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I. / 2014
Nr. 311/2014.
LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2014-ben
“Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14)
A mögöttünk levő Hit Éve tapasztalataiból erősödve és követve az előző évek
gyakorlatát, az idei esztendőre is lelkipásztori programot készítettünk, amely a
legfontosabb egyházmegyei szervezésű rendezvényeket foglalja magában.
Ezeken keresztül most is a papságot és a szerzeteseket, valamint híveink széles
körét szeretnénk megszólítani. Talán helyesebb lenne azt mondani, hogy a
lelkipásztori programokon keresztül a lehetőségek megteremtését célozzuk meg,
hogy a lelkipásztorok és a hívek szorosabb kapcsolatba kerüljenek egymással,
hogy közösen jobban megismerjék Isten akaratát és határozottabban,
hatékonyabban tudjanak az Ő küldetésében járni.
Az elmúlt pár esztendő próbálkozásai, a nehézségek ellenére is, nagyon sok olyan
jelzésre adtak alkalmat a hívek részéről, amelyek az új utak és módszerek
keresésére ösztönöznek bennünket azért, hogy az Örömhír általunk és a hívek
közösségén keresztül a társadalom minden rétegéhez és benne minden emberhez
eljuthasson. Az eddig folytatott visitaciók alkalmával is meggyőződhettem arról,
hogy híveink várják tőlünk azt, hogy megszólítva őket segítsünk hitük
elmélyítésében és közösségi életük megalapozásában. Ezen nyitottságról és
készségről értesülhettem a már beérkezett lelkipásztori jelentésekből is,
amelyekben szép beszámolókat olvashattam olyan helyi kezdeményezésekről,
melyek a közösség életét akarják elevenebbé tenni, híveinket egy tudatos és
hiteles tanúságtételre hívják és ösztönzik. Ezért is tartom fontosnak, hogy az
évekkel ezelőtt elkezdett utat kitartóan járjuk tovább és segítsük egymást abban,
hogy az Úr ügyéért merjünk vállalkozni. Merjünk valami újat is vállalni
életünkben! Legyünk nyitottak és nagyon figyelmesek a jelen idők kihívásaival
szemben és keressük a lehetőségeket, amelyeken keresztül hitünk megélésével és
vallásos életünk megnyilvánulásaival válaszolhatunk ezekre. A vállalkozó
szellemhez hozzá tartozik a leleményesség és a kezdeményezőkészség is.
Mindenek előtt a lelkipásztoroknak feladata ez: lépjünk híveink elé és mutassuk
meg nekik a Krisztus követés útjait. Ne csak a templomban történjen ez, hanem
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életük minden területén, mindenhol, ahová el tudunk jutni, hogy ott az Egyház
atyai gondoskodását és Isten szeretetét közvetítsük.
Szent Pál apostol szavait tűztük ki idei lelkipásztori programjaink fölé: „Krisztus
szeretete sürget minket” (2Kor 5,14). Bátorítsanak bennünket is ezek a szavak,
hogy hitünk megújult erejével ne önmagunknak éljünk, hanem hivatásunk
magaslatán Isten Országának építői lehessünk. Ezt kívánja előmozdítani a 2014.
évre kidolgozott lelkipásztori program is.
Időpont
JANUÁR
Január 19-25
FEBRUÁR
Február 1
Február 15
Február 21
MÁRCIUS
Március 12
Március 22
ÁPRILIS
Április 5
Április 9
Április 25-27
MÁJUS
Május 8
Május 14
Május 24
JÚNIUS
Június 4
Június 14
Június 21
JÚLIUS
Július 5
Július 7-11
AUGUSZTUS
Augusztus 1-12
Augusztus 21-24
SZEPTEMBER
Szeptember 8-12
Szeptember 20
OKTÓBER
Október 3
Október 4
Október 18
Október 25
NOVEMBER
November 13
November 15
November 22

Esemény

Helyszín

Ökumenikus imahét

Templomok

Szerzetesek Világnapja
Egyháztanácsok képviselői
Boldog Szilárd vértanú püspök – vesperás

Székesegyház
Díszterem
Székesegyház

Szeretetszolgálat I. – lendület
Kántorok lelkigyakorlata

Díszterem
Pasztorális Központ

Pedagógusok lelkinapja
Mária-jelenések az ősegyházban
Ifjúsági animátorképző

Posticum
Pasztorális Központ
Sólyomkővár

Koronagyűlés I. – II. Vatikáni Zsinat
Mária-misztika a középkorban
Családreferens képzés

