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Nr. 1581/2014. 

HAGYOMÁNYOS ZARÁNDOKLAT MÁRIA RADNÁRA 

 

Főtisztelendő Paptestvéreim és Szerzetes Testvéreim, Tisztelendő Nővérek, 

Kedves Testvéreim az Úrban! 

 

Ismerősek előttünk a Szentírásnak azon részei, amelyek az úton levő Máriát 

mutatják be. Az angyali üdvözlet leírása után Szent Lukács evangélista 

beszámol Mária Erzsébetnél tett látogatásáról (Lk 1, 39-56), majd ott találjuk őt 

a Betlehembe vezető úton (Lk 2, 1-7), Jézus bemutatásakor a templomban (Lk 2, 

21-38) és a tizenkét éves Jézus társaságában a jeruzsálemi templomhoz vezető 

úton is (Lk 2, 41-52). Szent Máté evangélista egy más jellegű utazásról is 

beszámol a gyermekségtörténetben, amely az Egyiptomba való menekülést 

mutatja be (Mt 2, 13-15). A Szentírásban később is olvasunk arról, hogy Mária 

Jézus kíséretében van, amikor ő apostolaival együtt az emberek közé megy, 

hogy hirdesse nekik az Örömhírt, tanítsa és gyógyítsa őket, hogy minden 

embernek  megmutassa az Isten országához vezető utat.  Így találjuk őt a kánai 

mennyegzős gyülekezetben (Jn 2, 1-12), vagy a Jézust hallgató és követő 

tömegben ( Lk 8, 19-21), a szenvedés óráiban a kereszt alatt (Jn 19, 25-27), de 

még az apostolokkal együtt az emeleti teremben is, amikor Jézus 

mennybemenetele után „valamennyien, az asszonyokkal, Máriával, Jézus 

anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoztak 

(Apcsel 1, 14).   

 

Jézus mozgásba hozta Mária életét. Ez a jézusi közelség arra késztette Máriát, 

hogy elinduljon megosztani másokkal örömét, elinduljon és a keresőket 

Jézushoz vezesse, elinduljon és vigasztalást vigyen a szenvedőnek, elinduljon és 

reményt vigyen azoknak, akik elbátortalanodtak és reményüket vesztették. Mária 
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útra kel, mert csak így teljesítheti feladatát: Fiát nem csak méhében hordozta, 

hanem egész életében a közelében marad és így ajándékozza Őt a világnak!  

 

Kedves Testvéreim! Ezen máriás gondolatokat azért fogalmaztam meg, hogy 

bátorítsak mindenkit: kövessük mi is Mária példáját! Induljunk el Jézust keresni! 

Induljunk el Jézust követni! Tegyük ezt őseink hitéhez hűen, akik a Mária-

tiszteletben a hitben való megerősödés forrását fedezték fel. Ezért keresték 

Máriát és ezért követték őt a Jézushoz vezető úton.  

 

Mária iránti tiszteletünknek egyik hagyományos és kedvelt megnyilvánulási 

formája a zarándoklat. Érdemes belelapozni egyik-másik plébániai történetbe, 

Historia Domus-ba, hogy megismerjük, milyen nagy fontosságot tulajdonítottak 

elődeink a zarándoklatok megszervezésének. Milyen kegyelmi áradatot jelentett 

az egész egyházközség számára a zarándokok elbocsátása, a szent helyen 

eltöltött idő és majd a zarándokok fogadása ismét otthon, a plébániatemplomban. 

Mária áldása mindenkit megörvendeztetett és megerősített, a zarándokokat 

éppúgy mint az otthon maradottakat. Így erősödött meg egyházmegyénk számos 

egyházközsége az idők folyamán, főleg az ismert Mária Radna-i kegyhelyhez 

vezető zarándoklatok által.  

