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Nr. 788/2020. 

HÚSVÉTI ÜZENET 

 

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

a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól.” (Jn 20, 1)  

 

Kedves Ünneplő Testvéreim!  

Egy fontos dologban serénykedő ember képét állítja elénk az ünnepi evangélium 

kezdő mondata. Korán reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna elindult a 

sír felé.  Sokaknak az édes álom ideje lehetett ez, számára azonban még mindig 

nem elég korán ahhoz, hogy kiürítse lelkének fájdalmát Jézus sírjánál. Mert nem 

tudott megvigasztalódni a történtek miatt. Ebben a korai órában Mária Magdolna 

észreveszi, hogy a követ elmozdították a sír bejáratától. Az éj leple alatt valami 

történt Jézus sírjánál, és ez egy új irányt ad életének. Mária Magdolna azonban 

még mindig a lelkét nyomasztó szomorúságban, a világot beborító sötétségben 

él anélkül, hogy tudná, hová vezeti őt ez a korahajnali sietség.  

 

Ezt a húsvéti történetet szemlélve, megelevenedik előttem az a szívbe markoló 

jelenet, amelynek az egész világ tanúja lehetett március 27-én este, amikor a 

római Szent Péter téren  Ferenc pápa rendkívüli szentségimádást tartott és áldást 

osztott Róma városára és az egész világra, Isten irgalmába ajánlva a járvány 

miatt szenvedő emberiséget. A tér, amely áldás osztáskor a zarándokok és 

turisták gyűjtőpontja szokott lenni, most üres volt. A sötétség lassan beborította 

a várost, a fokozódó eső pedig, mintha a tisztulás reményét akarta volna 

élesztgetni a szomorú világban. Az egyszerű szertartást egy megrázó jelenet tette 

még emlékezetesebbé. Miután Szűz Mária ikonja előtt az Istenanya 

közbenjárását kérte, a pápa a csodatevő feszület elé állt, hogy szemlélve a világ 
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legnagyobb botrányát, erőért könyörögjön és szabadulást esdjen a járvány 

sújtotta világra.  

Ebben az esztendőben húsvét ünnepére való előkészületünk egy egészen 

sajátságos hangulatban telt el. Bűnbánatunkat és a megtérés utáni vágyunkat 

beárnyékolta egy olyan megpróbáltatás, amely sok aggodalmat és félelmet 

árasztott az egész világra. Az istenkeresés egyre fokozódott az életünkben, hisz 

tőle várjuk a segítséget, aki most mintha túl sokat váratna magára. Sokan azt 

mondhatják, hogy Isten vagy túlértékelte teremtményét, azt gondolván, hogy a 

magát mindenhatónak tudó ember most is kézben tartja a helyzetet, vagy 

egyszerűen magára hagyta őt, és olyan erőknek szolgáltatta ki, amelyek 

felülkerekedtek az ő tudományán, gyorsan felemésztve azokat a tartalékokat, 

amelyekre ez a szegény, törékeny ember az ő életét és boldogulását alapozta. 

Hogy megvédje magát a fertőzéstől, az emberiség bezárkózásba kényszerült, 

miközben fogyatkozó tartalékait méricskélve, az életmentő reménység forrásait 

keresi.  

 

A korábban említett két jelenet között keresem az összekötő kapcsot, amely 

mögött ebben az évben is, teljes ragyogásával és magával ragadó erejével 

feltárulhat előttünk a húsvéti csoda: az élet csodája és az életre hívó megújulás 

lehetősége. Ezt az összekötő kapcsot, talán nem véletlenűl, azokban az 

előzményekben tudtam felfedezni, amelyek, bár fájdalmasak, de szorosan húsvét 

reggelének eseményéhez kötődnek: nagypéntek tragikusan megdöbbentő 

eseményei adják azt a kapcsot, amely összeköti Mária Magdolna útját azzal az 

élethelyzettel, amelyet Ferenc pápa is megjelenített az ő imádsága közben és 

amelyet mi magunk is átélünk ezekben a napokban, amikor a bennünket 

körülvevő sötétség ellenére hiszünk a fényben, hiszünk a győzelemben, hiszünk 

az életben. Mert húsvét ünnepe a kora reggeli elindulásról szól a mi 

életünkben is.   

