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Nr. 894/2010.
ISTEN SZOLGÁJA BOGDÁNFFY SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK
BOLDOGGÁ AVATÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE
Miután Szentatyánk, XVI. Benedek pápa ez év márciusában jóváhagyta Dr.
Bogdánffy Szilárd püspökünk vértanúságát igazoló dekrétumot, nagy örömmel
vehettük tudomásul, hogy egyházmegyénk egy nagy eseményre készülhet,
mégpedig vértanú püspökünk boldoggáavatására. Rendkívüli esemény ez
számunkra és a környező egyházmegyék számára is, hiszen Dr. Bogdánffy
Szilárd püspök életpályája az egykori csanádi (ma nagybecskereki)
egyházmegyében kezdődött, majd Temesváron keresztül a nagyváradi és
szatmárnémeti egyházmegyéhez kötődik, és a gyulafehérvári főegyházmegye
területén lévő nagyenyedi börtönben teljesedett ki a mártíromság által. De azért
is kiemelkedő eseménynek számít ez a boldoggáavatás, mivel a romániai
bebörtönzött és börtönben meghalt főpásztorok között vértanú püspökünk az
első, akit Szentatyánk ilyen kitüntetésben részesít.
Legutolsó római látogatásom alkalmával, Excellenciás Angelo Amato érsekkel,
a Szenttéavatási Kongregáció prefektusával folytatott konzultáció során sikerült
leszögeznünk a boldoggáavatás pontos dátumát, amelyet folyó év június 8-án
Szentatyánk is jóváhagyott. A boldoggáavatásra 2010. október 30-án,
szombaton d.e. 11.00 órakor kerül sor a nagyváradi székesegyházban. A
rendkívüli ünnepségre maga a Prefektus Úr Őexcellenciája fog eljönni
Nagyváradra, hogy a boldoggáavatási dekrétumot bemutassa és felolvassa. A
szentmise celebrálására Eminenciás Erdő Péter bíboros urat kértem meg, aki sok
püspöktárs kíséretében nagy örömmel vállalta ezt a nem mindennapi felkérést.
Ahhoz, hogy a boldoggáavatást méltóképpen elő tudjuk készíteni és hogy ennek
meglegyen a várt lelki haszna és gyümölcseivel gazdagítsa egyházközségeink és
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híveink életét, egy szervező bizottságot nevezek ki, amelynek feladata az
eseményt megelőzően különféle rendezvények által felkészíteni a híveket és az
egész egyházmegyét erre a rendkívüli ünnepre.
A szervező bizottság élére Nagyságos és Főtisztelendő Fodor József általános
helynök urat nevezem ki irányítónak, továbbá a következő tagokat: Ns.és Ft.
Lőrincz Ottó, Ft. Kubalak Péter, Ns. és Ft. Májernyik Mihály, Ft. Györfi József,
Ft. Ciobanu János és Ft. Jitaru Szél Antal kerületi espereseket, Ns. és Ft. Kiss
Albert, Ns. és Ft. Rajna József, Ns. és Ft. Pálos István főespereseket, Ft. Vakon
Zsolt, Ft. Szabó Ervin, Ft. Pék Sándor, Ft. Mârț Mihai, Ft. Mlinarcsik János
paptestvéreket, valamint Módi Blanka ifjúsági referenst, Benedek Ramóna
hitoktatót és Emődi András levéltárost.
Az itt megnevezett bizottságnak, a 2010. május 10-én tartott megbeszélés
értelmében azon kell fáradoznia, hogy úgy központi, mint helyi és kerületi
szinten megfelelő bemutatásra kerüljön Dr. Bogdánffy Szilárd vértanú püspök
élete és munkássága.
Az esperességek és plébániák szervezzenek Bogdánffy napokat, melyek a
vértanú püspök életének ismertetése mellett nyújtsanak alkalmat a közös imára
és a lelki előkészületre is. Ajánlatos, hogy a szomszédos plébániák hívei
egymást látogatva közös rendezvényeken vegyenek részt, amikor előkészületük
jeléül a Bogdánffy zázlót átadják egymásnak.
A főesperesi kerületeken belül rendezzenek rekollekciós napokat, melyeken
papjaink a vértanú püspök példája nyomán még jobban elmélyíthetik hivatásuk
tudatát. A főesperesek idejében egyeztessenek a plébánosokkal az időpont és a
helyszín végett, hogy papjaink a nyári szabadságolások ellenére is be tudjanak
kapcsolódni a számukra is fontos lelki előkészületbe.
Az ifjúsági munka területén is nyerjen kihangsúlyozást Szilárd püspök példaadó
élete és követendő magatartása. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ tagjai a
papnövendékek bevonásával látogassák a plébániális ifjúsági csoportokat, hogy
a gyermekek és fiatalok is közelebb kerüljenek az ifjúságot nevelő vértanú
püspökhöz.
Legyen véglegesítve és terjesztve a boldoggáavatás előkészítésére összeállított
Bogdánffy kilenced, melynek imádkozására buzdítsuk kedves híveinket,
különösképpen lelkiségi csoportjainkat, továbbra is végezve a már terjesztett és
ismert imát.
A szervező bizottság folytassa az ismertető anyagok összeállítását és terjesztését,
valamint ezeknek más nyelvekre való lefordítását, hogy a hívek minél nagyobb
rétege, katolikusok és nem katolikusok is megismerhessék a komunista
áldozatok közül legelsőnek kiemelt és boldoggáavatásra váró vértanú püspök
személyét. A Mária Rádió műsorain keresztül biztosítsanak megfelelő helyet
úgy az ismertetésre, mint az imaháttér biztosítására, így segítve minél több hívő
bekapcsolódását a boldoggáavatási előkészületekbe.
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A szomszédos egyházmegyékkel való egyeztetés után a papok és az
egyházközségek képviselői számára szervezzenek zarándokutakat a vértanú
püspök életével kapcsolatos helyszínekhez.
Ahhoz, hogy a rendkívüli eseményről, amelyre készülünk mások felé is jelzést
adjunk, a templomok hírdetőtábláira készítsünk megfelelő rövid ismertető
anyagot és használjuk a nagyobb méretű plakátok általi figyelemfelkeltést is.
Folytatódjon a Bogdánffy anyagok gyűjtése, illetve feldolgozása, és ezek a
Püspöki Palota erre kijelölt helyén kerüljenek biztos megőrzésre. Szervezzék
meg és kísérjék nagy gondossággal a vértanú püspök életét bemutató film
elkészítését.
Nem utolsó sorban használjuk ki a média nyújtotta lehetőségeket is, hogy az
eseményről és Bogdánffy Szilárd püspök életéről minél szélesebb körben
tájékoztassuk az érdeklődőket.
„Magasztalja lelkem az Urat!”. Ezt a jelmondatott olvassuk Bogdánffy Szilárd
újmisés emlékképén. Életével és halálával hűséges maradt e jelmondathoz. Most
nekünk jutott az a nagy kegyelem, hogy ezen jelmondat fényében felkészüljünk
és másokat is felkészítsünk a boldoggáavatás nagy eseményére. Tegyük ezt
lelkesedéssel és hálaadással. A szervező bizottság tagjai végezzék nagy
szorgalommal feladatukat, hogy ez az előkészületi idő legyen az áldás és a
kegyelem ideje. De kérem nagy szeretettel, hogy legyenek segítségükre a kedves
paptestvérek, a szerzetesek és szerzetesnők, a hitoktatók és mindazok, akik hittel
és reménységgel be akarnak kapcsolódni egyházmegyénk lelki megújulását
előmozdító esemény előkészítésébe.
Mindannyiuk munkáját már most megköszönve és vértanú püspökünk
közbenjárását kérve küldöm főpásztori áldásomat.