 

Buzdítani szeretném kedves paptestvéreimet, kedves szerzetes testvéreimet és 

nővéreimet, minden kedves hívőt: járjunk mi is elődeink nyomdokain! Szeressük 

Máriát és ennek jeléül zarándokoljunk el régi és hagyományos kegyhelyére, 

Mária Radnára. Fejezzük ki iránta való ragaszkodásunkat és bizalmunkat, az ő 

oltalmába ajánljuk családjainkat, gyermekeinket és egyházmegyénk egész népét!  

 

Kérem ezért Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy az előző évek gyakorlatához 

híven szervezzék meg híveik számára szeptember 8-án, Kisboldogasszony 

ünnepén a zarándoklatot Mária Radnára, ahol 11.00 órakor mutatjuk be a 

szentmisét. Bátorítsuk a fiatalokat is arra, hogy vállalják fel ezt az áldozatot, 

amely vallásosságunk szempontjából is maradandó és mély élményekkel 

gazdagíthat mindenkit. Az eddigi szokás szerint az ünnepélyes szentmisét 

követően egyházmegyénk zarándokaival és papjaival együtt közös keresztúti 

ájtatosságot is tartunk.  

 

A Mária Radna-i kegyhelyen javában folynak a restaurálási munkálatok. 

Reméljük, hogy Isten kegyelméből rövid időn belül elkészülnek a felújítási 

munkálatok és a következő évben már új fényben találhatjuk a számunkra 

kedves kegyhelyet. De addig is ne zavarjanak bennünket a munkálatokkal járó 

korlátozások, akadályok: legyünk hűségesek Mária iránti szeretetünkben és 

közösen köszöntsük őt születésének ünnepén. Nagy szeretettel várom 

egyházmegyénk papjait és híveit szeptember 8-án egy közös zarándoklatra, 

Mária Radnára! 
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Nr.1582/2014. 

SZENTSÉGIMÁDÁSI ÉS VEZEKLÉSI NAP A BÉKÉÉRT 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Az elmúlt napok híradásaiból értesülhettünk arról, hogy Szentatyánk, Ferenc 

pápa Fernando Filloni bíborost, a Népek Evangelizációja Kongregációjának 

prefektusát, egykori bagdadi nunciust bízta meg azzal a különleges feladattal, 

hogy személyes üzenetét és együttérzésének kifejezését vigye az Irakban 

üldözést szenvedő keresztényekhez. Aggodalommal és együttérzéssel tölt el 

bennünket, hogy a történelemkönyvekből ismert keresztényüldözések 

elevenednek meg előttünk napjainkban a legbrutálisabb módon: ártatlan 

embereket tesznek földönfutókká, gyermekeket, édesanyákat és időseket 

kínoznak, embertelen szenvedések elviselésére kényszerítenek és sokakat 

kivégeznek vallásos hovatartozásuk miatt.  
 

A média eszközein keresztül ezek a borzalmas hírek eljutnak hozzánk is, 

otthonaikba és megérintenek bennünket. Érezzük, hogy nem lehetünk 

közömbösek ezen emberekkel szemben! Nem lehetünk közömbösek az őket 

érintő szenvedéssel szemben! Nem lehetünk közömbösek a gyűlölettel és az 

erőszakkal szemben, a gyilkolással szemben!   
 

Ugyancsak a média értesítéseiből tudjuk azt is, hogy egyre többen vannak azok, 

akik felszólalnak az Irakban terjedő és egyre erősödő erőszakkal szemben. Az 

emberi jogokra és az emberi méltóságra hivatkozva próbálnak azok segítségére 

lenni, akiknek már szülőföldjükhöz sincs joguk, akiknek mindenüket elvették, 

csak azért mert a hitüket nem akarják elhagyni. 
 

Mindezeket követve, felmerül bennünk is a kérdés: mit tehetünk mi a béke 

megvalósulása érdekében? Mit tehetünk azért, hogy megszűnjön a gyűlölet és a 

gonoszság a világon? Mit tehetünk azért, hogy véget érjen a keresztényüldözés a 

világban? 
 

