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Nr. 1821/2010.
KARÁCSONYI ÜZENET
Főtisztelendő Paptestvérek! Tisztelendő Szerzetesek! Kedves Híveim!
Az információk áradatában élő embert karácsony ünnepe az ősrégi üzenettel
szólítja meg: „Az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya
Egyszülöttjének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt el.” (Jn 1,14). Az
üzenet a világ legnagyobb hírügynökségein is túl tesz, hisz egyikük sem tud egy
olyan hírrel előállni, amely annyira lekötné az emberek figyelmét, mint ahogyan
ezt az angyali híradásban halljuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely
nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus,
Dávid városában.” (Lk 2, 11). Minőségében is a karácsonyi üzenet minden
eddigi híradás fölé emelkedik, mert soha sem sikerült valakinek egy olyan hírt
megfogalmazni, amely annyira meggyőzően átölelje és biztonságba helyezze az
ember életét és egész történelmét, mint ahogyan azt a mennyei seregektől
körülvett angyal hirdette: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a
földön a jóakarató embereknek!”(Lk 2, 14).
A Szentírás több helyen is beszél a csodálatos karácsonyi eseményről. A Lukács
szerinti beszámoló, amelyet az éjféli misén olvasunk fel, a legismertebb és a
legkedvesebb, mert részleteiben elmondja nekünk Jézus születésének történetét
és körülményeit. Amikor elérkezett az idők teljessége, és lejárt a várakozás
ideje, mivel az emberi hajlékokban nem volt számára hely a betlehemi barlang
csöndjében Máriától megszületett az Isten. Az, akit soha senki sem látott, az,
akit az emberek évszázadok óta szívből kérleltek: „Uram, mutasd meg nekünk
arcodat!”, megmutatkozott olyannak, amilyen. Az angyalok öröméneket
zengnek, a pásztorok leborulnak előtte, mert a jászolban „üdvözitő Istenünk
kegyelme megnyilvánult minden ember számára...”(Tit 2, 11).
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Évről-évre örömmel és szeretettel idézzük fel ezt a leírást, hiszen annyira
hitelesen tárja elénk a csodálatos karácsonyi éj hangulatát és izgalmait.
Meghatódunk a jászolba fektetett Kisded Jézus megtalálásakor, aki az ártatlan
gyermek mosolyával Isten örömét és szeretetét sugározza felénk. Szívesen
időzünk el a templomainkban felállított betlehemek előtt, miközben átjár
bennünket az esemény rendkívülisége, mert „gyermek születik nekünk, fiú adatik
nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó,
Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.”(Iz 9, 5).
A másik igen ismert szentírási rész, amely a karácsonyi esemény bemutatására
az ünnepi szentmisén kerül felolvasásra, majd a karácsonyi időben többször is
megismétlődik, János evangéliumának előszava, az úgynevezett prológus, amely
feltárja előttünk Istennek tettét, aki Fiában kinyilvánitja teremtői akaratát és
megmutatkozik az embernek.
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, mert Isten volt az Ige” (Jn 1, 1).
Istennek a titka ez, aki emberré akart lenni. Emberré, akinek vannak korlátai, aki
növekszik, tanul és kérdez; emberré, aki oda tud figyelni a másikra és válaszol
neki. Ezért leszállt életünk adottságai közé és megszentelte annak minden
helyzetét. Úgy jelent meg közöttünk, hogy igazi földi életünket és annak
minden problémáját magára vette. Nem látszólagos testben, nem álruhában jött
közénk, hanem beleszületett az emberiség családjába és megalapozta a reményt.
Az emberré lett Ige a Megragadhatatlant megragadhatóvá, a Láthatatlant
láthatóvá, a Mérhetetlent mérhetővé és felfogahatóvá tette, amikor olyan lett,
mint bárki közülünk, emberek közül. Csodálatos titok ez, mert feltárja előttünk,
hogy Krisztus nem csak egy valaki a bensőséges emberbarátok közül, hanem az