Nr. 895/2010
PAP- ÉS DIAKÓNUSSZENTELÉS
Folyó év július 10-én, szombaton 11.00 órakor a székesegyházban pappá
szenteljük OZSVÁTH József diakónust, aki a gyulafehérvári hittudományi
főiskolán
végezte
tanulmányait.
Ugyanekkor
VARGA
Sándor
papnövendékünket diakónussá szenteljük.
A kedves nagyváradi híveket, az egyházmegye papságát, a szerzeteseket és
szerzetesnőket ezúton is nagy szeretettel hívom és várom egyházmegyénk ezen
nagy ünnepére. Kísérjük
imáinkkal a szentelendőket, hogy hűségesek
maradjanak szolgálatukban. Egyben tekintsük fontos feladatunknak a fiatalok
felkarolását és kísérjük nagy figyelemmel azokat, akikben vonzódást látunk a
papi szolgálat felé. Híveinkkel pedig imádkozzunk kitartóan, hogy az Úr
ajándékozzon egyházmegyénknek új papi és szerzetesi hivatásokat.
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Nr. 896/2010
SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE – EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLATI
NAP A SZÉKESEGYHÁZHOZ
A helyi hagyomány szerint minden év Húsvét V. vasárnapján a nagyváradi
egyházmegyében Szent László királyt ünnepeljük. Hogy még jobban kiemeljük
ezt az ünnepet és egyben lehetőséget adjunk arra, hogy egyházmegyénk minél
több plébániája bekapcsolódjon szent királyunk ünneplésébe, – amint azt már
bejelentettem – jövő évtől kezdve, minden év Húsvét V. vasárnapját
egyházmegyei zarándoklati nappá nyilvánítom. Erre a napra már most
meghívom egyházmegyénk papjait és híveit a székesegyházhoz, hogy Szent
László pártfogását kérve közösen tisztelegjünk ereklyéje előtt, és együtt
mutassuk be a szentmise áldozatot egész egyházmegyénkért. Az ünnepélyes
szentmisét 11.00 órakor mutatjuk be. Ezen a napon úgy módosítsuk a
szentmisék rendjét, hogy lelkipásztorok és hívek minél nagyobb számban
vegyenek részt a zarándoklati szentmisén. Bíztassuk híveinket, hogy szívesen
zarándokoljanak egyházmegyénk főtemplomához, és szervezzük is őket, hogy
minél több egyházközség képviseltesse magát ezen az ünnepen.

Nr. 897/2010
FŐESPERESEK ÉS ESPERESEK MANDÁTUMÁNAK HOSSZABíTÁSA
Egyházmegyénk főespereseinek és espereseinek mandátumát 2011. augusztus
31-ig meghoszabbítom. Egyben kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket,
támogassák őket feladataik elvégzésében, különösen a látogatások
megszervezésében és lebonyolításában. Valamennyiük fáradozásait kísérje Isten
bőséges áldása!

Nr. 898/2010
KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyes jelenlétükkel vagy
bárminemű támogatásukkal segítettek megszervezni az egyházmegyei, illetve
országos szintű rendezvényeket. Nagy élménnyel távoztak az Országos Papi
Találkozó résztvevői, akárcsak az első Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón
megjelent 500 fiatal. Külön köszönet illeti a szentjobbi plébánia híveit, akik két
alkalommal is fogadták vendégeinket. Isten fizesse meg mindenkinek a
jóindulatát és segítőkészségét!
Nagyvárad, 2010 június 15-én.
† László s.k.
megyéspüspök
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