék szárnyáról,
méltányos elszámolásra.

2021



„Mértékadókká
tudjunk válni!”

A Gyõri Egyházmegye látta vendé-
gül idén az egyházközségi lapok és
honlapok szerkesztõit, munkatársait.
A nagyvárad-újvárosi Szent László
plébániát hárman képviseltük: Kribus Mónika kántor-karnagy, honlap-
szerkesztõ, Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád a Forrás c. havilap szerkesztõi.
A sajtóapostolok XIX. találkozóját a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége
és a Magyar Kurír szervezte. A szakmai programok helyszíne a Brenner
János Hittudományi Fõiskola volt. A résztvevõket a nemrégiben átadott
zarándokszálláson, a Domus Peregrini Apartmanokban szállásolták el.

Vendéglátóink változatos, tartalmas programmal készültek. Elsõ nap az
egyik legrangosabb vidéki napilap, a Kisalföld szerkesztõségében és nyomdá-
jában jártunk, ahol Werner Krisztina fõszerkesztõ-helyettes beszélt a lap
történetérõl és a szerkesztõség munkájáról. A nyomdában jó érzés volt
testközelbõl érezni, hallani a rotációs gép dübörgését. Második nap püspöki
szentmisén vettünk részt, majd Veres András megyés püspök elõadása
következett, amelyben a mai egyház kommunikációs kihívásairól beszélt. A
fõpásztor, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kezdemé-
nyezõje volt a sajtóapostolok találkozójának. Meglátása szerint „egy globális
faluban élünk, az internet és a modern kommunikációs eszközök világában.
Ez egybevág egyházunk szándékával, hiszen a katolikus egyház világegyház
most is, a maga hiányosságaival, gyengeségeivel. Valójában Jézus Krisztus
minden ember üdvözítésére jött a világba, minden ember üdvösségét kell az
egyháznak szolgálnia, ezért nagyszerû dolog, hogy ilyen globális kiterjedésû
kommunikációs lehetõség nyílt”, amellyel élnünk kell, de nem szabad a
felületességgel megelégednünk, a mélységeket kell feltárni. Órási elõnyünk a
világi újságírókkal szemben, hogy tudjuk: mit, miért és kiért teszünk. Ezért
fontos – hangsúlyozta a megyés püspök –, hogy „mértékadókká tudjunk



válni”, fontos tudnunk, hogy
mi a feladatunk: Isten országát
hirdetni, az Evangélium üze-
netét terjeszteni és minden em-
ber felé nyitottnak lenni.

A fõpásztor beszélt a ki-
hívásokról, támadásokról, me-
lyek egyes sajtóorgánumok és
újságírók részérõl tapasztalha-
tók az egyházzal szemben, ne-
künk viszont õket is szeret-
nünk kell. Ezt Szalézi Szent
Ferenc  – az újságírók, írók
vedõszentje – szavaival nyomatékosította: „Nem az a feladatunk, hogy
haragudjunk a bûnösre, hanem az, hogy helyreszeressük”.

A Gyõri Egyházmegye sajtóirodájának munkatársai bemutatták a
weboldalukat, valamint a Hitvallás címû internetes folyóiratukat. Délután az
Apor Vilmos-emlékkiállítást tekintettük meg, majd Kuzmányi István, a Magyar
Kurír fõszerkesztõje beszélt Ferenc pápa budapesti apostoli útjának kulissza-
titkairól. Este a megújult Loyolai Szent Ignác-templomot mutatta be Sárai-
Szabó Kelemen perjel. Harmadik nap reggelén Pápay Lajos nyugalmazott
megyés püspökkel ünnepeltük a szentmisét, majd Agonás Szonja, a Magyar
Kurír vezetõ szerkesztõje az õ szemszögébõl idézte fel a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust.

Az idei találkozón is lelkileg,
szellemileg gazdagodtunk. Jó volt
együtt gondolkodni más egyház-
megyék sajtómunkatársaival, tanulni
az õ munkájukból. Hálás köszönet
illeti a szervezõket, vendéglátókat,
elõadókat a tartamasan együtt töltött
idõért!

Voiticsek Ilona

Fotó:
Gyõri

Egyházmegye
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Novemberi 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 október 10-én Pelle Adalbert és
Pavlovic Iovana leánya Júlia, valamint október 23-án Pándi Csaba és
Miklós Tekla Szilvia leánya Olivia.

• Utolsó útjára kísértük október 4-én † Holub (szül. Haica) Margareta, 11-én
† Opra Jenõ, 15-én † Sípos Dóra-Anna, 16-án † Popa (szül. Bedõ) Margit,
18-án † Dudás István-Ferenc, 19-én † Cuibuº (szül. Gombos) Mária,
22-én † Lunguj (szül. Moka) Erzsébet, 25-én † Pap (szül. Stahl) Ilona,
27-én † Oláh (szül. Madarász) Rozália testvéreinket.

MINDENSZENTEK – nov. 1.: Jel 7,2-4.9-14 – 1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a

Évk. 32. vas. – nov. 7.: 1 Kir 17,10-16 – Zsid 9,24-28 – Mk 12,38-44

Évk. 33. vas. – nov. 14.: Dán 12,1-3 – Zsid 10,11-14.18. – Mk 13,24-32

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA – nov. 21.: Dán 7,13-14 –
Jel 1,5-8 – Jn 18,33b-37

Advent 1. vasárnapja – nov. 28.: Jer 33,14-16 – 1Tessz 3,12-4,2 –
Lk 21,25-28.34-36

Könyvajánló
Megjelent a Katolikus Kalendárium 2022. Lelkileg
hasznos és szép ajándék az egész család számára.

A tartalomból: Tanulságos történetek; Hogyan
legyünk boldogok?; Karácsony a börtönben (Regõczi
István atya írása); A csodás érem; A Szûzanya La
Salette-i üzenete; Imádság a Boldogságos Szûzhöz;
Csodás gyógyulások Pio atya által; Lev Tolsztoj: A
gyertya (elbeszélés); Reményik Sándor: Karácsony
(vers); Salamoni vizsgálóbíró (mese); Kalendáriu-
munk konyhájából; Keresztrejtvény; Nevessünk együtt!


