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III. / 2015 

 

Nr. 877/2015.  

HÚSVÉTI  ÜZENET 

 

„A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment 

a sírhoz...Péter és a másik tanítvány is elindult, és a sírhoz sietett! ...„(Jn 20, 1, 7). 
 

Krisztusban szeretett testvérek, kedves ünneplő híveim! 

A húsvéti események követésében az üres sír látványa és az élő Krisztussal való 

találkozások sorozata szokták lekötni figyelmünket. És ez így helyes, mert ha 

Jézus feltámadásának bizonyítékait keressük, akkor ezek a legelfogadottabb 

bizonyítékok. A halott Jézus nincsen már a sírban, üres a sír, miközben a szent 

asszonyok és az apostolok az élő Krisztussal találkoznak. Ebből az következik, 

hogy a sír belsejében valami történhetett és a halott most már nem halott, hanem 

élő. A halál országából visszatért az élők közé és megkeresi övéit az Úr!   
 

Mindennek megtapasztalása egy rendkívüli lelkiállapotot idéz elő azokban, akik 

az események és történések közelében találták magukat. Ők részesei voltak az 

előzményeknek, amikor a csalódás hatására már majdnem arra következtettek, 

hogy értelmetlen és hiábavaló mindaz, amit ez a prófétának mondott Jézus 

hirdetett, amire tanította őket. Már majdnem megfogalmazódott bennük egy 

végkövetkeztetés, ami pontot tenne mindenre és visszavezetné őket előbbi 

életükhöz.  
 

De bekövetkezett a hétnek az első napja, amelyről az ünnepi evangéliumban 

olvasunk. Az a reggeli idő, amikor mozgásba jött az egész világ. Először csak 

Mária Magdolna, majd Péter és János, őket követték a többiek, az apostolok és 

mindazok, akiknek elmondták a sírnál tapasztalt élményeket vagy majd az élő 

Krisztussal való találkozásokról szóló tanúságokat. Az igazi húsvét, amely már 

nagypénteken magvalósulásnak indult, most beteljesedett és a kesergő 

apostolok, a szomorkodó asszonyok lassanként eljutottak a felismeréshez, 

miszerint: Jézus él és Őt most már nem a halottak között, hanem az élők között 

kell keresni. Sőt, még ennél több is kilátásban van: a Vele való találkozás 

lehetőségére is fel kell készülni!  
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A húsvétvasárnapi történéseket így olvasgatva, egy mindennapi élmény jut 

eszembe. Olyan élmény ez, amelyben már részünk lehetett akkor, amikor 

egymással találkozni szoktunk. Ilyenkor sokszor történik meg az, hogy a 

köszöntést a következő kérdés követi: „Hová indultál?”.  Ez a kérdés talán nem 

is a kíváncsiságból ered, hanem a kapcsolatteremtésnek egyik módja az emberek 

között. Fontosnak tartom ezt a kérdést: „Hová indultál?” Főleg ilyenkor, a 

húsvéti időben, fontos feltennünk ezt a kérdést: „Te hová indultál? Hová 

indultál húsvét reggelén, amikor a templom felé vetted az irányt?”.  Olyan 

kérdés ez, amelynek fontosságát akkor értjük meg igazán, ha az evangéliumi 

mozgást észrevesszük és követjük annak kibontakozását. Mert a húsvéti öröm 

igazi megtapasztalása egy elindulásnak a következménye! Csak azok, akik el 

mernek indulni a sír felé mint az asszonyok, vagy elindulnak egymás felé mint 

az apostolok, vagy felszabadulásuk felé mint az emmauszi tanítványok  , csak 

azok akik kilépnek bénító kötelékeik alól és nyitottak tudnak lenni az új iránt, 

azok értik meg húsvét igazi titkát és annak csodálatos örömét!  
 

Kedves Testvérem, „hová indultál?” – hangzik a kérdés, amely a mai embert is 

a húsvét ünneplésének kibontakozásához, ha tetszik annak sikeréhez akarja 

elvezetni. Előfordulhat, hogy megmaradunk megszokottságainkban, a 

megrögzött nyugalomban, amely mozdulatlanságunk állapota, és így elzárjuk 

magunkat a megújuló élet minden lehetőségétől. A húsvét nem más, mint 

megtapasztalása annak, amit Isten értünk végbevitt. Felfedezése annak, hogy 

Isten nem egy egyszeri beavatkozással próbálta igazítani életünket: Ő állandó 

mozgásban van értünk. Nem fárad bele abba, hogy felemeljen és tovább 

vezessen. Nem fordul el tőlünk, amikor visszataszítóan hátat fordítunk neki, 

hanem mindig valamit kezdeményez a mi javunkra. Erről beszél nekünk húsvét 

ünnepe: Isten végérvényesen elindult értünk. És most azt várja, hogy mi is 

elinduljunk megkeresésére. Hogy elfogadjuk az életre hívó kezdeményezését.  
 