A Szentatya többszöri felszólalás után most együttérzésének egy különleges jelét 

adta: követet küldött az üldözöttekhez, hogy erősítse és bátorítsa őket; követet 

küldött az ország és a nép vezetőihez, hogy a békés megoldás lehetőségei után 

érdeklődjön és támogassa, előmozdítsa az igazság és igazságosság győzelmét. 

Úgy gondolom, meg kell fontolnunk a Szentatya gondoskodásának ezen jelét, 

mert ennek mély üzenete van számunkra is. Bizonyára reánk is gondolt a 

Szentatya akkor, amikor személyes küldöttet bízott meg az Irakban élő, üldözött 

keresztény testvéreink meglátogatásával. Reánk is gondolt, hisz az ő aggodalma 

mellett a mi együttérzésünket, a szabadságban élő keresztények együttérzését is 

küldi azok számára, akiknek szüksége van segítségre, bátorításra, a remény 

üzenetére. Szentatyánk továbbra is számít a mi együttérzésünkre, segítségünkre, 

főleg a mi imánkra!  
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Ezért gondolom, hogy nekünk is tennünk kell azért, hogy azok védelmére 

keljünk, akik az igazságtalanság és az erőszak áldozatai. Nekünk nem Irakba 

szól a küldetésünk, hanem a Jóságos Isten rendkívüli küldöttei vagyunk abban a 

közösségben, amelyben élünk, ott ahol a béke, a szeretet szolgálatára kell 

felajánljuk életünket. Talán kevésnek tűnik ez a feladat a már említett 

igazságtalanság és erőszak nagyságával szemben, de lényeges, hogy saját 

körünkben mindent megtegyünk azért, hogy családunkban, 

egyházközségünkben, falunkban/városunkban mindenki elégedetten, békében és 

biztonságban élhessen. Nem kell megijednünk attól, hogy körülöttünk is olykor 

nagy és erős az ellenszél! Hinnünk kell abban, hogy általunk jobbá válhat ez a 

világ! Mutassuk meg, hogy szolidárisak vagyunk a szenvedőkkel szemben és a 

béke megvalósulásának ügyét saját feladatunknak tekintjük. Ahogyan azt, egy 

kínai közmondás tartja: Nem lehetséges a béke a világban, ha nincs béke a népek 

között. – Nem lehetséges a béke a népek között, ha nincs béke a családokban és 

az emberek között. Nem lehetséges a béke a családokban és az emberek között, 

ha nincsen béke a lelkemben. A lelkem békéjét pedig csak is az Istennel való 

béke adhatja meg!  

 

Szentatyánk eddigi buzdításaira válaszolva az iraki üldözött keresztények 

szándékára, valamit a gázai övezetben élő és más háborús helyzettől sújtott 

testvéreink támogatására 2014. szeptember 14-én, Szent Kereszt 

Felmagasztalásának ünnepén, egész egyházmegyénkben szentségimádási és 

vezeklési napot rendelek el, amelyet minden miséző helyen szervezzenek meg a 

plébánosok. A szentségimádási alkalomra javasolt programot csatoltan küldjük. 

Kérem Paptestvéreimet, készítsék elő híveikkel együtt ezt a szentségimádást, 

amelyet üldözött és szenvedő testvéreinkért ajánljunk fel. Mindenkinek 

hozzájárulását már előre is köszönöm!  

 

 

 

Nagyvárad, 2014. augusztus 18-án.  