élő Istennek emberré lett Fia, aki által Isten nem Istenként, hanem emberként
akart megjelenni a világ üdvözítésére.
Kedves ünneplő testvérek!
A karácsony feltárja a tervet, amely mellett Isten döntött: egészen ki akarta
nyilatkoztatni magát nekünk, gyarló embereknek. Ezért nem maradt rejtve
felfoghatatlan titkában. Elérhetetlen világosságából kilépett és elhozta az
emberiség homályába mindent átható fényét. Nem maradt meg
mindenhatóságában, hanem betört a teremtményi gyöngeségbe és lehetővé tette,
hogy az ember megláthassa Őt és befogadhassa életébe.
Ha újra helyesen akarjuk ünnepelni a karácsonyt, akkor fel kell fedeznünk
üzenetének fontosságát és időszerűségét a mi életünkben. Ehhez nem elég
megvallani az igazi hitet, és azt mondani: e Gyermekben maga Isten jelent meg
közöttünk. A szívünket kell megnyitni az örömre, hisz Isten képességet adott és
lehetőséget engedett arra, hogy megismerjük Őt és felfedezzük a mi életünkben.
Ezért, amikor a karácsonyi ünnepen megvalljuk, hogy „az Ige testté lett, és
közöttünk élt”, akkor azt a meggyőződésünket fejezzük ki, hogy magára véve az
emberi életnek minden terhét, Isten testvérként közelítette meg az embert és
jelen van közöttünk mindörökre, és Názáreti Jézusnak hívják. Az Isten e
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gyermek által mutatta meg nekünk végtelen szeretetét, amely nem hagyja
közömbösen a világot, hiszen benne minden új értelmet kap. Általa világosság
gyúlt az éjszakába és szeretetének ez a fénye soha többé nem alszik ki.
Amikor a betlehemi jászol előtt megvalljuk: „az Ige testté lett”, azt is hisszük,
hogy az ember Istenhez kapcsolódott, mert az Ő megtestesülése betöltötte az
emberi létünk ürességét és szabad utat nyitott az örök boldogulás felé. Hiszünk
abban, hogy a betlehemi Kisded, az „igazi világosság” (Jn 1,9), aki minden idők
és korok emberét megvilágosítja és a fényre vezeti, aki mindig jelen van ott,
ahol igaz szó hangzik el, ahol élik a szeretetet, ahol megvalósul a testvéri
közösség.
“...Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól
született…”(Gal 4,4). Bár megvalósult eseményként beszéli el Istennek, az Ő
Fiában, Jézus Krisztusban történt megtestesülését, Szent Pál apostol a
galatákhoz írt levelében az új idők kezdetére utal és az állandó jelenre, amelyben
mindig és mindenütt megvalósulhat az igazi karácsony, az Isten és az ember
közötti csodálatos találkozás.
Jézus Krisztus születésének ünnepe feltárja elöttünk ezt az állandó jelent: Isten
megkeresi az embert és meglátogatja. Ezért karácsony nem csak egy napnak az
eseménye és élménye. Isten nem hagyta el a világot, amelyet egykor,
Betlehemben magára vállalt. Ő itt maradt közöttünk. Itt van velünk és várja,
hogy felfedezzük életünkben az Ő jelenlétét, szavát és hívását, mert „elérkezett
az idők teljessége”. Amikor meglátjuk Őt a világ történéseiben, megtaláljuk
családunk mindennapi életében és észrevesszük embertársainkban, amikor nem
zárkózunk el tőle a szeretet gyakorlásában és az igazság szolgálatában, amikor
szeretetének hírnökei maradunk az idegen és kitaszító világban, akkor
karácsonyt hírdetnek az angyalok mint egykor Betlehemben: „Dicsőség a
magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakarató embereknek!”(Lk 2,
14).
Főtisztelendő Paptestvérek! Tisztelendő Szerzetesek! Kedves Híveim!
A próféták jövendölése beteljesedett és akinek jövetelét angyalok hirdették, már
elérkezett hozzánk. Engedjük, hogy tegye lelkileg tartalmassá és gazdaggá
ünnepünket. Hozzon örömet, vigasztalást és békét életünkbe és vezessen el a
remény és a hit forrásaihoz. Így kívánok mindenkinek áldott karácsonyi
ünneplést.
Főpásztori áldással.

