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EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT ELŐTT
Krisztus feltámadását ünneplő kedves testvéreim!
Ezzel a megszólítással hangsúlyozni szeretném azt az örömet, amely számunkra,
keresztények számára az új életnek a kezdetét jelenti, és az új élet melletti
elköteleződésünket alapozza meg. Erről az örömmről semmilyen külső vagy
belső hatás nyomására sem lenne szabad lemondanunk, sőt, minden lehetőséget
meg kellene keresnünk ahhoz, hogy a feltámadás öröme és az ebből fakadó erő
és bizalom átjárja fáradt világunk minden rejtekét, hogy megérintsen,
meggyőzzön és fellelkesítsen minden embert.
A sok szép húsvéti beszámolóból engem az ragadott meg ezekben a napokban,
amikor a sírhoz érkező asszonyok, akik a kő elhengerítése miatt aggódtak,
hirtelen a nyitott sír előtt találták magukat, ahol egy fehér ruhába öltözött ifjú, az
Isten angyala szólította meg őket, elmondván nekik a történteket. „Föltámadt,
nincs itt (…) Siessetek, vigyétek hírül tanítványainak és Péternek: előttetek megy
Galileába. Ott majd viszontlátjátok Őt. (Mk 15,1-8).”
Akár kegyelmi időnek is nevezhetem azt a lehetőséget, amely az idézett
szavakon keresztül a sír felé közeledő szent asszonyok és a hit bizonyosságához
eljutott tanítványok által most előttünk is feltárul azért, hogy megszokottságaink
sokszor lehúzó és bénító kötelékei alól felszabadulva, egy olyan vállalkozásban
köteleződjünk el, amely életet, lendületet, célt és célba érést eredményez azok
számára, akik hisznek a megdönthetetlen isteni rendelésben: mert Isten nem egy
múltnak a szolgálatára hozta létre a teremtés művét, hanem azért, hogy jövőbe
mutató, jövőt biztosító legyen azok számára, akik nem zárkóznak el az Ő
tervétől. Húsvéti küldetésnek nevezhető az, amikor az üres sír tapasztalatától
elindulva az új élet lehetőségéről tanúskodunk a világ előtt. Történjen ez
lendülettel, hogy magával ragadja a semlegest, meggyőzze a kételkedőt és
felemelje azt, aki terhei alatt roskadozva és célvesztetten szenvedi végig
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életének lehetőségeit. Ez a húsvéti küldetés az újdonság feletti öröm
megosztásában és az ebből fakadó találkozásban csúcsosodik ki igazán, hogy
majd gyümölcsöt hozzon egyéni és közösségi életünkben.
Mária Magdolna és a szent asszonyok tapasztalatát követve ezúton is arra
bátorítok mindenkit, hogy a húsvéti időben legyünk nagyvonalúak akkor,
amikor a húsvéti öröm megosztásának szép feladatában közösségeink
megerősítését helyezzük első helyre, hogy azokat a mi tanúságtételünk és saját
elköteleződésünk tegye hitelessé és vonzóvá mások előtt. De nem csak
bátorítással állok ma elétek, kedves híveim és minden jóakaratú testvérem!
Meghívással is fordulok hozzátok azért, hogy a húsvéti élmény ne maradjon
számunkra csak egy elméleti átélés jó elhatározások megfogalmazásával, hanem
cselekedetekhez vezessen ez az élmény, amikor bennünket is megérinthet az
evangéliumi ifjú intő szava: „siessetek, vigyétek hírül tanítványainak és
Péternek: előttetek megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok Őt.”
Ennek az esztendőnek húsvéti ideje egy rendkívüli alkalmat biztosít számunkra a
húsvéti üzenet elfogadására és annak továbbadására. Alapító szent királyunk
szentté avatásának 825. évfordulójára emlékezünk és ünnepeljük azt, hogy
kegyes volt hozzánk az isteni gondviselés akkor, amikor ilyen hatékony
védőszentet és közbenjárót rendelt számunkra. Ünneplésünknek fénypontját
május 14-én, egyházmegyei zarándoklati napunkon szeretnénk elérni, amikor
húsvéti küldetésünk tudatában és Szent László királyunk oltalma alatt, az Úrral
való találkozásnak a lehetőségét akarjuk megragadni azért, hogy az Ő áldását
kérjük saját magunkra és Isten egész népére.
Az előttünk álló nagy esemény éppen a már említett elindulást és kimozdulást
szeretné szorgalmazni egy nemes cél érdekében. Mert olykor szükségünk van
arra, hogy látókörünkön igazítsunk és tágítsuk azt, hogy biztonsági kapuinkon
kicsit lazítsunk és elfogadóbbak legyünk, hogy felvállaljuk a mások felé való
közeledés és a megosztás egyedi lehetőségét. Másrészt pedig, az előttünk álló
esemény a közösség megtapasztalásának eszköze lehet, amikor egy közös alap
vagy gyökér, már az egymáshoz vezető úttá lesz azért, hogy az összetartozás
élménye erőforrássá legyen a mindennapokban.
Ezért minden kedves testvéremet, aki Jézus Krisztus feltámadásának örömét
hordozza, szeretettel hívom az EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLATI
NAPRA, 2017. május 14-re, amikor Nagyváradon Szent László király
követésére szeretnénk újból elkötelezni magunkat. A zarándoklat programjáról a
következőket közölhetem:
Több mint négy és fél évszázad távollét után előreláthatólag reggel 9.00
órakor érkezik meg székesegyházunkba a Győrben őrzött Szent László ereklye.
A zarándokok fogadása és az ereklyék előtti tisztelet 11.00 óráig folytatódik,
amikor kezdődik az Erdő Péter bíboros által celebrált nagymise. Jelen lesz
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hazánk pápai nunciusa is több hazai és külföldi püspök kíséretében. A szentmise
után kb. 12.30 órakor következik a körmenet, amely a székesegyházból indul és
a Várba vezeti az ünneplő híveket. Kórusok és fúvósok kíséretében visszük a
nagyváradi Szent László Hermát és a győri ereklyét első székesegyházunk
helyére, a Vártemplomhoz, ahol Te Deumot éneklünk. A templomi szertartás
után egy Szent László életét bemutató kiállítás megnyitójára kerül sor a
Vártemplomban, majd egyéb programok is várják a zarándokokat: a régi
székesegyház maradványainak megtekintése a Vármúzeumban, a Vár
bemutatása, kiállítások látogatása a Várban, a fúvószenekar szabadtéri műsora.
A Vár területén étkezési lehetőség is biztosítva lesz.
A Szent László ereklyék előtt délután 16.30 óráig lehet tisztelegni a
Vártemplomban, amikor egy hálaadó szentmisét mutatnak be a székeskáptalan
tagjai. A szentmise után az ereklyéket megőrzési helyükre, a nagyváradi
székesegyházba, ill. Győrbe szállítják majd az illetékesek.
Szeretettel várva mindenkit egyházmegyénk és püspökvárosunk ezen nagy
ünnepére, kedves Testvéreimnek és minden érdeklődőnek azt kívánom, hogy
amint az apostolok a Coenaculum-ban együtt várták a Szentlélek kiáradását, mi
is közös összefogással tegyük lehetővé azt, hogy Isten áldása bőségesen árassza
el népünket, családjainkat és az egész egyházat!
Nagyvárad, 2017. május 1-én
† László s.k.
megyés püspök
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