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Nr. 722/2013. 

HÚSVÉTI ÜZENET 

 

Krisztusban szeretett testvérek, kedves jó híveim! 

Rendkívüli eseményekről a rendkívüli tévé- vagy rádióadások beszámolói 

értesítenek bennünket. Gyakorlatilag nincs akadálya annak, hogy ha valami 

rendkívüli dolog történik bárhol a világon, arról rövid időn belül ne szereznénk 

tudomást. A rendkívüli híradások forgatókönyve mindig ugyanaz: egyenes 

adásban a helyszínről közvetítik az élő képeket és a hozzájuk fűződő adatokat, 

feltételezéseket, véleményeket.  
 

A húsvéti esemény rendkívüli eseménynek számított. Olyan eseménynek, 

amellyel szemben bizonyára meggyűlt volna a baja a mai médiának, hiszen nem 

tudta volna teljesíteni a híradáshoz tartozó feltételeket: hiányoztak volna a 

feltámadás tényét megörökítő felvételek; hiányoztak volna az élő tanúk, akik 

beszámoljanak a feltámadás hogyanjáról; hiányoztak volna a minden kétséget 

kizáró bizonyítékok. A nyitott síron és a szépen összehajtott lepleken kívül 

semmit sem fedezhettek volna fel az érdeklődő riporterek.  
 

A Szentírás viszont megismertet velünk olyan embereket, akik ezen rendkívüli 

esemény valódiságáról tanúskodnak. Olyan embereket, akik az eseményeket 

követve és egymást vezetve megtapasztalták a feltámadás tényét, amely   

megváltoztatta életüket.  Az ünnepi evangélium ezekkel az emberekkel ismertet 

meg bennünket, az  ő tapasztalataikat osztja meg velünk, ahogyan azokat Szent 

János evangélista összefoglalta. A sírba helyezés után a Jézus környezetéhez 

tartozók a történet végét, a kereszthalál okozta csalódást próbálták feldolgozni 

magukban. A sír csendje mély szomorúságot keltett a lelkükben és még a Húsvét 

hajnali fénysugarak sem tudtak áthatolni bezárkózottságukon. Az asszonyokat 

sem a feltámadás reménye hajtotta Jézus sírjához hanem a veszteség fájdalma és 

a szokások kényszere. Mária Magdolna így érkezett elsőként a sírhoz, kora 

reggel, amikor még sűrű sötétség borult a világra. De a sűrű sötétség ellenére 

észrevette a változást: a sír bejáratától elmozdították a követ. Hirtelen 
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felindulásból elfutott  Péterhez és a „másik tanítványhoz”, hogy segítséget 

kérjen tőlük: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!” 
 

Kedves Testvéreim! Nagyon fontos észrevennünk ebben az evangéliumi 

leírásban, hogy amit húsvéti misztériumként ünnepelünk, Jézus Krisztus 

feltámadását, Isten csodálatos módon és rejtetten viszi végbe. Az Ő fényességére 

nem vethet árnyékot a sír sötétsége, erejét nem csorbíthatja a sír bejáratához 

helyezett kő. De még az emberi lélek tehetetlenségét, balgaságát is fel tudja 

használni üdvözítő terveinek megvalósítására: „Mária Magdolna kiment a 

sírhoz, (...) elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz (...) Péter és a másik 

tanítvány elindult, és a sírhoz sietett.” (Jn 20, 1-3). Ez a mozgás és ez a 

dinamizmus az ébredésnek kezdete, amely végül is elvezeti a feltámadás 

csodáját felismerő apostolokat, az asszonyokat és az ő követőiket  abba a 

világba, amelyről Jézus tanított és amelyben Isten törvénye,  szeretete uralkodik.   
 

