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Nr. 754/2012.  

HÚSVÉTI  ÜZENET 
 

Krisztusban szeretett testvérek, Kedves ünneplő hívek! 

Nazianzi Szent Gergely, a nagy egyházatya egyik elmélkedésében egy olyan 

élményvilágról beszél, amely a nagyböjti időben különösen közel áll hozzánk. 

Bele tudjuk magunkat élni ebbe a világba, amely ilyenkor megszólít bennünket, 

mert „Urunk, a mi vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért életre 

támadt”(Róm 4,25). Ez az élményvilág odavezethet bennünket, hogy ne csak 

véleményt alkossunk Krisztus üdvösségszerző áldozatáról, hanem felfedezzük 

azt a személyes vonatkozást is, amely egészen közel visz bennünket a húsvéti 

misztériumhoz.  
 

Ezt a belső folyamatot így fogalmazza meg Nazianzi Szent Gergely:  Ha cirenei 

Simon vagy, fogd a keresztjét, és kövesd! Ha gonosztevő vagy, és vele együtt 

keresztre lettél szögezve, akkor becsületes emberként ismerd el őt Istenednek; ha 

őt, helyetted és bűneidért, a bűnösök közé számították, te őmiatta válsz igazzá. 

Ha arimateai József vagy, kérd el a holttestet attól, aki keresztre szegeztette; és 

tiéd lesz az, aki a világ engesztelő áldozata. Ha Nikodémus vagy, Isten éjszakai 

tisztelője, kend meg Jézust a temetésre szánt kenetekkel. Ha az a bizonyos Mária 

vagy, vagy a másik Mária, vagy Szalóme, vagy Johanna, sirasd hajnalban 

könnyeiddel. Törekedjél arra, hogy te lásd meg elsőnek az elmozdított követ, 

talán az angyalokat is, de inkább magát Jézust. 
 

Húsvét ünnepén mintha fellélegezne a világ, mert sokszor látjuk magunkat 

keresztrefeszített gonosztevőnek, a segítségnyújtástól menekülő cirenei 

Simonnak vagy éppen vétkeit sirató Mária Magdolnának. Nyomasztó képek 

ezek. Húsvét ünnepén viszont már ott állunk az elmozdított kő előtt, az örömhírt 

hozó angyal előtt és a feltámadt Krisztusra tekintünk. Istennek ez az új teremtése 

felrázza a világot.   
 

Hogy Istennek ez a műve mennyire mélyen meg tudja érinteni az embereket, azt 

szemlélteti az a kis történet is, amely még az ateista propaganda idején történt. 
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Nyilvános  gyűlésen a párt eredményeit méltatták. Beszédek hangzottak el Isten 

és az Egyház ellen, majd kérték a hallgatóságot, hogy szóljanak hozzá a 

hallottakhoz. Az egyszerű ruhába öltözött lelkész is szólásra jelentkezett. 

Egyesek méltatlankodtak ezért, de a gyűlést vezető elvtárs kérte a lelkészt,  hogy 

fogja rövidre a mondanivalóját. A lelkész jelezte, hogy csak két szót szeretne 

mondani az elhangzottakkal kapcsolatban. “Krisztus feltámadt!” kiáltott fel, 

mire a  jelenlévőkből felszabadultan tört elő a válasz: “Valóban feltámadt!” 
 

Ha nem is ilyen környezetben, de Krisztus feltámadásának ténye bennünket is 

örömmel tölt el, felráz a hétköznapok szürkeségéből. A megpróbáltatások és 

küzdelmek közepette, a szenvedések mindennapi keresztje alatt a hívő ember 

Istenre tekint, aki győzött a gonosz felett és meghívott bennünket is a 

győzelemre.  
 

De talál-e ma halló fület és érző szívet a húsvéti örömhír? Már a Szentírás is 

arról számol be, hogy az apostolok csalódottan visszahúzódnak és nem hiszik el 

az asszonyok hozta örömhírt, sőt Tamás ki is mondja a ma is oly sokszor 

elhangzó szavakat: “Ha nem látom, én nem hiszem!” 