Pasztorális Központ
Pasztorális Központ
Pasztorális Központ

Mária-kegyképek egyházmegyénkben
Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó
Média-nap

Pasztorális Központ
Szt. László Iskola
Pasztorális Központ

Diakónusszentelés
Papi Lelkigyakorlat

Székesegyház
Sólyomkővár

Zarándoklat Taizé-be
Családcsoportok vezetőinek tréningje

Taizé
Sólyomkővár

Papi Lelkigyakorlat
Egyházmegyei Ministránstalálkozó

Sólyomkővár
Szentjobb

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök
ünnepe
Családok Egyházmegyei Találkozója
Egyháztörténelmi konferencia
Szeretetszolgálat II. – érkezés

Székhelyeken

Koronagyűlés II. – Papság
Szent Erzsébet köténye
Egyházmegyei Kórustalálkozó

Pasztorális Központ
Pasztorális Központ
Nagyvárad
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Székesegyház
Díszterem
Díszterem

I. LAIKUSOK
1. Egyháztanácsosok
Lelkipásztori feladatköreink végzésében legszorosobb munkatársaink a jól megés kiválasztott egyháztanácsosok. Ők azok, akik ismerik a helyi adottságokat, a
családi helyzeteket, az emberek életkörülményeit – összességében véve az
emberekhez vezető utat. Ferenc pápánk új utat jelölt meg számunkra, új fellépési
modorral, új megjelenési formában. A pap már nem várhatja tétlenül híveit a
plébánia kertjében, hanem neki kell elindulnia megkeresni őket. Mindennél
fontosabb a személyes találkozás az emberekkel.
Ezért az év folyamán több alkalommal is szeretnénk az egyháztanácsosokkal
találkozni. 2014. február 15-én egy központi találkozó keretében az
egyháztanácsosok képviselőiben igyekszünk a felelősség- és a küldetéstudatot
feléleszteni. Majd az esperesekkel való egyeztetést követően régiónként
szervezzük meg az egyháztanácsokkal való találkozásokat.
2. Önkéntes- és főállású szeretetszolgálatot vállalók
Felbecsülhetetlen azok szolgálata, akik a hétköznapi élet keskeny ösvényein nem
feledekeznek meg a nélkülöző és szenvedő embertársaikról és állapotbeli
kötelességeiken túl még van erejük az önkéntesség gyakorlására is.
Egyházmegyei Caritas szervezetünkkel karöltve az idén két alkalommal is
szeretnénk felmutatni ezen önkéntesek és a karitatív intézményekben alkalmazott
munkatársak szolgálatát, mindazokét, akik a nélkülözőknek a megélhetéshez
szükséges támogatást nyújtják. 2014. március 12-én mindazon intézményi vagy
plébániai keretben tevékenykedő önkéntesek jelenlétére számítunk, akik
munkájukkal egyházmegyénk területén a rászorulók életkörülményein javítanak.
2014. október 25-én a külföldi támogatóink szemléltetik majd az általuk
működtetett szervezetek belső életét.
3. Egyházmegyei családpasztoráció
Szentatyánk, Ferenc pápa a közelmúltban kérte ki a világegyház püspökeinek a
meglátásait a házassággal kapcsolatban. Az Egyház életében talán nem is volt
példa ekkora méretű felmérésre. Ez is annak a jele, hogy Szentatyánk mennyire
szívén viseli a családok ügyét. Az ő példáját követve figyeljünk oda mi is
fokozottabban a plébániáinkon élő családokra, és álljunk melléjük nem csak
lelkipásztorként, hanem elsősorban emberként. Ezt próbálják elősegíteni ebben az
évben is a családpasztorációs tematikájú rendezvények.
4. Kántorok lelki képzése
A liturgia ünneplésében kántoraink közreműködése elengedhetetlen. Az ő