 

Ez az elindulás a nagypénteki sötétséghez vezet, amikor Jézust Pilátus elé 

állítják, hogy ő mondja ki a halálos ítéletet. Többször is felidéztük ezt a 

jelenetet, amelyben ez a két férfi találkozik egymással. Pilátus, akinek kezében 

ott van a döntés hatalma, bizonytalankodik, és próbálja elhárítani magától a 

felelősség terhét. A nép erőszakosságára átengedi nekik Jézust, hogy feszítsék 

keresztre.  Azt a Jézust, aki a kiszolgáltatottság pillanataiban is Isten Országának 

hirdetője, ahová minden embert el akart vezetni, még Pilátust is. Ráérezhetett a 

helytartó is arra, hogy ennek a meghívásnak súlya van, de nem vállalta fel az 

Igazságot (Jn 18, 37-38), hanem a másik lehetőséget választotta: kiszolgáltatta 

Őt a népnek.  

 

Nemde kapcsolódik ez a jelenet húsvét üzenetéhez!? Az Atya egyszülött Fiát 

küldte hozzánk, hogy meghirdesse számunkra az új életet. Ennek az új életnek a 

szövetségét Fia kereszthalála által pecsételte meg számunkra. Ő mindent megtett 

értünk és ezzel valamennyiünket döntés elé állított: vele élünk vagy nélküle?  

Elpártolok mellőle a megpróbáltatás idején vagy kitartok mellette egész 
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életemben? Találkoznom kell vele, fel kell ismerjem őt minden élethelyzetben 

ahhoz, hogy ki tudjak állni mellette!  

 

A húsvéti eseményhez vezető úton nagypénteknek egy másik jelenete is sokat 

mondó számunkra a jelen helyzetben. Jézust leveszik a keresztről, anyja ölébe 

helyezik, majd eltemetik. (Mt 27, 57-61, Lk 23, 53-56).  Nagyobb sötétséget 

senki sem élhet át annál, mint amikor elveszíti azt, ami a legértékesebb számára. 

Az utolsó remény is kialudt, és mindazok, akik Jézus ellen hangoskodtak, 

uszítottak, vagy éppen tétlenségük miatt vádolják magukat, a „beteljesedés” (ld. 

Jn 19, 30) után behúzott nyakkal elvonulnak. Elvégezték a munkát, ami 

végérvényesen leszegényítette őket. Mária azonban a Jézushoz tartozó kis 

sereggel együtt emberi módon élik át ezt a nagy veszteséget. Az édesanya 

karjaiban tartja éllettelen gyermekének testét, majd sírba helyezik azt, akit a 

világ gonoszai megvetettek és megöltek.  

 

Emberileg átélni Isten szeretetének végtelenségét, amely a teljes 

önkiüresedésben a kudarc keserű élményéhez vezet, és mégis ragaszkodni az 

Istenhez, aki a halálba ment értünk, hogy a pusztulás sötétségével szemben az 

élet világosságára hívjon meg minket – ez az új virradat előkészítő jele az ember 

életében. Egy újabb döntésre szóló meghívás ez a csend, ott a sírkertben. A 

csend, amelyben újra megfogalmazódik istenkeresésünk mély és őszinte vágya.  

 

Kedves Ünneplő Testvéreim, ebben az esztendőben szokatlan körülmények 

között üljük meg a feltámadás ünnepét. Nem tudunk elvonatkoztatni azoktól az 

akadályoktól, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a kereszténység legnagyobb 

ünnepén együtt legyen a közösség: a templomban együtt a pásztor a híveivel, a 

családban együtt a szülők a gyermekekkel, a nagyszülők az unokákkal, együtt 

azokkal, akiket szeretünk, kedvelünk és akikkel meg szeretnénk osztani az 

ünnep örömét. Nem tagadhatjuk, hogy mindez hiányzik nekünk, és megnehezíti 

ünnepi örömünk megosztását. De nem akadályoz meg abban, hogy most is Isten 

csodálatos tervében találjuk magunkat. Ezért, miután újra Jézus mellett 

döntöttünk, éljük át türelmesen az újjászületés csendjét, hogy a kora reggeli 

órában, amikor még sötétség van körülöttünk és bennünk, Mária Magdolnával 

együtt elindulhassunk Isten titokzatos tervének útján. Mert nyitott a sír, belőle 

pedig életet hozó fény árad az egész világra!  