Nagyvárad, 2010. Karácsonyán
†László s.k.
megyéspüspök
(Felolvasható Karácsony első vagy második napjának minden szentmiséjén)
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Nr. 1822/2010.
XVI. BENEDEK PÁPA APOSTOLI LEVELE BOGDÁNFFY SZILÁRD
VÉRTANÚ PÜSPÖK BOLDOGGÁ AVATÁSÁRA.
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Nr. 1823/2010.
ÜZENET BOGDÁNFFY SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK BOLDOGGÁ
AVATÁSA UTÁN
Isten nagy ajándékát fogadhatta egyházmegyénk, amikor Szentatyánk, XVI.
Benedek pápa jóváhagyásával és megbízásából, 2010. október 30-án, a
nagyváradi székesegyházban, Eminenciás Angelo Amato bíboros úr, a
Szenttéavatási Kongregáció prefektusa boldoggá avatta Bogdánffy Szilárd
vértanú püspökünket, aki közbenjárónk lett Istennél és példaképünk a hitnek és
hűségnek az útján. Nagy örömünkre szolgált az is, hogy Eminenciás Erdő Péter
bíboros úr vezetésével, a boldoggáavatási szentmisét 36 püspök és több mint
kétszáz pap mutathatta be számos szerzetes és hívő zarándok jelenlétében. Újból
és újból megfontolhatjuk a bíboros úr szavait, melyekben kihangsúlyozta e
rendkívüli esemény fontosságát a mai hívő keresztény ember életében: „Szilárd
püspök vértanúsága a remény forrása számunkra. Szenvedésével és halálával
igazolta, hogy olyan örömre, olyan boldogságra kaptunk hivatást, ami nagyobb,
mint ez a földi élet. Ezért erősebb a szeretet, mint a halál (vö. Én 8,6), ezért nem
fér össze a szeretet a félelemmel (vö. 1Ján 4,18). ... Szilárd püspök közbenjárása
ma is támogat, példája ma is tanít minket. Mert szükségünk van reménységre
fáradt, a földi szabadság öröme után szinte megcsömörlött és csalódott
korunkban. Ha régen az üldözés keménysége volt a nagy kísértés, ma inkább az
élet szinte felfoghatatlan bonyolultsága, a szétszórtság, meg valamilyen
titokzatos belső fáradtság akadályozza, hogy a szeretet lendületével fussuk azt a
bizonyos versenyt az örök boldogság felé, amelyről Szent Pál beszél (vö. 2Tim
4,7). Mintha szomorúság ülné meg a szíveket. Pedig ahogy a félelem és a
hallgatás csendjéből és sötétségéből ma újra felzeng és felragyog a vértanúk
bizonyságtétele, ugyanúgy itt van velünk a hitnek az az ereje is, amely reményt
és jövőt adhat nekünk. ... a vértanúk vére nem a keserűség emléke és a földi
igazságszolgáltatás követelése, hanem a megbocsátás, a kiengesztelődés és az
újjászületés ellenállhatatlan ereje. Magvetés a vértanúk vére, amelyből új hit, új
élet és új remény fakad.”
A boldoggáavatás ünnepe megújjulásunk kezdetét jelentheti, ha továbbra is
ápolni fogjuk és még jobban elémélyítjük Boldog Szilárd püspök iránti
tiszteletünket, ha imáinkban közbenjárását kérjük és kihasználjuk mindazon
kegyelmi lehetőségeket, amelyekkel az Isten a szentek és boldogok tisztelete
által halmoz el bennünket. A nagy eseményre készülve, megtapasztaltuk az
egység erejét és az összefogásból fakadó lelki örömnek szépségét. Jelt adtunk a
világnak a mi hitünkről és olyan üzenetet sikerült az emberek elé vinni, amely
igazi és hiteles értékekről szól: erős hit, hűség és kitartás, áldozatvállalás. Ezekre
alapozva, a mai ember nyugtalan és sokszor annyira bizonytalan élete is
gazdagabbá és békésebbé válhat. Ne engedjük hát ellohadni Isten kegyelmének
kibontakozását egyéni és közösségi életünkben. Bízzuk magunkat Istenre és
