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Nr. 565/2009.
MÓDOSĺTÁS A SZENTMISE ÁTVÁLTOZTATÁSI SZÖVEGÉBEN
A Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció jóváhagyta a Magyar Püspöki Kar
felterjesztését - a világon bárhol lévő magyar nyelvterületre -, hogy a szentmise
átváltoztatási szövegében módosítást eszközöljön. Ez a változtatás csupán
egyetlen szót érint: a bor átváltoztatásánál a jövőben a „mindenkiért” helyett
a „sokakért” szó fog szerepelni. Ennek értelmében a latin szöveg magyar
fordítása így hangzik:
Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé.
Ez a vér értetek és sokakért (pro multis) kiontatik
a bűnök bocsánatára.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
A nagyváradi latin szertartású egyházmegye számára a szöveg módosított
változata Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepétől (2009. június
29.) lesz kötelező.
A Magyar Püspöki Kartól megkaptuk a misekönyvbe ragasztható öntapadós
szövegrészt, amelyet a püspökség titkárságán átvehetnek a plebános atyák. Egy
misekönyvben 10 (tíz) helyen kell javítani, de mivel egyetlen szót érint a
javítás, bárki könnyen elvégezheti saját maga is ezt a változtatást. A
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változtatásra nem szükséges külön felhívni híveink figyelmét, mert lehetséges,
hogy zavart keltene, de ha mégis valakinek feltűnne, magyarázzuk meg, hogy ez
a fordítás hűebben adja vissza a Szentírás eredeti értelmét, a hivatalos
fordításban, a Vulgatában is így szerepel.

Nr. 566/2009.
PAP- ÉS DIAKÓNUS SZENTELÉS A SZÉKESEGYHÁZBAN
Örömmel közlöm, hogy egyházmegyénkben idén is lesz pap- és diakónus
szentelés.
Június 28-án, vasárnap a 11,30 órás szentmisén
- pappá szenteljük FARKAS ANDRÁS diakónust, aki a veszprémi
teológiai főiskolán végezte tanulmányait és
- diákonussá szenteljük OZSVÁTH JÓZSEF V. évet végzett
növendékünket, aki a gyulafehérvári papnevelő intézetben tanul.
A plebániai szentmiséken, a hívek könyörgésében imádkozzunk a
szentelendőkért, hogy hűségesek maradjanak választott hivatásukhoz és
imádkozzunk további papi- és szerzetesi hivatásokért, mert az aratnivaló sok, de
a munkás kevés. Ilyen kevés kispapja még a legvadabb kommunista időben sem
volt az egyházmegyének, ezért papok és hívek egyaránt karoljuk fel azon
fiatalokat, akikben vonzódást látunk a papi szolgálat felé és kísérjük őket nagy
gondossággal és szeretettel.
A kedves nagyváradi híveket és az egyházmegye papságát nagy szeretettel
hívom és várom a pap- és diakónus szentelésre. Ezzel is adjuk jelét annak, hogy
szeretettel fogadjuk a fiatal levitákat.

Nr. 567/2009.
EGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉSEK MEGSZERVEZÉSE ÉS BEFIZETÉSE
Mint már ismeretes, négy hivatalos egyházmegyei gyűjtés van évente, amelyek
közül az elsőt a Szentföld javára már április 10-én kellett megszervezni. Sokan
még nem fizették be a püspökség pénztárába ezt az összeget. Őket kérem, minél
előbb fizessék be, hogy a begyűlt adományt tovább küldhessük az illetékes
Római Hivatalhoz.
A második gyűjtés június 28-án lesz az ú.n. „Péter fillérek” címén, amely
összeggel a Szentszék fenntartásához járulunk hozzá. Kérem, erről se
feledkezzünk el és lelkiismeretesen szervezzük meg ezt a gyűjtést is.
5

Az ősz folyamán másik két gyűjtés lesz esedékes: október 18-án a missziók és
november 15-én az egyházmegyei Caritas javára. Ezeken kívül tanácsoltunk
egy gyűjtést a papnevelés céljára is hivatások vasárnapján, ami ebben az évben
május 3-án volt.
Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, kezeljék lelkiismeretesen a gyűjtések
megszervezését és az adományozott összegek befizetését. Tájékoztassák a
híveket arról, hogy ezen gyűjtéseken keresztül mi magunk is részt vállalunk az
Világegyház gondjainak orvoslásában. Mindenkinek jóindulatú támogatását
hálásan köszönjük.