 

Mindenkinek azt kívánom, hogy Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe hozzon 

megújulást az életben, megerősödést a hitben és bátorságot a tanúságtételben! 

Ámen.  

 

Nagyvárad, 2020. húsvétjának ünnepén 

 

 

          †László 

          püspök s.k. 
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Nr. 789/2020. 

GYŰJTÉSEK ELHALASZTÁSA  

 

Az Apostoli Nunciatúra közleményét követve (Prot. N. 3817/III.28) a Szentföld 

javára tervezett nagypénteki gyűjtést szeptember 13-án tartjuk.  

 

A hivatások vasárnapján, május 3-án esedékes gyűjtés ebben az évben elmarad.  

 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

 

Nr. 790/2020. 

ELSŐÁLDOZÁSOK ÉS BÉRMÁLÁSOK ELHALASZTÁSA  

 

A járvány miatt elrendelt korlátozások egyik következménye, hogy az 

elsőáldozásra és bérmálásra előírt és szükséges előkészületet nem tudjuk 

megfelelő módon megtartani. Tekintettel ezekre a körülményekre, illetve 

számításban véve azt is, hogy a korlátozások feloldása után a gyermekek 

feltehetőleg az iskolában majd nagy nyomás alá kerülnek, amit azután a nyári 

vakáció felszabadultsága követ, tisztelettel kérem, hogy az idei évre tervezett 

elsőáldozásokat és bérmálásokat halasszuk el a következő évre. Bízunk benne, 

hogy a szülők is megértik ezt a helyzetet, és hozzájárulnak ahhoz, hogy 

gyermekeik életének ezen fontos eseményeit minden külső nyomástól mentesen 

tudjuk közösen előkészíteni.  

 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 791/2020. 

BETEGEK, IDŐSEK ELLÁTÁSA A JÁRVÁNY IDEJÉN 

 

A betegek ellátásával kapcsolatosan továbbra is az eddig közöltek érvényesek: 

csak sürgős esetben látogassuk meg az egyházközség betegeit, és mindenben 

igazodjunk a fertőzés elkerülésére vonatkozó szabályokhoz (megfelelő távolság 

betartása, kezek fertőtlenítése a szentség kiszolgáltatása előtt és után, maszk 

használata, lehetőség szerint védő öltözék stb.).  

 

Ha nem tudjuk személyesen meglátogatni beteg és idős híveinket, próbáljuk meg 

tartani velük a kapcsolatot a technika adta lehetőségeket kihasználva (pl. 

telefonon keresztül imádkozzunk velük együtt, mondjunk nekik egy bátorító 

üzenet) vagy egy apró figyelmesség útján (pl. húsvét ünnepére egy szentképet 

tegyünk a postaládájukba, és biztosítsuk őket imáinkról). Az élőben közvetített 

szentmisékben említsük meg az egyházközség idős, beteg tagjait, és hívjuk meg 

a hallgatókat/nézőket, hogy imádkozzanak értük.  
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Ne feledkezzünk meg arról, hogy a plébánia szegényeiről is gondoskodnunk 

kell, különösen ebben az időszakban! Mint már hangsúlyoztam, helyi szinten 

kell megszervezni a segítségnyújtás formáit, megszólítva az egyháztanács 

fiatalabb és vállalkozóbb tagjait, valamint a hatóságokat, illetve más helyi 

szervezetet is. Javaslom, hogy szervezzenek gyűjtést, buzdítsák a híveket, hogy 

adományozzanak tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket az 

egyházközség idős, beteg és szegény tagjai számára. Az összegyűjtött 

adományokat a plébános irányításával és az egyháztanácsosok bevonásával 

juttassák el oda, ahol erre szükség mutatkozik.   