Boldog Szilárd püspök segítségével próbáljunk az erényes élet útján járni.
Legyünk kitartóak és minden szükségben kérjük az ő közbenjárását.
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A boldoggáavatás nagy kegyelméért, 2011. január 12-én Rómában személyesen
fogok hálát mondani a Szentatyának, amikor tiszteletünk és hűségünk jeléül, az
egész egyházmegye nevében Boldog Szilárd püspök emlékérmet fogok átadni a
pápának. Ugyanekkor meglátogatom Eminenciás Angelo Amato biboros
prefektus urat és mindazon római hivatalokat és személyeket, amelyek
hozzájárultak a boldoggáavatás előkészítéséhez és kivitelezéséhez.
Az egész egyházmegye köszönetét fejezem ki mindazok iránt, akik
kezdeményezték, előkészitették és az évek folyamán előmozdították a
boldoggáavatási folyamatot. Köszönet illeti azokat, akik imáikkal támogatták az
ügy előrehaladását és egyénileg vagy közösségileg készítgették egyházmegyénk
e nagy eseményét. Köszönet a paptestvéreknek és szerzeteseknek valamint a
hitoktatóknak, amiért komolyan részt vállaltak Boldog Szilárd püspökünk
vértanúságának ismertetésében. Köszönet azoknak is, akik kutatói munkájuk
által lehetővé tették a vértanú püspök jobb megismerését. Végül pedig köszönet
mindazoknak, akik csodálatos összefogással segítettek a magasztos ünnep méltó
és pontos előkészítésében. Valamennyiüknek legyen jutalmuk a lelki öröm és
béke nagy ajándéka.
A jövőben, ahogyan azt az Apostoli Levél is meghatározza, egyházmegyénkben
október 3-án Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök ünnepét üljük. Az
évi direktóriumba már bekerültek az ide vonatkozó tudnivalók. Az ünnep
miseszövegei, amelyeket más alkalommal is lehet használni, a boldoggáavatás
előkészülete alkalmával kiadott imafüzetekben is megvannak a 25. oldalon. A
szövegek külön kiadása is következik, amikor az illetékes Kongregáció
jóváhagyása is megérkezik.
Továbbá ajánlatos, hogy amikor az eukarisztikus imákban a szentek
közbenjárását kérjük, szigorúan betartva az előirt formákat, sorban említsük meg
egyházmegyénk alapitó királyát, boldog püspökünket, akiket követhet a
napnak a szentje. A III. eukarisztikus ima szerint: ...szent apostolaiddal, a
dicsőséges vértanúkkal, Szent László királlyal, Boldog Szilárd püspökkel, Szent
N. –nel, és minden szenteddel együtt. Egyéb ájtatosságokra használható a már
ismert imafüzet az ott megtalálható kilenceddel.
A következő évben, 2011-ben ünnepeljük Boldog Szilárd vértanú püspök
születésének 100. évfordulóját. Ez a jubileum is jó alkalom arra, hogy vértanú
püspökünk életpéldáját szemlélve, tovább törekedjünk őt követni a hitnek az
útján. Használjuk ki erre a prédikációk, hitoktatás és különféle liturgikus
cselekmények által biztositott lehetőségeket, de legyen ez fő téma az ifjúsági
pasztorációban és a papság kerületi találkozásain is, amikor egymást erősítve
annak nyomdokain járunk, aki szolgálatban és hitben egyaránt példaképünk.
(Felolvasandó Karácsony 2. Vasárnapjának szentmiséin).
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Nr. 1824/2010.
EGYHÁZMEGYÉNK CÍMERE
Egyházmegyénk történelmi eseményére készülve, Bogdánffy Szilárd
boldoggáavatására, miután meghallgattam a Tanácsosok Testületének
véleményét, egyházmegyénknek címert készíttettünk amelyet most hivatalosan
is bemutatok és használatát elrendelem.