Nr. 568/2009.
A PAPSÁG ÉVÉNEK MEGHÍRDETÉSE VIANNEY SZENT JÁNOS
TISZTELETÉRE
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa Vianney Szent János-Mária tiszteletére
meghírdette a papság évét 2009. június 19-től 2010. június 19-ig bezárólag,
melynek mottója: Krisztus hűsége, a papok hűsége.
A papság évének megnyitását Szentatyánk végzi Jézus Szentséges Szívének
főünnepén – a papok megszentelődésének jeles napján. Ünnepélyes vesperással
veszi kezdetét az emlékév, amelyet Rómában végez a Szentatya, a Belley-Ars-i
püspökök által, ez alkalomra elhozott Szent János-Mária ereklyéi jelenlétében. A
papság évének ünnepélyes bezárására is Rómában kerül sor, a Szent Péter téren,
nemzetközi papi zarándoklattal egybekötve. Ezen ünnepségen a jelenlévő papok
megújítják a szentelésben tett papi ígéreteiket.
A Paenitentiaria Apostolica 2009. április 25-én, Szent Márk napján kelt
Decretuma a következő búcsúkat engedélyezi, amelyek a papság éve
folyamán elnyerhetők:
1.
Papoknak:
Teljes búcsú minden nap, ha bűnbánóan elvégzik kitett vagy tabernákulumban
őrzött Oltáriszentség előtt a zsolozsmából a Laudest vagy a Vesperást, és aznap
Szent János-Mária példáját követve a hívek rendelkezésére állnak szentgyónásuk
elvégzésére. Ezt a teljes búcsút „per modum suffragii” a meghalt paptestvérekért
is fel lehet ajánlani. A szokott feltételek: előzetesen végezzék el
szentgyónásukat, járuljanak szentáldozáshoz és imádkozzanak a Szentatya
szándékára.
Részleges búcsút nyernek – a meghalt papokért is felajánlható -, ha bármilyen
papért végzendő egyházilag jóváhagyott imát elmondanak.
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2.
Krisztushívőknek (világi híveinknek):
Teljes búcsút nyerhetnek az emlékév folyamán a következő napokon: a papság
évének megnyitása és bezárása napján (2009. június 19., 2010. június 19.),
Vianney Szent János-Mária halálának 150. évfordulóján (2009. augusztus 4.), a
papság éve folyamán minden elsőcsütörtökön és az Ordinarius loci által a hívek
szükséglete szerint kijelölt más napokon,
- ha aznap szentmisén vesznek részt és azt a papokért ajánlják fel aznapi
jócselekedeteikkel együtt. Általános feltételek: szentgyónás, szentáldozás,
imádság a Szentatya szándékára.
- ha a papok megszentelődéséért imádkoznak és szenvedésüket Istennek ajánlják
Szűz Mária, az Apostolok Királynője közbenjárását kérve.
Ugyanezt a teljes búcsút, ugyanezeken a napokon elnyerhetik az öregek, betegek
vagy igazolt okból otthontartózkodók, ha megvetik a bűnt és szándékukban áll
az első adódó alkalommal a három szokásos feltételt teljesíteni.
Részleges búcsút nyernek a hívek, valahányszor elmondanak öt Miatyánkot,
Üdvözlégyet és Dicsőséget, vagy bármilyen más egyházilag erre a szándékra
jóváhagyott imádságot Jézus Szentséges Szíve tiszteletére a papokért, hogy
megőrizze őket az Úr tisztaságban és életszentségben.

Nr. 569/2009.
FŐESPERESEK ÉS ESPERESEK MEGBĺZATÁSÁNAK HOSSZABBĺTÁSA; ESPERESI LÁTOGATÁSOK MEGSZERVEZÉSE
Folyó év május 6-án az egyházmegye főespereseivel és espereseivel találkoztam
és az évi látogatások megszervezésének irányvonalait határoztuk meg. Kérem a
Főtisztelendő Paptestvéreket, szíveskedjenek az esperes urakat jóindulattal
fogadni és mindenben segíteni őket a látogatási jegyzőkönyv hiteles
összeállításánál.
Egyben azt is közlöm, hogy a főesperes és esperes uraknak mandátumát 2010.
június 30-ig meghosszabbítottam. Munkájukat Isten bőséges áldása kísérje!
Nagyvárad, 2009. június 9-én

† László s.k.
megyéspüspök
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