 

A húsvéti élmény megtapasztalásához hozzátartozik ez az út: megnyílni, 

megtapasztalni, elfogadni és találkozni. Észre kell vennünk a köztünk járó 

Feltámadottat, fel kell ismernünk a feltámadás jeleit életünkben. Az 

evangéliumok szereplőit is apró jelek vezették el a feltámadt Jézus 

megtapasztalásához. János az üres sírban összehajtogatott gyolcslepleket látva 

elhitte, hogy “Jézus él!” A síró Mária Magdolnát a mester nevén szólítja és így 

felismeri, hogy “Jézus él!” Az emmauszi tanítványok Jézus mellett ballagnak, 

látják és hallják őt, majd amikor asztalhoz telepednek vele, megnyílik a szemük 

és felismerik, hogy “Jézus él!” Tamás is kételkedik, de amikor megérinti 

életének árát, a sebek helyét, belátja, hogy “Jézus él!”  

 

Krisztusban szeretett testvérek! 

A húsvéti esemény meghaladja képzeletvilágunk határait, nem olyan történés, 

amiről részletekbe menőkig, kimerítően lehetne beszélni. Titok van benne, 

Istennek a titka és a világot megújító akarata. Jézus Krisztus feltámadásához 

közelíthetünk ugyan értelmünkkel és elméleteket is gyárthatunk ezzel 

kapcsolatban, de megérteni igazán csak hittel tudjuk. Mert Jézus Krisztus 

feltámadása bár történelmiséggel bír, mégsem sorolható a pusztán történelmi 

események közé. A húsvét nem történelem, nem egy egyszeri esemény, ami 

2000 évvel ezelőtt bekövetkezett. A húsvét egy folyamat, ami bennünk, 

emberekben bontakozik ki. De hogyan is történik ez? A már emlitett húsvéti 

jelekre gondolva, megfogalmazódhat bennünk a húsvéti megújulás hogyanja, 

mert:  

- Azáltal, hogy felszabadítjuk életünket a bénító kötöttségektől, amelyek élő 

halottakká, kedvetlenné és céltalanná tesznek, mások felismerik, hogy Jézus él! 
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- Azáltal, hogy úgy vesszük ajkunkra a kedves ismerősnek vagy akár egy 

kellemetlen személy nevét, hogy abban ott van az elfogadás, a megbocsátás, a 

megbecsülés, mások felismerik, hogy Jézus él! 

- Azáltal, hogy tápláló kenyérként osztjuk meg időnket és kényelmünket 

azokkal, akiknek csak kis száraz morzsa jut az élet örömeiből, mások felismerik, 

hogy Jézus él! 

- Azáltal, hogy észrevesszük mások sebeit és megpróbálunk enyhíteni a 

világ nyomorán, mások felismerik, hogy Jézus él! 
 

“Törekedjél arra, hogy te lásd meg elsőnek az elmozdított követ, talán az 

angyalokat is, de inkább magát Jézust.” - buzdít Nazianzi Szent Gergely. Ezt az 

élményt tartogatja Isten mindannyiunk számára húsvét ünnepén: találkozni 

Jézussal. 
 

Erre a találkozásra vágyott valaki és ezért tanácsot kért a paptól. Az elvitte őt 

egy csendes helyre és a következőket mondta neki: - Kérlek nagyon figyelj  arra, 

amit mondok neked. Most a feltámadt Úr itt van velünk. Hiszed-e ezt? Egy kis 

hallgatás után jött a válasz: - Igen, hiszem. - Akkor most figyelj arra, amit talán 

nehezebb lesz elhinned: Jézus Krisztus, a feltámadt Úr elfogad téged olyannak, 

amilyen vagy. Semmit sem kell tenned azért, hogy szeressen. Hiszed-e ezt? Most 

már hosszabb hallgatás következett, de megszületett a válasz: - Igen, hiszem, 

hogy Jézus, aki itt jelen van szeret engem. – Akkor - javasolta a pap -  mondj 

valamit Jézusnak!  
 

Kívánom, hogy ezen élményszerű dialógushoz vezessen el bennünket is húsvét 

szent ünnepe. Főpásztori áldással,  
 

Kelt Nagyváradon, Püspöki Székhelyünkön 2012. Húsvétján  

 

 

         † László s.k. 

         megyéspüspök 
 

(Felolvasható Húsvét első vagy második napjának minden szentmiséin)  
 

* * * 
 

Nr. 755/2012. 

HELYESBÍTÉS 
 

Előző körlevelemben, A Szent Liturgia ünnepléséről cím alatt közöltekben 

(454/2012. sz.) elírás történt. A 19. oldalon a koncelebrált szentmisékre 

vonatkozó bekezdésnél, a következők érvényesek: „A koncelebrált 

szentmiséknél a koncelebrálók az adományok elkészítését követően, a 

Felajánló könyörgés után lépnek az oltár köré. (vö. RMÁR 215). Az 

eukarisztikus ima végzésénél „azokat a szövegeket, amelyek minden 

koncelebrálóra tartoznak, különösen az átváltoztatás szavait, a koncelebrálók 

valamivel halkabban mondják, hogy a főcelebráns hangja jól hallható 

legyen.”(RMÁR 218). 
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Nr. 756/2012.  

