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Nr. 844/2009.
AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE
Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság
nevelése, nagyon fontosnak kell tartanunk ezen tevékenységnek a hatékony
megszervezését. Ilyen megfontolásból, kedves paptesvéreim figyelmébe ajánlom
a következő alapelveket, amelyek segítsenek bennünket abban, hogy úgy helyi
mint központi szinten biztosítva legyen a gyermekek és fiatalok lelki gondozása
és nevelése.
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében az ifjúság plebániális
csoportokba szerveződik, amelyek folyamatos fejlődését helyi szinten a
plébános és az őt segítő káplán, egyházmegyei szinten pedig maga a püspök az
Egyházmegyei Ifjúsági Irodán keresztül felügyeli és irányítja. Az ifjúsági
csoportok célja, hogy a tagok rátalálva saját hivatásukra aktív szerepet
tölthessenek be Krisztus Egyházában és a mai társadalomban.
Így, szabadon és közösségi formában minden csoport az apostolkodás céljait
igyekszik elérni, amelyek a következők:
1. a hit és erkölcs alapelveire épülő öntudatos keresztény identitás kialakítása;
2. evangelizáció, tanúságtétel;
3. mások megsegítése.
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I.
Mindezek megvalósításában az alakuló Egyházmegyi Ifjúsági Iroda a
következő négy tevékenységi területen kíván segítséget nyújtani:
1. Liturgia:
a szent liturgiára való felkészítés;
rendszeres szentségekhez való járulás;
a kórusban való részvétel, ministrálás;
közös imák, lelkinapok, lelkigyakorlatok szervezése.
2. Nevelés:
katekéziseken, képzéseken való részvétel a vallásos öntudat elmélyítése a
Szentíráson keresztül, vallásos témájú előadások, beszélgetések
szervezése, életkori sajátosságok figyelembevételével;
keresztény publikációk szerkesztése, megjelentetése és terjesztése;
a gyermekek keresztény nevelésének előmozdítása, hogy amikor elérik a
fiatalkort igazi apostolai lehessenek Krisztus egyházának;
ökumenizmusra való nyitottság.
3. Karitatív szolgálat:
a szociálisan hátrányos helyzetű személyek felkarolása és megsegítése
(kórházi betegek, öregotthonok lakói, árvák, bentlakók, fogyatékosok,
egyedülélők, hajléktalanok, börtönben sínylődők, stb.);
a plébániákhoz tartozó, segítségre szorulók támogatása (betegek,
özvegyek, nagycsaládosok, stb.);
az önkéntes munka vállalása különböző egyházi programokon.
4. Kulturális és szabadidős foglalkozások:
a kulturális, tudományos, művészeti, valódi értékek iránti érzékenység
kialakítása és annak elmélyítése;
a szabadidő kellemes és hasznos megszervezése;
kulturális-, művészeti-, sport- és turisztikai rendezvények szervezése;
kirándulások és zarándoklatok szervezése;
eszmecsere meghatározott filmek, publikációk kapcsán keresztény
szemmel.
II. Ennek a tevékenységi tervnek a megvalósítása szempontjából a fiatalok
számára nagyon fontos egy hatékony és működő struktúra kialakítása plebániális
és egyházmegyei szinten.
A plebániális csoport szervezése:
1.
A plébániák ifjúsági csoportját a plébániához tartozó fiatalok alkotják,
akik szabadon választhatnak maguknak nevet;
2.
Mindegyik plebániális csoportnak van egy felelőse, akit a tagok
választanak: ez a személy a plébános által is elismert legyen;
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3.

4.
5.

6.

Mindegyik plebániális csoportnak legyen 2, 3, 4 vagy több animátora,
akik felelősséget vállalnak a 4 tevékenységi terület koordinálásában. A
csoport animátorait, a megfelelő képzettség bizonyítása után a plébános
jelöli ki a csoport felelősének meghallgatásával;
Ha szükséges, a csoport szétválasztható korosztályok szerint: serdülők
(14-18 év), fiatalok (18-30 év);
Ha egy plébánián több pap tevékenykedik, a káplánnak kötelessége az
fjúsági munka vállalása, miközben a plébános figyelemmel kíséri és segíti
munkáját;
A plébánosok gondoskodjanak arról, hogy a hitoktatók kapcsolódjanak be
a plebániális csoportok megszervezésébe és tevékenységébe.