27

A címer heraldikai elemeinek felsorolása:
A paizs négyelt, az 1-es és 4-es mezők, valamint a 2-es és 3-as mezők
egyformák(ismétlődnek). A 1-es és 4-es ezüst mezőben vörös görög kereszt
látható. A 2-es és 3-as kék mezőben arany koronán, hátsó két lábán álló
koronázott oroszlán, mellső két mancsában ezüstpengéjű bárdot tart.
A címer interpretációja:
Az 1-es és 4-es ezüst mezőben elhelyezett piros kereszt a tiszta hitért hozott
áldozatnak a kifejezője, egyben összekötő elem a címert adományozó és az
egyházmegye címere között. A 2-es és 3-as mezőben az arany korona a királyi
város méltóságának kifejezője, a bárdos oroszlán pedig Szent Lászlóra utal.
Utóbbi két mező Nagyvárad korábbi címerére utal. Az egyházmegyei
címerpajzsot papi kalap díszít püspöki zöld méltóságban, a pajzs mind a két
oldalán három sorban elhelyezett hat bojttal (1:2:3), valamint a pajzs mögött a
vezérkereszt.
A címer alkotója Dr. Franz von Klimstein úr, a regensburgi egyházmegye
levéltárosa, a heraldika szakértője, akinek köszönjük segítségét.
Az egyházmegyei címer a Püspöki Hatóság okmányain, pecsétjén és az
egyházmegyei zászlón (kék és fehér mező, a címer a fehéren) kerül használatra,
valamint az főesperesi és esperesi kerületek pecsétjein a megfelelő kerület
nevének feltünteetésével. Az egyházmegyei címer nem használható plébániai
pecséteken.

***

Nr. 1825/2010
STÓLADIJAK ÉS EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
A 2011-es évre a stóladíjak változatlanok maradnak:
Szentmise (énekes)
Szentmise (csendes)
Esketés
Temetés

15,- RON;
10,- RON
150,- RON;
150,- RON.

Mint már az elmúlt évben is kihangsúlyoztuk, ezen megállapított, és az egész
egyházmegyére elrendelt díjak minden plébánián kötelezőek, méltó és rendezett
szolgáltatásokat biztosítva híveink számára.
A hívek egyházi hozzájárulását illetően is, tovább szorgalmazzuk az elmúlt
évben elrendelteket. Minden plébánián alkalmazni kell a Püspöki Konferencia
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ide vonatkozó határozatát, amely szerint a hozzájárulás a hívek bármilyen
személyes jövedelmének - pénzbeli fizetés, nyugdíj vagy bármilyen más
jövedelem - 1 %-át jelenti. Amikor a jövedelem 1%-át gyakorlatilag nem lehet
kimutatni, az egyházi hozzájárulás évente legalább 50,- RON-t tegyen ki.
Az itt megerősített és elrendelt egyházi hozzájárulást, minden plébánián
maradéktalanul alkalmazni kell. A „prudentia pastoralis“ jegyében híveinket
türelemmel és világosan tájékoztassuk arról, hogy az egyházi hosszájárulással
kifejezésre jut a híveknek az Egyházhoz való felelős tartozása. Ezzel híveink
azon kötelességüknek tesznek eleget, miszerint minden tagnak hozzá kell
járulnia az egyházi intézmények és tevékenységek fenntartásához és
működtetéséhez (vö. ET 222.k.1. §).
Olyan esetekben, amikor híveink különböző egyházi szolgáltatást igényelnek, de
egyházi hozzájárulásukat hosszabb ideig nem fizették ki, ugyancsak a már
említett „prudentia pastoralis“ szellemében, jelenlegi értékben tíz évre lehet azt
visszamenőleg igényelni.