szolgálatuk is hozzájárul ahhoz, hogy a szentmisék és a szertartások felemelőek
legyenek papok és hívek számára egyaránt. Elismerve az egyházközségeink
szolgálatában lévő kántorok szolgálatának fontosságát az idei évben egy
lelkinapra hívjuk őket 2014. március 22-én.
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5. Pedagógusok
A pedagógusi pálya mélységeit ismerők könnyen felfedezhetik a pedagógusi és a
papi hivatás közös vonásait. Átérezve a rájuk háruló feladat súlyát különös
gonddal tekintünk rájuk ebben az évben is. Hitoktatóink közvetítésére számítva
egy „lelki oázisba” invitáljuk a pedagógusokat 2014. április 5-én, ahol egy pár
impulzussal kívánunk segíteni nekik hivatásuk gyakorlásában.
6. Kórustalálkozó
Akik elkísérték kórusaikat az eddig megrendezett kórustalálkozókra, láthatták a
résztvevők lelkesedését, önbecsülésük kibontakozását. Öröm volt megtapasztalni,
hogy újabb és újabb kórusok jelentkeznek a találkozókra. Az idei Egyházmegyei
Kórustalálkozó 2014. november 22-én lesz Nagyváradon. Továbbra is csak olyan
egyházi kórusok jelentkezését fogadjuk el, amelyek rendszeresen végeznek
templomi szolgálatot.
II. IFJÚSÁG
„A fiatalok a mi szemünk fénye! Olyan értékeket adjunk át nekik, amelyekért
érdemes élni!” (Ferenc pápa) A Szeretetszolgálat Évében fokozott figyelemmel
kísérjük a gyermekeket és a fiatalokat. A központi rendezvényeken túl nagyon
fontosak a plébániai- és esperesi szintű kezdeményezések. Központilag továbbra
is segíteni szeretnénk ezeket a törekvéseket, ezért ebben az évben is képzést
szervezünk az esperesi kerületek ifjúsági felelőseinek és a fiatalokkal intenzíven
foglalkozó lelkipásztoroknak 2014. március 18-20. között.
„Kedves Fiatalok, hallassátok a hangotokat! Azt szeretném, ha az Egyház kilépne
az utcákra!” (Ferenc pápa) A Paptestvérek figyelmébe ajánljuk a már
hagyományossá vált Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót, amelyet ebben az évben
június 14-én szervezünk meg Nagyváradon, valamint az Egyházmegyei
Ministránstalálkozót, amelyre ismét Szentjobbon kerül sor szeptember 20-án.
„Kedves fiatalok, ne az ablakból szemléljétek a világot! Ti egy szebb egyház és
egy jobb világ építői vagytok!” (Ferenc pápa) Arra is kérjük a Főtisztelendő
Paptestvéreket, hogy az eddigi képzéseken részt vett fiatalokat, valamint azokat,
akik ebben az évben április 25-27. között Nagyváradon animátor képzésen
vesznek részt, vonják be a plébániai csoportok munkájába. Az Egyházmegyei
Ifjúsági Központon keresztül az év folyamán is tematikus lapokat küldünk a
plébániákra, hogy a helyi ifjúsági csoportok irányítását egy pár ötlettel segítsük.
„Kedves fiatalok! Európának szüksége van elkötelezettségetekre, bátorságotokra
és hitetekre!” (Ferenc pápa) Zarándoklatot szervezünk fiataljaink számára a
franciaországi Taizébe 2014. augusztus 1-14. között.
A találkozókkal és a zarándoklattal kapcsolatos részletekért, gyakorlati
tudnivalókért érdeklődni az Egyházmegyei Pasztorális Központban Dr. Micaci
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Cristian pasztorál-asszisztensnél a 0757061859-es telefonszámon vagy a
pasztoralis@varad.org email címen lehet.