Kedves Testvéreim, húsvét ünnepe sírja csendjéből és mozdulatlanságából kéri 

ki az embert, hogy az élet forgatagába belevigye a feltámadás és az élet örömét 

és erejét. Ezért van húsvét: hogy induljunk és lelkesedjünk Isten 

kezdeményezése láttán. Nem csak annyiról van szó, hogy emlékezzünk Isten 

tetteire, ez túl kevés lenne! Induljunk és életünkkel bizonyítsuk azt, hogy 

Istennek terve megvalósul a világgal. Fiában megmutatta, hogy az élet erősebb, 

mint a halál! A jónak ereje tartósabb és áthatóbb, mint a gonoszság! Az 

irgalmasság pedig enyhülést tud hozni minden nyomorúság és szorongás 

ellenére!  
 

„A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment 

a sírhoz ... Péter és a másik tanítvány is elindult, és a sírhoz sietett! ... Látta és 

hitt!”(Jn 20, 1, 9). Téves lenne talán részünkről, ha azt kívánnánk, hogy ilyen 

értelemben mozgalmas húsvétunk legyen? És hogy mi magunk is olyan 

emberekké váljunk, akik nem a beletörődés hatásainak kiszolgáltatottjai, hanem 

a kibontakozó élet feletti öröm járja át őket? Mert élet ott van, ahol tápláljuk azt, 

ahol nem mondunk le róla!  
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Kedves Testvéreim! Ferenc pápánk szavaival zárnám gondolataimat, aki az 

Evangélium Öröme kezdetű apostoli buzdításában a következőket írja: 

„Meghívok minden keresztényt – éljen bárhol és bármilyen helyzetben –, hogy 

még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalább 

döntsön úgy: engedi, hogy ő találkozzon vele, hogy mindennap szünet nélkül 

keresi őt. Nincs olyan ok, amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás 

nem neki szól, mert – senki nincs kizárva abból az örömből, melyet az Úr hozott. 

Aki kockáztat, azt az Úr nem csapja be, és ha valaki csak egy apró lépést is tesz 

Jézus felé, felfedezi, hogy Ő már megelőzte őt és tárt karokkal vár reá! (EG 3.).” 

 

Kedves Paptestvéreimnek, a szerzeteseknek, a munkatársaknak, minden kedves 

hívemnek és jóakaratú embernek örömökben gazdag és reményteli húsvéti időt 

kívánok!  

 

 

Nagyvárad, 2015. március 20-án  

 

 

 

† László s.k. 

         megyéspüspök 

 

(Felolvasható húsvét első vagy második napjának szentmiséin.) 

 

 

 

* * * 

 

Nr. 878/2015. 

KORONAGYŰLÉS 

 

Egy élő plébániai közösség megteremtéséhez elengedhetetlenül szükségesek a 

plébános és hívei közötti kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok. Legtöbbször 

ezek biztosítják a szükséges egyensúlyt az elméleti teológiai ismeretek és a 

sokrétű hivatali tennivalók között.  

 

Az idei koronagyűlésen egy olyan gyakorló plébános fogja bemutatni plébániai 

modelljét, akinek több helyen is sikerült a kövekből „élő köveket” csiszolnia és 

élő plébániai közösséget építenie. A 2015. április 16-ra tervezett koronagyűlést 

Ft. Talapka István, kiskunfélegyházi plébános fogja irányítani, aki megélt és 

kipróbált tapasztalatait fogja megosztani velünk egy élő plébániai közösség 

életéből. A koronagyűlés délelőtt 10.00 órakor kezdődik az Egyházmegyei 

Pasztorális és Felnőttképző Központban (Kanonok sor 13.) és előreláthatólag 

15.00 órakor fog befejeződni. A program elsősorban élő plébániai közösség 

megszervezéséhez és működtetéséhez nyújt inkább gyakorlati és kézzelfogható 
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segítséget. Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, tegyenek meg mindent annak 

érdekében, hogy a már előre meghirdetett találkozón lehetőleg hiánytalanul 

legyen jelen egyházmegyénk papsága. Mindenki számára legyen fontos a 

tapasztalatok megismerése és kicserélése, hogy a küldetésünk teljesítéséhez 

nyújtott támogatást elfogadva megerősödhessünk mindennapi feladataink 

teljesítésére. A koronagyűlésen való távolmaradást csak nagyon indokolt esetben 

fogadhatom el. Köszönöm a megértést. Mindenkit szeretettel várunk!  

 

* * * 

 

Nr. 879/2015. 