***
Nr. 1826/2010.
KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA
Most is kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy az évvégi jelentéseket és
kimutatásokat – statisztikai adatok, évvégi zárszámadás, költségvetéstervezet,
anyakönyvi másolatok, gépkocsik nyilvántartása – legkésőbb 2011. február 15ig nyújtsák be a Püspöki Hivatalhoz. A statisztikák kiállításánál törekedjünk
továbbra is reális adatokat feltüntetni. Ugyanez az elv érvényesüljön a
költségvetés tervezetek elkészítésénél is. Külön felhívom a figyelmet az
anyakönyvi másolatok beküldésére! Elég sok plébánián komoly hátramaradások
vannak ilyen téren. Kérem a plébánosokat, igyekezzenek pótolni a Püspöki
Levéltárban hiányzó példányokat is.
***
Nr. 1827/2010.
FAKULTÁSOKRÓL
Az eddigi gyakorlat szerint, vegyes vallású házasságok megkötéséhez
szükséges engedélyt a 2011. évben megadom, kigangsúlyozva azt, hogy ilyen
esetekben ragaszkodnunk kell az ET 1124 – 1126. kánonjában megállapított
feltételek teljesítéséhez. Egyben azt is kérem, hogy lelkiismeretesen készítsük el
a szükséges iratokat, amelyeket a plébániai irattárban őrizzünk, az engedély
megadását pedig a Házasultak anyakönyvébe a következő formában jegyezzük
be: „Engedélyezve a nagyváradi püspök 1827/2010. számú felhatalmazása
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alapján”. Az vegyes vallású házasságok megkötéséről szóló kimutatást a 2010.
évre, a többi jelentéssel együtt 2011. február 15-ig kérem benyújtani
Hivatalomhoz, feltüntetve a felek nevét, vallását, születési és keresztelési helyét
és idejét, a hászasság megkötésének helyét és idejét, valamint az eskető papnak
a nevét.
A valláskülönbség akadálya alóli felmentést, a 14. életévüket betöltöttek
megkeresztelésének engedélyezését, valamint a házassági forma alóli
felmentést minden egyes esetben külön kell kérni az Ordináriustól.
Az egyházmegyénkben gyóntatási joghatósággal rendelkező minden papnak
engedélyt adok az abortusz bűnének feloldozására. Ilyen esetekben, megfelelő
elégtétel meghatározása mellett, komolyan hangsúlyozzuk ki azt, hogy a
feloldozást külön püspöki engedély alapján kapja meg az illető.

***

Nr. 1828/2010.
BINÁCIÓK ÉS TRINÁCIÓK
Az ET 905. kánonja értelmében paphiány és lelkipásztori szükségből a helyi
ordinárius megengedheti, hogy a papok megfelelő okból naponta kétszer, vasárés ünnepnap háromszor is misézzenek. Tekintettel arra, hogy
egyházmegyénkben nagyon sok helyen a filiák magas száma következtében
ilyen szükséghelyzet áll fenn, a Főtisztelendő Paptestvéreknek ezennel továbbra
is megadom a binálási és trinálási engedélyt azzal a megjegyzéssel, hogy ezt a
lehetőséget lelkiismeretesen kezeljük.
Az ET 951. kánonja szerint, ilyen esetekben is a miséző pap csak egy mise
stipendiumát tarthatja meg magának, a többit pedig „az ordinárius által előírt
célra fizeti be”. Eddigi rendelkezésem értelmében, engedélyezem hogy ezen
stipendiumok összegét továbbra is a hivatalos kiszállások támogatására vagy
autójavítási költségek fedezésére fordíthassa a lelkipásztor, azon szigorú
feltétellel, hogy pontos kimutatást vezessen ezen összegekről és az ezekből
eszközölt kiadásokról. Az idevontkozó kimutatást az elmúlt évre – binációk és
trinációk számát - szíveskedjenek a többi kimutatással együtt 2011. február 15ig benyújtani a Püspöki Hivatalhoz.
Az ET 958. kánonja értelmében kötelességünk pontos kimutatást vezetni a
miseadományokról. Ezen nyilvántartások ellenőrzése az Ordináriusra tartozik,
valamint további megbízásomból az esperesekre, akik az évi látogatások
alkalmával végezzék ezt el.
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Nr. 1829/2010.
EGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉSEKRŐL
„A egyházi gyűjtés az apostoli időkre visszavezethető jótékonysági cselekedet,
amelyben az evangéliumi szeretet cselekedetei által kifejeződik a szükségben
szenvedő embertársak iránti együttérzés.” Az Apostoli Nunciatúra egy korábbi
levelében, a Szentszék javára szánt gyűjtésekről szólt és szorgalmazta az
egyházmegyei gyűjtések lelkiismeretes és pontos megszervezését minden
plébániai közösségben, máterben és filiákban egyaránt. A 2001-ből származó és
mai napig érvényben levő leirat pontosan felsorolja azokat a gyűjtéseket,
amelyeket a Szentszék javára vagy az általa meghatározott célok támogatására
kell szorgalmazni. Ezeken kívül, a megyéspüspök helyi szükségletek fedezésére
is rendelhet el gyűjtéseket.
A gyűjtések jó megszervezéséhez hozzátartozik az, hogy idejében tájékoztassuk
híveinket a gyűjtés napjáról megmagyarázva azt, hogy milyen célra történik a
gyűjtés. A hívek adományait a gyűjtést követő napokban kötelesek vagyunk
egészében leadni a Püspöki Hivatal irodáján, hogy az összegeket megfelelő
időben továbbíthassuk a Nunciaturához.
Kérem a Főtisztelendő Plébános Urakat, kezeljék nagyon komolyan a gyűjtések
megszervezésének és a begyűlt adományok továbbításának ügyét. Nem helyes és
egyáltalán nem hiteles gyakorlat az, amit sokszor észlelünk, amikor egyes
plébánosok az év vége felé fizetik be a gyűjtések címe alatt összegyűlt egyforma
összegeket. Továbbá az is kötelességünkhöz tartozik, hogy híveinknek
beszámoljunk minden egyes gyűjtés alkalmával a begyűlt összegekről.
Az említett nunciatúrai levél és az ide vonatkozó egyházi előirások értelmében
(ET 1266. k., 1271. k.), az eddigi gyakorlat megtartásával, a következő
egyházmegyei gyűjtések lelkiismeretes megszervezését szorgalmazom
egyházmegyénk területén:
= Szentföld javára
= Papnevelés céljaira
= Péter-fillérek
= Missziók javára
= Karitász javára