Húsvét ünnepe a mi ébredésünk lehetősége is, amikor Isten elhengeríti az 

életünket bénító köveket, káros szenvedélyeket, helytelen szokásokat, hogy 

ismét magunkra találjunk Isten nekünk teremtett világában. Ébredésünk 

lehetősége Húsvét ünnepe, amikor szembeszállunk a gondolatainkat, 

szándékainkat és tetteinket beárnyékoló sötétséggel.  Ébredésünk lehetősége 

Húsvét ünnepe, amikor  befogadva a feltámadását fényét a világosság fiaivá 

lehetünk. Értsük meg az idők jeleit és induljunk felfedezni az emberközeli Istent, 

aki hűtlenségünk ellenére is hűséges marad hozzánk, testi-lelki halálunkban új 

életet ajándékoz nekünk.  

 

A Szentírás megjegyzi azt is, hogy Mária Magdolna örömében magragadja 

Jézust, Ő azonban elküldi őt, hogy adja tovább a feltámadás örömhírét. A 

feltámadott Úr minket is küld, hogy hirdessük a húsvéti örömhírt. Ezt a feladatot  

életünk hiteles tanúságtétele által valósíthatjuk meg. Engedjük ezért, hogy 

megérintsen bennünket Isten életet hozó üzenete és ezt helyezzük életünk 

alapjául, hogy húsvéti öröm költözzön családjainkba, közösségeinkbe és az 

egész világba.  

 

Minden kedves paptestvéremnek, a szerzeteseknek és szerzetesnőknek, egyházi 

és világi munkatársaknak, kedves jó híveimnek és minden jóakaratú embernek 

áldásokban gazdag húsvéti ünnepet kívánok és a Hit Évének megerősítő 

kegyelmeit.  

 
 

Nagyvárad, 2013. Húsvétján  

 

         † László s.k. 

         megyéspüspök 
 

 

 

(Felolvasható Húsvét első vagy második napjának minden szentmiséin)  
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Nr. 723/2013. 

KATOLIKUS PEDAGÓGUSOK ZARÁNDOKLATA 

 

Egyházmegyénk katolikus pedagógusai hitoktatóinkkal karöltve nap mint nap 

fáradtságot nem ismerve végzik iskolákban a nevelés nemes, de nem eléggé 

megbecsült munkáját. A plébániai életben is gyakran tapasztaljuk 

nélkülözhetetlen jelenlétüket, áldásos tevékenységüket. A szakmai 

felkészültségük mellett sok esetben fiataljaink előtt példás keresztény 

életvitelükkel hitükről tesznek tanúságot akár egyénileg, akár családi életükkel.  

 

A Hit Éve körül megfogalmazott kezdeményezések között a Pedagógusainkkal 

szervezett zarándoklat is szerepel Nagyvárad-Belényes-Verespatak-Zalatna-

Gyulafehérvár útvonalon 2013. május 4-5. között. Az érintett pontok egy 

olyan vidék felfedezésére vezetnek, ahol  a katolikus hitélet a szórvány- 

viszonyok között bontakozik ki. A múlt és a jelen néma párbeszédéből a 

jelenkorra szeretnénk válasz-megoldásokat találni, amikor olyan helyzetekkel is 

szembesülünk, amelyek hitünk megélésében határozottabb állásfoglalásra 

sarkallnak. A zarándoklatra 2013. április 15-ig a Pasztorális Irodában 

jelentkezhetnek a katolikus pedagógusok a 0757061859-es mobilszámon.  

 

 

 

* * * 

 

 

Nr. 724/2013. 

HIVATÁSOK HÉTVÉGÉJE 

 

Jézust földi életében számtalan rajongó vette körül, akik a csodák, a megnyerő 

beszéd hatására ideig-óráig vele jártak-keltek, de azután  hamar  elpártoltak tőle. 

Ő nem rajongókat gyűjtött, hanem követőket keresett és hívott meg. Papi 

tevékenységünknek is egy fő feladata, hogy  Jézus-követőket keressünk. Az 

apostoloknak gondjuk volt arra, hogy közösségeikbe találjanak olyan 

személyeket, akikre majd rábízhatják  a jézusi tanítást és ezáltal munkatársakra 

leljenek.  