 

⁎ ⁎ ⁎ 
 

Nr. 792/2020.  

SZENTSÉGEKHEZ VALÓ JÁRULÁS A JÁRVÁNY IDEJÉN  

 

Többször is feltették már a kérdést: Hogyan lehet húsvétkor a szentgyónást 

elvégezni és szentáldozáshoz járulni? Sajnos, a jelenlegi helyzetben a bűnbánat 

szentségének kiszolgáltatása és a szentáldozáshoz való járulás több akadályba is 

ütközik. A már több csatornán említett rendkívüli formákon túl (lelki áldozás és 

tökéletes bánat felindítása), meg kell magyarázni híveinknek azt is, hogy ebben 

a rendkívüli helyzetben a szentségektől való elmaradás egy áldozatot jelent, és 

ezt is fel lehet ajánlani valamilyen szándékra. Továbbá azt is el kell mondani 

híveinknek, hogy a buzgóbban végzett ima, a szentírás olvasása, környezetünk 

megszentelése, a fegyelmezettebb életvitel, az egymás iránt tanúsított türelem, a 

zúgolódás nélkül elviselt szenvedés, a közvetített vallásos műsorokba, 

ájtatosságokba és szentmisékbe való bekapcsolódás hozzá segítenek bennünket 

ahhoz, hogy Isten közelében maradjunk, és hogy Ő betérjen életünkbe. 

Különösképpen ajánljuk, hogy húsvétvasárnap a hívek együtt otthonainkban 

fogadják Ferenc pápa Urbi et Orbi áldását.  

 

A rendelkezésünkre álló csatornákon keresztül közvetítsük híveink felé a 

bizalom üzenetét, amely a hitben való megerősödés és kitartás útján segít 

megélni a rendkívüli állapottal járó korlátozásokat. 
 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 793/2020. 

ÚJ MISESZÖVEGEK A JÁRVÁNY IDEJÉRE 
 

Az Apostoli Nunciatúra legújabb közleménye szerint (Prot. N. 3825/XVII.52) az 

Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció „Mise a járvány idejére” cím 

alatt új liturgikus szövegeket készítette elő, és tett közzé. Ez a szentmise 

mindennap végezhető, kivéve advent és nagyböjt vasárnapjait, húsvét ünnepét, a 

nagyhetet, húsvét nyolcadát, Halottak Napját és hamvazószerdát. A rendkívüli 

szentmise szövegei fordítás alatt állnak, közlésük után lehet majd ezeket 

használni, a megengedett kereteken belül.  
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Nr. 794/2020. 

FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE 

 

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet felvételit hirdet a papság iránt érdeklődők 

számára. Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, plébánosi ajánlásuk kíséretében 

2020. július 8-ig terjesszék fel az érdeklődők nevét Püspöki Hivatalomhoz. Az 

előkészítő és a felvételi a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben 2020. július 

12-17. között kerül megszervezésre, ide kell megérkezni 2020. július 12-én, 

vasárnap 19.00 óráig. A felvételi anyagát a püspöki hivatalban vagy a SIS 

honlapján lehet megszerezni: www.seminarium.ro.  

 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok: születési bizonyítvány (certificat de 

naştere) hiteles másolata; keresztelési- és bérmálási igazolás; a szülők egyházi 

házasságáról szóló igazolás (amennyiben lehetséges); érettségi diploma 

(diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás; 

orvosi igazolás (adeverinţă medicală); a plébános ajánló levele; saját kezűleg írt 

kérvény a megyéspüspöknek címezve. A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 

30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben 

kell a titkárságon befizetni.  

 

Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, 

hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a 

követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi 

pótérettségi vizsgája is. 
 

Bővebb felvilágosításért a rektorhoz (Ft, András István, mobil: 0752-245060, e-

mail cím: sis.rektor@gmail.com) vagy a titkársághoz lehet fordulni (Ferencz 

Margit, mobil: 0745-770134)  

 

 

Nagyvárad, 2020. április 3-án. 

 

 

 

 

 

        †Böcskei László 

        megyéspüspök s.k.  
 