 

 

 

 

 
 

† László s.k. 

         megyéspüspök 
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SZENTSÉGIMÁDÁS 

az Irakban üldözést szenvedő keresztények szándékára, valamint a gázai 

övezetben élő és más háborús helyzettől sújtott testvéreink támogatására 

2014. szeptember 14-én 

 

 

Szentségkitétel  

 

Ajánlott perikópák: 

Mt 5, 1-12, Jn 14, 15-27, Ef 4, 1-5, Róm 12, 1-12, Fil 4, 4-7, Kol 3, 12-15, 

Gal 5, 22-26 
 

 

Elmélkedések (felhasználva Ferenc pápa gondolatait is)  
 
 

1. „Mit tehetünk mi, a világ békéjéért? Ahogy János pápa mondta: mindenki 

feladata, hogy újraszője igazságosságban és szeretetben az emberi 

együttélés szálait. A békéért való elkötelezettség lánca egyesítsen minden 

jóakaratú embert! Erőteljes és sürgető felhívást intézek az egész Katolikus 

Egyházhoz, amelyet kiterjesztek a többi felekezet minden keresztényére, 

minden vallás követőire és nem hívő testvéreinkre: a béke olyan közkincs, 

amely túlmutat minden korláton, mivel az egész emberiség java. 

Hangosan megismétlem: nem az összecsapás, a konfliktus kultúrája az, 

amely a népek körében és a népek között az együttélést építi, hanem a 

találkozás, a párbeszéd kultúrája: ez a béke egyetlen útja. A béke kiáltása 

szálljon a magasba, hogy eljusson mindenki szívéhez!"  

2. "Máriától kérjük: segítsen nekünk, hogy az erőszakra, a konfliktusra és a 

háborúra válaszoljunk a párbeszéd, a kiengesztelődés és a szeretet 

erejével. Mária - Anya: Ő segítsen bennünket, hogy megtaláljuk a békét. 

Mindnyájan az ő gyermekei vagyunk. Mária, segíts bennünket, hogy 

leküzdjük ezt a nehéz pillanatot is és elkötelezzük magunkat, hogy 

mindennap, minden környezetben a találkozás és a béke hiteles kultúráját 

építsük”. 

3. „A béke Istene ébressze fel mindenkiben a vágyat a párbeszédre és a 

kiengesztelődésre. Az erőszakot nem lehet legyőzni az erőszakkal. Csak a 

békével! Imádkozzunk csendben kérve a békét. Szűz Mária, a Béke 

Királynője, imádkozz értünk!” 

4. „Az otthonuktól megfosztott iraki személyek tőlünk függnek. Mindenkit 

arra szólítok fel, hogy imádkozzon, és akiknek lehetőségük van rá, 

nyújtsanak konkrét segítséget” 
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Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek, a CCEE 

elnökének, valamint Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek, a tanács 

alelnökének nyilatkozatának egy részletét, együttérzésünk kifejezéseként 

mondjuk együtt a híveinkkel:    

 

„Aggodalmunkat fejezzük ki az Irakban történő események miatt. Különös 

aggodalmunkat fejezzük ki az ország északi részén élő keresztényeket 

érintő üldözés miatt. 

Egységben a pápa imádságával és mindazokkal, akiknek szenvedésben 

van részük, együttérzésünket fejezzük ki a keresztény hívek és az európai 

katolikus Egyház nevében. 

Lelki közelségünkről biztosítjuk az érintetteket, és újra felhívást intézünk 

a nemzetközi közösséghez, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt e 

tragédia megfékezése érdekében. 

Szívből reméljük, hogy a lehető leghamarabb elhallgatnak a fegyverek, és 

Irakba visszatér a béke és a reménység.” 

 

MI ATYÁNK...  

 

Imádság 

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, 

ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek, 

ahol sértés, oda megbocsátást, 

ahol széthúzás, oda egyetértést, 

ahol tévedés, oda igazságot, 

ahol kétely, oda hitet, 

ahol kétségbeesés, oda reményt, 

ahol szomorúság, oda örömet. 

Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, 

mint hogy vigaszt várjak. 

Inkább én törekedjek másokat megérteni, 

mint hogy megértést óhajtsak. 

Inkább szeressek, 

mint hogy szeretet igényeljek. 

Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. 

Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. 

Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. 

Ámen. 

 

SZENTSÉGI ÁLDÁS (nagyváradi szertartáskönyv 136.old. ) 

Az alkalomhoz illő énekeket használjunk. 
 

 