BOLDOG  BOGDÁNFFY  SZILÁRD  KÉPEK A TEMPLOMOKBAN 
 

Főtisztelendő Paptestvéreimet kérem, a Püspöki Irodán szíveskedjenek átvenni a 

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökről készült képeket. A plébánia 

templomokban megközelíthető helyet keressünk ennek a képnek és buzdítsuk  

híveinket vértanú püspökünk tiszteletének elmélyítésére akár közösségi imában, 

akár egyéni ájtatosságok formájában. Azok a Paptestvérek, akik a plébánia 

teplomon kívül más templomba is el szeretnék helyezni Boldog Szilárd püspök 

képét, jelezzék a Püspöki Irodán, hogy a szükséges rendelést leadhassuk.     
 

* * * 

 

Nr. 757/2012 

HIVATÁSOK HÉTVÉGÉJE 
 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy az Úr szőlőskertjében szolgáló munkások 

száma napról napra csökken, nem csak világviszonylatban, de egyházmegyénk 

berkeiben is. Papi és szerzetesi hivatást legtöbb esetben élő példák hatására kap 

meg a fiatal, aki látva az elkötelezett és hiteles papot, szerzetest, szerzetesnőt, 

belső indíttatást kap az Úr követésére. Az Úr hangjának felismerésében 

sorsdöntő szerepe van a plébánosnak, aki azáltal, hogy tanúságot tesz örömmel 

megélt hivatásáról, másokat is követésre indíthat. 
 

A papi hivatás és az ezzel járó élet szemléltetésére idén is találkozóra hívjuk 

azokat a fiatalokat, akik a papi vagy szerzetesi élet után érdeklődnek. A 

Hivatások Hétvégéje nevű rendezvényünkre 2012. április 27-29 között kerül sor 

Nagyváradon. A találkozó programja a következő:  
 

Április 27. péntek: 

18.00 – Érkezés , 19.00 –Vacsora, 20.15 – Ismerkedés, beszélgetés 
 

Április 28. szombat: 

7.30 – Reggeli ima, 8.00 – Reggeli, 9.00 – I. elmélkedés (meghívottak: Szerafina 

nővér Szentjobbról, P. Miklós Claudiu SJ, a szatmári Hám János Iskolaközpont 

spirituálisa, P. Koronkai Zoltán SJ, Budapestről), 10.00 – II. Elmélkedés, 11.30 

– Kiscsoportos beszélgetés, 12.30 – Ebéd, 13.30 – Utazás Szentjobbra – a 

középkori monostorrom és a szentjobbi várromok megtekintése, 19.00 – 

Szentmise Szentjobbon, az otthon gyermekeinek előadása (Szent Vince élete), 

20.00 – Vacsora Szentjobbon, 21.00 – Visszautazás Nagyváradra 
 

Április 29. vasárnap: 

8.30 – Reggeli, 10.00 – Szentmise, 12.00 – Ebéd, 13.00 – Hazautazás 
 

Az érdeklődők részvételi szándékát kérjük 2012. április 23-ig jelezzék a 

Főtisztelendő Paptestvérek a Püspökség Irodáján. Merjük megszólítani azokat a 

fiatalokat, akikben a hivatásnak akár halvány jelét is látjuk, hogy bátorítást 

nyerjenek az Úr szőlőskertjének művelésére.  
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Nr. 758/ 2012. 

KORONAGYŰLÉS  
 

A szükséges  önképzések  révén a pap elsősorban szakmabeli ismereteit bővíti, 

hogy lelkipásztori tevékenységét az Egyház előírásai szerint hatékonyan és 

eredményesen végezhesse. Egyik fő feladata minden lelkipásztornak, hogy 

szolgálata révén a szent liturgia ünneplésekor lelki élményt is szerezzen 

híveinek. A liturgia és a szent cselekmények végzése olyan erőforrást 

jelenthetnek a pap számára, melyekből egyrészt önmaga is táplálkozhat, 

másrészt pedig híveinek kínálhat maradandó hit-élményt.  
 