III. PAPSÁG
1. Papi lelkigyakorlatok
Mindannyian érezzük, mennyire szükségünk van a lelki töltekezésre, hogy
lelkipásztori munkánkat megfelelő minőséggel és lendülettel végezzük. Ebben az
évben is két lehetőséget kínálunk a lelkigyakorlatok elvégzésére a sólyomkővári
plébánián:
I. Csoport: 2014. július 7-11.
II. Csoport: 2014. szeptember 8-12.
A programot és a lelkigyakorlattal kapcsolatos részleteket a későbbiekben fogjuk
közölni. Szeretettel kérem Paptestvéreimet, 2014. június 1-ig jelezzék a Püspöki
Titkárságon, ki és mikor szeretné lelkigyakorlatát elvégezni.
2. Teológiai ismeretek felfrissítése
A Hit Évében minden bizonnyal ösztönzést kaptunk arra, hogy a hajdan
elsajátított teológiai ismereteinket felfrissítsük. Ennek folytatásaként ebben az
évben a Mária-tisztelet megnyilvánulásairól kapunk részletes képet egy
előadássorozatban 2014. április 9., május 14., valamint június 4-én. A hivatalos
Mária-kultusz és a népi ájtatosság széles skáláján kapunk eligazítást, hogy híveink
a lelkiségüknek megfelelő, ugyanakkor járható formáját választhassák.
3. A papi koronagyűlés egyházmegyénkben az a keret, amelyben a
mindannyiunkat érintő kérdésekkel foglalkozhatunk. Éppen ezért az idei évben
két alkalommal kerül sor az ilyen jellegű képzésre: tavasszal, 2014. május 8-án a
II. Vatikáni Zsinat tanításáról, majd ősszel 2014. november 13-án a papság
lényegéről, papi mivoltunkról hallhatunk előadásokat.

***

Nr. 312/2014.
ÜNNEPÉLYES VESPERÁS BOLDOG SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK
TISZTELETÉRE
Ebben az évben is, február 21-én, pénteken 18.00 órakor Boldog Szilárd
vértanú püspökre emlékezve a Székeskáptalan közreműködésével
székesegyházunkban egy ünnepélyes vesperást tartunk. Ennek keretében kerül
átadásra az egyházmegyei érdemérem. Boldog Szilárd püspök tiszteletének
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elmélyítésében nekünk papoknak kell élen járnunk. Ezt tesszük akkor is, amikor
részt veszünk évfordulóinak megünneplésén. Kérem tehát kedves
paptestvéreimet, a szerzeteseket és szerzetesnőket, vegyenek részt az ünnepélyes
vesperáson!

***

Nr. 313/2014.
OLAJSZENTELÉSI MISE
Ebben az évben az olajszentelési szentmisét 2014. április 17-én,
Nagycsütörtökön, d.e. 10.00 órakor mutatjuk be a székesegyházban.
Igyekezzünk hiánytalanul részt venni az olajszentelési misén, az olajok átvételére
pedig készítsük elő és tisztítsuk meg az ehhez szükséges edényeket, üvegeket. A
szentmise után Paptestvéreimet és a szerzeteseket egyszerű agapéra hívom a
Püspöki Palota dísztermébe.

***
Nr. 314/2014.
SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE –
EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLATI NAP
Továbbra is szorgalmazom Paptestvéreimnél az egyházmegyei zarándoklati nap
- 2014. május 18-án, Húsvét V. vasárnapján - meghirdetését és
megszervezését minden plébánián és egyházközségben. Az ünnepi szentmise
d.e. 11.00 órakor kezdődik a nagyváradi székesegyházban. A szentmise előtt a
székesegyház főbejáratánál fogadjuk a zarándokokat és 10.00 órától imádságos
ráhangolódásra várjuk őket.
Az előző évekhez hasonlóan ismételten kérem a Főtisztelendő Plébános Urakat,
szíveskedjenek híveinknek továbbítani meghívásomat és bátorítani őket, hogy
vegyenek részt az egyházmegyei zarándoklaton.
Ahogyan eddig is, ezen a napon a plébániális miserendet úgy módosítsuk, hogy
papok és hívek eljuthassanak az ünnepi szentmisére! Karoljuk fel a régi
hagyományok ápolását azáltal is, hogy zarándokcsoportot szervezünk és a
plébános, lelkipásztor elkíséri híveit a búcsús szentmisére.
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Nr. 315/2014.
BÉRMÁLÁSOK JELENTÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
Február 15-ig még elfogadom a bérmálások tervezésére vonatkozó kérelmeket,
feltételezve azt, hogy a bérmálási előkészítők már jóval korábban elkezdődtek. A
délelőtti bérmálási szentmise legkésőbb 11.00 órakor kezdődjön. Kivételt csak ott
fogadok el, ahol rendszeresen 11.00 óra után szoktak a szentmisék kezdődni. A
hívek és a kedves paptestvéreim megértésére számítok, ha esetenként a
bérmálásokat délutáni időpontra is kényszerülök megjelölni. A bérmálkozók
életkora minimum 12 év.
A bérmálást előzze meg a komoly és megfelelő előkészület, amelynek irányítása
elsődlegesen a plébános feladata, de kapcsoljuk be a szülőket és a bérmaszülőket
is a bérmálás előkészítésébe. A Főtisztelendő Plébános Urak szíveskedjenek a
bérmálandók névsorát február végéig Hivatalomnál leadni.
Ahogyan eddig is gyakoroltuk, a bérmálkozókat és azok szüleit, bérmaszüleit a
bérmálási szentmise előtt legalább fél órával rendeljék a plébániára, hogy a
szertartás előtt közösen ráhangolódjunk a szentség kiszolgáltatására.