Az egyházmegyei szintű szervezés:
1.
Az egyházmegye plébániáinak ifjúsági csoporjait egy kinevezett pap fogja
össze, akit ifjúsági felelősnek neveznek és akit a püspök nevez ki;
2.
Az ifjúsági felelős együtt dolgozik egy általa kiválasztott fiatal csoporttal,
különböző plébániákról származó animátorokkal. Ennek a csoportnak a
neve „VÁR-LAK” (Várad: Léted A Krisztusé);
3.
Az ifjúsági felelős és a VÁR-LAK együttműködik a plébánosokkal, a
káplánokkal, a hitoktatókkal, az animátorokkal, az egyházmegyei iskola
mindenkori spirituálisával, a plébániai csoportokkal és az Egyházmegyei
Ifjúsági Irodán keresztül támogatja ezek munkáját;
4.
Az ifjúsági felelős beszámolóval tartozik a püspöknek minden ifjúsági
munkát érintő tevékenységről;
5.
Az ifjúsági munka megkönnyítése céljából, minden esperességen legyen
egy, az esperes által megnevezett és a püspökön keresztül megerősített
lelkipásztor, aki a kerületi ifjúság munkáját szervezi és követi, segítvén
ezzel az egyházmegyei ifjúsági felelős munkáját.
III. Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda működéséhez a következő alapelveket
határozzuk meg:
1.
A Egyházmegyei Ifjúsági Iroda, a Nagyváradi Római Katolikus
Egyházmegye támogatását élvezi.
2.
Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda feladata az ifjúsági pasztorális terv
elkészítése.
3.
Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda az egyházmegye minden nyelvű ifjúsági
csoportjával köteles kapcsolatot tartani és azokat segíteni tevékenységük
kibontakoztatásában.
4.
Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda támogatja az egyetemista ifjúság
tevékenységét is.
5.
Az egyházmegye ifjúsági csoportjai nyitottak más felekezetű fiatalok felé
is, akik a keresztény szelemmiséget ápolják.
6.
Az ifjúsági csoportok, nyelvi megkülönböztetés nélkül vegyenek részt az
Egyházmegyei Ifjúsági Iroda által meghatározott egyházmegyei
rendezvényeken.
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7.

Minden aktív lelkipásztor – plébánosok és káplánok – tekintse
felelőségteljes kötelességének az ifjúsági munka támogatását plébániai és
egyházmegyei szinten egyaránt.

Nr.845/2009.
PAPI TALÁLKOZÓK A PAPSÁG ÉVÉBEN
A Papság Éve alkalmából, melyet Szentatyánk XVI. Benedek pápa 2009. június
19. – 2010. június 11. közötti időre hirdetett meg, több papi találkozó
megszervezésére kerül sor. A tavaszi Püspöki Konferencia ülésén született
határozat alapján, a katolikus egyházmegyék felváltva, havi rendszerességgel
rendezik meg ezeket a találkozókat, melyeknek fő célja a papi identitás
erősítése, a papi egység és összetartozás ápolása. A püspökök kifejezett kérése,
hogy ezeken a találkozókon, egy maximum 10 fős csoporttal minden
egyházmegye képviseltesse magát.
Az első ilyen találkozót a Bukaresti Főegyházmegye szervezi meg 2009 október
14-15. között, amelyre a meghívó már megérkezett. Válaszolva erre,
egyházmegyénk minden esperessége jelöljön ki egy paptestvért, aki ezen a
találkozón részt vesz. A további találkozókon is, amelyeknek pontos dátumát
időben közölni fogjuk, képviselőink által szeretnénk résztvenni. Ennek
megszervezésében az esperes urak és a paptestvérek támogatását kérjük.
Nagyváradon, a görök katolikus püspökséggel együtt, 2010 májusában
szervezzük meg a papok találkozóját.

Nr. 846/2009.
PAPI ZARÁNDOKLAT MÁRIA RADNÁRA
Csatlakozva egy szép hagyományhoz, a papok évében egyházmegyénk papságát
és szerzeteseit is felkérem, hogy 2009 október 10-én vegyünk részt a papok és
szerzetesek zarándoklatán, amelyet a szomszédos temesvári egyházmegye
minden évben megszervez a Mária Radnai kegyhelyen. Az ünnepélyes
szentmise d.e. 11.00 órakor kezdődik. A szállítást közös busszal oldanánk meg.
Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy csak súlyos ok miatt maradjanak el
ezen közös zarándoklattól. Úgyszintén, számítok a szerzetesek és szerzetesnők
jelenlétére is.
A zarándoklat gördülékeny szervezése érdekében, a papok és szerzetesek 2009.
szeptember 30-ig szíveskedjenek jelezni részvételi szándékukat a Püspöki
Titkárságon.
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Nr. 847/2009.
PÜSPÖKI KÁPOLNA BÚCSÚJA
Ez évben püspöki kápolnánk búcsúját is - Borromeo Szent Károly ünnepét – a
Papság Évének jegyében szeretnénk megünnepelni. Ezért szeretettel hívom meg
kedves paptestvéreimet és az egyházmegye szerzeteseit, szerzetesnőit, 2009
november 4-én egy LELKI NAPRA, amelynek kiemelkedő pontja az ünnepélyes
búcsús szentmise lesz. A nap programja a következő:
11.00 órakor elmélkedés a Székesegyházban;
12.30 órakor közös ebéd;
14.00 órakor szentségimádás a Székesegyházban;
15.00 órakor ünnepélyes szentmise a püspöki kápolnában.
A lelki nap vezetésére Nagyságos és Főtisztelendő KONDÉ Lajos, püspöki
helynököt, a Szeged-i Fogadalmi Templom plébánosát kértem fel. Mindenkit
szeretettel várunk!