A soron következő koronagyűlés a liturgia élményszerűségére akarja 

figyelmünket irányítani. A koronagyűlést 2012. május 16-án tartjuk 

Nagyváradon a Laikusképző Központban (Kanonok sor, 13.), amely alkalommal  

Ft. Dr. Diósi Dávid, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet liturgika tanára mutatja 

be A liturgia kihívásai a posztmodern korban című előadását. A  program a 

következő:  
 

10.30 – 11.00 Érkezés  

11.00 – 11.45 I. Előadás.: Vallásos-e korunk embere? 

11.45 – 12.15 Kávészünet 

12.15 – 13.00 II. Előadás: Liturgiánk a posztmodern vallásosság fényében 

13.00 – 14.30 Ebédszünet 

14.30 – 15.15 Workshop (kiscsoportokban) 

15.30 – 16.00 Fórum 
 

A koronagyűlés a pap folytonos képzésének része, ezért az azon való részvétel 

önmagától értetődő. A találkozó napján a Főtisztelendő Paptestvéreknek a 

Caritasnal biztosítunk ebédet. Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, tegyék 

szabaddá magukat erre a napra, távolmaradást ugyanis csak jól megindokolt 

esetben és csak előzőleg benyújtott írásos kérelem alapján engedélyezek.  
 

* * * 
 

Nr. 759/2012. 

PAPI SZÜLŐK TALÁLKOZÓJA 

 

A pap szülei különleges szerepet játszanak a hivatások kibontakozásában. 

Sokszor általunk nem ismert aggodalmak, imák fogalmazódnak meg szüleink 

lelkében, akik akarva-akaratlan pap-gyermekükkel együtt fejet hajtanak az isteni 

terv előtt. Köszönettel tartozunk nekik mindezért és a legnagyobb tisztelettel 

adózunk előttük, hisz ők is részt vállaltak hivatásunk kialakulásában.  
 

Emlékeztetem Főtisztelendő Paptestvéreimet a kedves szülőkkel való 

találkozóra 2012. május 23-án, a Püspöki Palota dísztermében délután 17.00 

órai kezdettel. A találkozóra természetesen a Paptestvérek kíséretében várjuk a 

kedves szülőket. Tisztelettel kérem, részvételi szándékukat 2012. május 16-ig 

jelentsék Hivatalomban.  
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Nr. 760/2012. 

TŰZOLTÓSÁGI  ELLENŐRZÉS 

 

Az elmúlt napokban több plébánián is tűzoltósági ellenőrzést hajtottak végre az 

ebben kompetens szervek. A megálapítottakról jegyzőkönyvek készültek, 

amelyeket az érintett plébániákhoz továbbítunk (Nagyvárad Székesegyház, 

Nagyvárad Vártemplom, Nagyvárad Olaszi, Nagyvárad Kapucinus, 

Biharpüspöki, Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek, Margitta, Berettyószéplak, 

Bodonos). Az illetékes plébánosokat arra kérjük, igyekezzenek a jelzett 

hiányosságokat pótolni, hogy minél jobban megfeleljünk az előírt feltételeknek.   

 

Mindenkire érvényes azonban, hogy nagy odafigyeléssel kezeljük a tűzvédelmi 

szabályokat a templomokban, a plébániákon és más egyházi épületben. Kerülni 

kell minden olyan rögtönzött felszerelést, amely a megengedettnél jobban  

megterhelné a templomok és épületeink  villanyhálózatát. Óvakodnunk kell a 

villanyvezetékek hiányosan vagy helytelenül végzett szigetelésétől, valamint 

azoknak könnyen gyulladó anyagokra (műanyag, fa, textilia, stb.) történő 

elhelyezésétől.  

 

Külön figyelmet kell fordítanunk templomaink villámhárító felszerelésére ill. 

annak rendszeres ellenőrzésére. Kérem a plébánosokat, még az év első felében 

tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ahol van villámhárító 

felszerelés, azt megfelelően ellenőrizzék és erről a hivatalos okmányt állítsák ki 

az illetékes szakemberek, ahol pedig nincsen villámhárító felszerelés, az ide 

vonatkozó előírásoknak megfelelően építsenek ilyet.  

 

Amennyiben szakmai tanácsadásra van szükség, szíveskedjenek a Püspöki  Iroda 

gazdasági osztályához fordulni. Villámhárítók ellenőrzését ill. villámhárító 

felszerelést kivitelező céget is ajánlhatunk, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, 

hogy mindenki saját maga találjon megfelelő szakértőt a szükséges munkálatok 

elvégzéséhez.     

 

 

Nagyvárad, 2012. március 30-án  

 

 

 

 

† László s.k. 

         megyéspüspök  
 

 

 