 

Van amikor a Szentlélek már megtette a maga dolgát,  de mi is hozzá kell tegyük 

a ránk eső részt. Elsősorban példás papi életünkkel, odafigyelő és segítő 

készségünkkel tudjuk leginkább a Szentlélek hívó szavára felhívni fiataljaink 

figyelmét, akik talán hallják, de nem mindig értik a hívó szót. A papi- és 

szerzetesi hivatás iránt érdeklődő fiatalok számára idén is megszervezzük a 

hivatásébresztő és hivatástisztázó hétvégét  Nagyváradon, 2013. április 19-21. 

között. A részvételi szándékot 2013. április 15-ig lehet jelezni püspökség 

irodáján. A Főtisztelendő Paptestvérek ismertessék az érdeklődőkkel ezt a 

lehetőséget és gondokodjanak arról, hogy a jelentkezők részt vehessenek ezen a 

rendezvényen. 
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Nr. 725/2013. 

KORONAGYŰLÉS 

 

Lelkipásztori területeink hatékony összehangolása a lelkipásztori élet 

gazdagodását hozza magával. Idei koronagyűlésünkön a hitoktatásban 

szeretnénk Paptestvéreinknek segítséget nyújtani. A koronagyűlésre 2013. 

május 16-án, reggel 10.00 órától kerül sor a Szent László Líceum épületében, 

ahol hitoktatóink bevonásával a hitoktatás fortélyaiba nyerünk majd betekintést. 

A nap folyamán a Paptestvérek a Szent László Iskola kijelölt osztályaiban nyílt 

órán vesznek majd részt, amikor végigkövetik egy iskolai órának a menetét. A 

program keretében lehetőség lesz a hitoktatókkal való szakmai beszélgetésre is.  

 

Ebédet a Caritas ebédlőjében biztosítunk a Főtisztelendő Paptestvéreinknek. 

Mivel a program a papi továbbképzés részét képezi, ezért kérem, 

lelkiismeretesen vegyünk részt a rendezvényen.  

 

* * * 

 

Nr. 726/2013. 

HIT-FERENCIA 

 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a HIT-ferencia programsorozatunkat papokés 

világiak nagy érdeklődéssel követik. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy hitünk 

igazságainak bemutatása és kifejtése fontos feladat mindannyiunk számára. 

Továbbra is buzdítjuk Paptestvéreinket, terjesszék a soron következő HIT-

ferencia programokat híveink körében.  

 

A Paptestvérek figyelmébe külön ajánlom a következsőket, ami egyben segítség 

kérés is: - az utolsó HIT-ferencia témája „Élő hitvallóink tanúságtételei”, 

melyre 2013. szeptember 4-én kerül sor. Ezen alkalommal olyan személyeket 

szeretnénk megszólaltatni, akik életük folyamán megküzdöttek vagy 

megszenvedtek hitükért és megtapasztalták a hitnek az „ajándék” jellegét. Nem 

politikai meghurcoltakra gondolunk, hanem olyan személyekre, akik a 

hétköznapi életben tettek tanúságot hitükről helytállásukkal, állapotbeli 

kötelességeik teljesítésével, vagy kételyek és bizonytalanságok, esetleg 

csalódások közepette is a hit bajnokaként kerültek ki. Tisztelettel kérem a 

Főtisztelendő Paptestvéreket, ha plébániáikon vagy ismerősi körükben ismernek 

ilyen személyt, az esperesen keresztül jelezzék hivatalunknál 2013. augusztus 

1-ig. Ezzel a kezdeményezéssel is szeretnénk példamutató keresztény életet élő 

híveinket kiemelni és a hit megújító erejére a figyelmet irányítani. Előre is 

köszönjük a segítséget. 

 

 

Nagyvárad, 2013. március 24-én 

         † László s.k. 

megyéspüspök 