Nr. 848/2009.
ÚJ MŰSORIGAZGATÓ A MÁRIA RÁDIÓNÁL
Miután Ft. SELYMES József paptestvérünk személyi okokra hivatkozva
lemondott a Mária Rádió műsorigazgatói tisztségéről, az illetékesek javaslatára,
ezen feladatra elfogadtam és megerősitettem Ns. és Ft. FEJES Rudolf Anzelm
OPraem apát urat, aki lelkipásztori tevékenysége mellett a műsorigazgatói
tisztséget is magára vállalta.
Főtisztelendő Selymes József paptestvéremnek, a sok hallgató nevében is,
megköszönöm eddigi áldozatos munkáját. Az új műsorigazgatónak, Ns. és Ft.
FEJES Rudolf Anzelm OPraem apát úrnak Isten áldást kívánom ezen új
feladathoz.

Nr. 8492009.
HELYEZÉSEK AZ EGYHÁZMEGYÉBEN
Folyó év szeptember 1-től a következő személyi változások léptek érvénybe
egyházmegyénkben:
Ft. SZABÓ Ervin, eddigi szentjobbi plébános a „Szent László”-ról
elnevezett iskolánk lelki igazgatója – spirituálisa lett;
Ft. SZÉKELY Antal, eddigi nagyvárad-őssi h.plébános, szentjobbi
plébános lett;
Ft. NAGY Tibor, eddigi tasnádszántói plébános, a nagyvárad őssi
plébániára került plébánosi megbízással;
Ft. SOMOGYI Imre, eddigi bihari helyettes plébános, a tasnádszántói
plébániára kapott helyettes plébánosi megbízást;
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Ft. SELYMES József, aki eddig a Mária Rádiónál tevékenykedett, a
nagyvárad újvárosi plébániára került segédlelkészi beosztással;
Ft. KNECHT József, a kalocsai főegyházmegye szolgálatából visszatérve,
a selymesilosvai plébániára kapott plébánosi beosztást;
Ft. FARKAS András Bertalan újmisést a margittai plébániára küldtem
segédlelkészi megbízással.
Ft. VAKON Zsolt, püspöki titkárt, eddigi feladatai megtartásával,
egyházmegyei ifjúsági felelősnek neveztem ki;
Ft. TÖRÖK Zsolt-ot, aki eddig a nagyvárad-újvárosi plébánián
segédlelkészként működött, tanulmányai folytatására Rómába engedtem.
Papnövendékeink közül, TÓTH Attila Levente, a szilágysomlyói plébánián tölti
a gyakorlati évet, BALÁZS Róbert László pedig a tasnádi plébánián kapott
beosztást.

Nr. 850/2009
NAGYVÁRAD TUDÓS PÜSPÖKEI, JELES SZEMÉLYISÉGEI
„Nagyvárad tudós püspökei, jeles személyiségei” című konferenciánk immár 11.
alkalommal kerül megrendezésre ez év október 16-án és 17-én a nagyváradi
püspöki palota dísztermében, amelyet a Sapientia Varadiensis Kulturális
Alapítvánnyal karöltve tartunk. Ebben az évben Bémer László és Szaniszló
Ferenc püspökökről tervezünk emlékülést tartani. Október 16-án, pénteken
18.00 órakor megemlékező szentmisét tartunk a bazilikában és a kriptában
megkoszorúzzuk Bémer püspök sírját, majd a püspöki kertben Szaniszló püspök
szobrát. Másnap, 17-én 10.00 órakor kezdődik a konferencia a püspöki palota
dísztermében.
Szeretettel hívom és várom az egyházmegye papságát, hogy lehetőség szerint
vegyen részt ezen a konferencián, mely szerény főhajtás egyházmegyénk,
nemzetünk nagyjai előtt. Fontosnak tartom a paptestvérek jelenlétét, különös
tekintettel arra, hogy Dr. Ternyák Csaba, egri érsek és Bosák Nándor, debrecennyíregyházi püspök is jelezte részvételi szándékát a konferencián.

Nagyvárad, 2009. szeptember 1-én

† László s.k.
megyéspüspök
13