- nagypénteken, idén április 22-én;
- Hivatások vasárnapján, idén május 15-én;
- Péter és Pál apostolok ünnepén, június 29-én;
- missziók vasárnapján, idén október 23-án;
- Szent Erzsébet ünnepe körüli vasárnap,
idén november 20-án.

Kövessük figyelemmel ezeket az alkalmakat és bíztassuk híveinket a tevékeny
szeretet gyakorlására, Szentatyánk, XVI. Benedek pápa szavai szerint:”Az
istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődlegesen minden egyes hívő
feladata, ugyanakkor az egész egyházi közösség feladata is minden szinten: a
helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyházmegyéken) át az egész
világegyházig. Az Egyháznak mint közösségnek is gyakorolnia kell a szeretetet.”
(Deus caritas est, 20)
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Nr. 1830/2010.
KÖSZÖNET AZ ANYAGI TÁMOGATÁSÉRT
A Főtisztelendő Plébánosoknak, a szerzeteseknek és jótevőknek, valamint
kedves híveinknek megköszönünk minden anyagi áldozatot és hozzájárulást,
amellyel a 2010. évben egyházmegyénk tevékenységét támogatták, vagy a
világegyház gondjainak megoldásában részt vállaltak. Isten fizesse meg
mindenkinek!
***
Nr. 1831/2010.
PAPI ÉVFORDULÓK 2011-ben
A következő évben is imádságainkkal kísérjük kerek évfordulókat ünneplő
Paptestvéreinket.
Aranymisés
december 8-án - Ns. és Ft. Mentes József , apát-kanonok ;
Ezüstmisés
június 22-én - Ft. Györfi József, tb. kanonok, esperes, plebános;
80 éves
április 9-én - Exc. Tempfli József , ny. megyés püspök;
70 éves
június 27-én - Ft. Bohács Sándor, tb. esperes, ny. plebános;
60 éves
november 6-án - Ft. Duma Ferenc, tb. kanonok, plebános;
50 éves
január 6-án - Ft. Jitaru Szél Antal, tb.kanonok, ökönomus, plebános,
március 23-án - Ft. Láber Ferenc, plebános ;
40 éves
július 31-én - Mélt. és Ft. Fejes Anzelm Rudolf O.Praem. prépost,
december 22-én - Ft. Popa Péter, plebános.
Ad multos Annos!

Nagyvárad, 2010 december 14.-én
† László s.k.
megyéspüspök
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