***

Nr. 316/2014.
ANTON DURCOVICI VÉRTANÚ PÜSPÖK BOLDOGGÁ AVATÁSA
A nagyváradi és a szatmári püspökség, valamint a bukaresti érsekség után nagy
öröm virrad a jászvásári püspökségre is, hisz folyó év május 17-én folytatódik a
legújabb kori vértanúk boldoggá avatása: Anton Durcovici jászvásári vértanú
püspököt Szentatyánk, Ferenc pápa képviseletében Őeminenciája Angelo Amato
bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa a jászvásári székesegyházban
főpapi szentmise keretében a boldogok sorába emeli.
Anton Durcovici (születési nevén Durkowitsch) 1888. május 17-én született
Deutsch-Altenburgban (ma Bad-Deutsch-Altenburg, Bécsi főegyházmegye, közel
a pozsonyi határhoz) osztrák munkáscsaládban. Édesapja, Franz kőbányában
dolgozott, és a bosnyák háború következtében 1893. február 5-én, 36 évesen
meghalt. Az özvegy édesanya két fiával a nyomor elől 1896-ban Jászvásárra ment,
ahol megözvegyült nagynénjének vendéglője volt. Itt tanultak meg románul.
Később a család Bukarestbe költözött. Anton az iskolatestvérek Szent András
iskolájába járt. 1901. szeptember 1-jén felvették a kisszemináriumba, ahol 1906.
október 6-án jeles érettségit tett. Rajmund Netzhammer bukaresti érsek
tanulmányai folytatására Rómába küldte.
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A Lateráni Bazilikában szentelték pappá 1910. szeptember 24-én. Hazatérte után
bukaresti hittanári tevékenysége mellett a Tulcea-i, Târgovişte-i és a Giurgiu-i
plébániákat vezette. 1916-1917-ben osztrák állampolgársága miatt egy moldvai
internáló táborban tartották fogva. Hazatérte után legfontosabb beosztása
sokoldalú elfoglaltsága között a papképzés volt: mint rektor 1924-1948 között ő
vezett a bukaresti hittudományi főiskolát, mely intézmény egyébként ma az ő
nevét viseli. 1923-ban kanonok, majd 1935-től általános helynök lett, de ő volt az
Unio Apostolica Cleri elnevezésű, papi életszentséget előmozdító egyesület, a
Mária Kongregáció, a Szent Vince Konferenciák és a ferences harmadrend lelkes
irányítója.
XII. Pius pápa 1947. október 30-án jászvásári püspökké nevezte ki. A bukaresti
Szent József székesegyházban szentelte püspökké 1948. április 5-én Patric O'Hara
érsek, apostoli nuncius és a jászvásári székesegyházban tartotta székfoglaló
szentmiséjét április 18-án. Április 14-től egyébként bukaresti apostoli kormányzó
is lett. Látogatta és erősítette egyházmegyéjét a kommunista üldözés idején. Isten
Szolgája Márton Áron gyulafehérvári püspökkel dolgozták ki azt a statútumtervezetet, amelyet az állam elutasított. 1949. június 26-án Popești-Leordeni-be
indult bérmálni, amikor a Securitate letartóztatta. A Jilava-i börtönben
megkínozták, majd átszállították Máramarosszigetre. Itt halt meg 1951. december
10-én. Földi maradványai a máramarosszigeti börtöntemető jeltelen sírjában
vannak.
Vértanúságát és hősies erényeit XVI. Benedek pápa ismerte el, majd 2013.
október 31-én Ferenc pápa engedélyezte a dekrétum kihirdetését. Ünnepét
minden év december 10-én, mártíromságának napján ülik majd meg.
Nagyvárad, 2014. február 3-án

† László s.k.
megyéspüspök
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