KÖVETKEZŐ LELKIPÁSZTORI PROGRAMJAINKRÓL 

 

ALKALMAZOTTAK 

A koronagyűlés tematikájához kapcsolódik az egyházi alkalmazottakkal és 

egyháztanácsok tagjaival való élő kapcsolattartás. Egy plébániai közösség 

alappilléreit az egyháztanácsosok valamint az egyházi alkalmazottak képezik, 

akik a szükséges feltételeket tudják biztosítani a közösség életének fejlődéséhez. 

Az egyházi alkalmazás mibenlétéről és belső működéséről szeretnénk 

tájékoztatni a hozzánk legközelebb állókat, amikor 2015. április 18-án a 

püspökség alkalmazottai fogják ismertetni azokat a jogi és hivatalos feltételeket 

az egyházi alkalmazottakkal és az egyháztanácsosok képviselőivel (világi elnök 

és egy képviselő), amelyek szem előtt tartása elengedhetetlenül szükséges a 

plébániai hivatal és a püspökségi hivatal gördülékeny együttműködéséhez. 

Tudatosítanunk kell önmagunkban, hogy az egyházhoz való szorosabb kötelék 

hangsúlyosabb felelősségvállalást is igényel, melynek felélesztését és 

megerősítését tervezzük a fent nevezett találkozón. Kérjük Főtisztelendő 

Paptestvéreinket, hogy már most iktassák be határidőnaplójukba az említett 

rendezvényt és az érintett munkatársakkal vegyenek részt a tervezett találkozón.  

 

CSALÁDOSOK EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓJA 

Mindannyian értesültünk az idén októberben esedékes szinódus szinte minden 

családot érintő tematikáiról, melyekkel plébániai közösségeink is nap mint nap 

találkoznak. Helyi egyházunk családjai is ugyanabban a társadalomban élnek, 

melyben számtalan kihívással kell szembesülniük a keresztény családok 

értékrendjeinek védelme érdekében. Bár a szinódus érdemi eredményei 

valószínűleg még évekig váratnak magukra, a felvetett kérdések mindannyiunkat 

foglalkoztatnak, hiszen a családok a plébániai közösségeink sejtjeit képezik. 

A visszajelzések és megfogalmazott javaslatok alapján a Családok 

Egyházmegyei Találkozója ebben az évben egy új időpontban kerül 

megrendezésre, amikor remélhetőleg többen tudják magukat szabaddá tenni. Az 

új időpont: 2015. május 16, amikor Jakabos Barnabás SJ jezsuita atya a 

családon belüli kommunikáció eszköztárába fogja kalauzolni a résztvevőket. 

Erre a rendezvényre is várjuk Paptestvéreinket és velük együtt minél több 

családot.  
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IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 

„Boldogok az irgalmasok.”(Mt 5, 7) a mottója az idei Ifjúsági Találkozónak, 

amit a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség hatodik alkalommal szervez meg 

2015. június 5-7-én Nagyváradon. A rendezvényre várjuk az egyházmegye azon 

fiataljait, akik nyitottak a hitbeli megerősödésre, a közös tanúságtételre. A 

találkozó részletes programját külön levélben közöljük. Addig is a következőket 

tartjuk fontosnak ismertetni: az idei találkozóra 14-18 év közötti fiatalokat 

várunk; a találkozó 2015. június 5-én pénteken 17.00 órakor kezdődik és június 

7-ig, vasárnap délig tart; a szállás tornatermekben lesz megoldva, ezért a 

résztvevő fiatalok megfelelő felszereléssel érkezzenek (hálózsák, izolír); kérjük, 

hogy a résztvevők szerény anyagi hozzájárulással támogassák a rendezvényt, a 

plébánosok pedig 2015. május 18-ig jelezzék a résztvevők létszámát.  

 

 

* * * 

 

Nr. 880/2015. 

NYÁRI SZÜNET A PÜSPÖKI IRODÁN 

 

Ezúton közöljük, hogy 2015. július 13-25 között a Püspöki Hivatalban nyári 

szünetet tartunk. Ebben az időben az iroda zárva lesz. Kérjük Paptestvéreinket, 

szíveskedjenek ügyeik intézését úgy tervezni, hogy a jelzett időben csak a 

nagyon sürgős ügyekkel forduljanak hivatalunkhoz. Elérhető telefonszám:  

0757-061851. Köszönjük!  

 

* * * 

 

Nr. 883/2015. 

SZEMÉLYZETI VÁLTOZÁSOK 

 

Folyó év március 16-tól felmentettem szolgálati kötelezettségei alól Ft. DEMSA 

Pál eddig királydaróci plébánost, aki nyugállományba vonult. Helyette Ft. 

OZSVÁTH József, tasnádszántói plébános fogja ellátni a királydaróci plébániát 

is. Isten áldása kísérje paptestvéreinket!  

 

 

Nagyvárad, 2015. március 26-án.  

 

 

 

 

         †Böcskei László s.k. 

         megyéspüspök 

 


