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Nr. 881 / 2011
EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
Egyházmegyei rendezvényeink soron következő programja a 2011. május 28ra, Nagyváradon meghirdetett Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó. Ennek
részletes programját az Egyházmegyei Ifjúsági Központ időben közölte a
plébániák felé. Továbbra is bíztatom a Főtisztelendő Paptestvéreket, segítsék a
fiatalok bekapcsolódását ebbe a rendezvénybe és készítsék fel őket lelkileg,
hogy az egymással való találkozásban Krisztussal is találkozhassanak. Legyen
ez a nap mindannyiunk számára a Krisztusba gyökerezés és hitbeli megerősödés
alkalma.
***
Nr. 882 / 2011
KORONAGYŰLÉS
Idei első körlevelemben (Ord.Circ.I./2011) már ismertettem a családpasztorációs
rendezvényeink programját. A 2011. június 8-ra meghirdetett koronagyűlés
alkalmával családpasztorációs témát jelöltem ki. Ft. SZÉNÉGETŐ István, a
gyulafehérvéri egyházmegye családpasztorációs felelőse fog erről előadást
tartani. A családokkal való foglalkozás lelkipásztori tevékenységünk fontos
területét kell képezze úgy helyi mint egyházmegyei szinten. A koronagyűlésen a
Főtisztelendő Paptestvérek konkrét segítséget, tanácsokat fognak kapni a
családpasztoráció megszervezéséhez és annak műveléséhez. Családok éve lévén,
kérem a Paptestvéreket, különleges figyelmet fordítsanak erre a pasztorációs
területre, hogy a keresztény család értéke és fontossága hangsúlyt kaphasson.
A találkozó helyszíne a Szent László Iskola új épülete (str. Partenie Cosma 3-7),
valamint a Kanonok sor 13. szám alatti termek. A program a következőkből
tevődik össze:
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10.00 – 10.15: Köszöntés (Szent László Iskola)
10.15 – 11.00: Előadás - A jegyespasztoráció alappillérei
11.00 – 11.30: Kávészünt
11.30 – 12.15: Előadás – Házas-csoportok és a plébánia
12.30 – 14.00: Ebédszünet (Caritas ebédlő)
14.00 – 15.00: Kiscsoportos műhelymunka(Kanonok sor 13)
15.00 – 15.15: Kávészünet
15.15 – 15.45: Kiértékelés
A Koronagyűlés a papi továbbképző részét képezi. A találkozó sikeréért kérem
Paptestvéreim imáit, hogy a Szentlélek készítse elő szívünket az elhangzó
irányelvek befogadására. Kérem, a Koronagyűlés minden programján lehetőleg
hiánytalanul vegyünk részt. Ebédet mindenkinek a Caritas ebédlőjében
biztosítuk.

***

Nr. 883 / 2011
MÉDIA-NAP A MÁRIA RÁDIÓ TÁRSSZERVEZÉSÉBEN
„Szent Jakab levelében olvassuk: Ugyanabból a szájból áldás és átok száll.
Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie. (Jak 3, 10). A Szentírás
emlékeztet bennünket arra, hogy a szavaknak rendkívüli hatalmuk van, és
egyesíteni tudják a népeket vagy megosztani őket, a barátság kötelékeit
megteremtve vagy ellenségeskedést szítva. Ez nemcsak azokra a szavakra
érvényes, amelyeket egy személy kimond a másikról: e gondolat vonatkozik a
kommunikáció minden területére, bármely szinten történjék is. A modern
technológiák előzmények nélküli lehetőségekkel rendelkeznek a jó
munkálásában.” (Boldog II. János Pál pápa)
Mivel az Istentől kapott javak munkálásában igen nagy segítségünkre lehetnek a
média eszközei és munkatársai, az Erdélyi Mária Rádió társszervezésében egy
Média-napot hirdettünk meg 2011. június 18-ra a Püspöki Palota Dísztemébe
(Kanonok Sor 2.) az alábbi program szerint:
10.00 – 10.15: Megnyító;
10.15 – 10.30: A jelenlevők bemutatkozása;
10.30 – 11.10: Előadás - Ft. GIOSANU Leonard, az Erdélyi Mária Rádió
műsorigazgatója;
11.10 – 12.15: Nyílt fórum;
12.15 – 12.45: Összefoglaló – egyenes adás az Erdélyi Mária Rádióban;
12.45 – 13.00: Imádság – egyenes adás az Erdélyi Mária Rádióban;
13.00 – 14.00: Agapé a Püspöki Palota kertjében.
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A Média-nap fő célja a tömegtájékoztatásban és az Egyházban dolgozó
személyek találkozása, egy párbeszéd létrejötte, hogy a ránk, teremtményekre
bízott üzenet, az Örömhír erejét ne veszítse, és hiánytalanul elérkezzen a
címzettekhez. Ezen üzenet átadásához viszont elengedhetetlenül fontos az
egyházi nyelvezet megismerése és használata. A rendezvény elsősorban a
médiában – legyen az írott vagy elektronikus, egyházi vagy világi –
tevékenykedő személyeknek szól, számítunk
viszont a Paptestvérek
érdeklődésére és jelenlétére is. A találkozó segítséget kíván nyújtani a média
hatékony használatához, hogy az evangélizálás eszközeként valóban az Örömhír
hordozója legyen.
Ezért nagy szeretettel várom erre az eseményre a paptestvéreket is, akik
részvételi szándékukat szíveskedjenek idejében jelezni a Püspökségen.
***
Nr. 884 / 2011
PAPI LELKIGYAKORLATOK
Emlékeztetem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a meghirdetett
lelkigyakorlatokra (Ord.Circ. I./2011) 2011. június 1-ig lehet jelentkezni. A
2011. július 4-8. közötti nyári lelkigyakorlatot Ft.TÓTH László, a debrecennyíregyházi egyházmegye családreferense, a 2011. szeptember 12-16. közötti
őszi lelkigyakorlatot pedig Ft. ILYÉS Zsolt, a gyulafehérvári papnevelő intézet
spirituálisa fogja vezetni. Mindketten a családpasztoráció terén mély
tapasztalatokkal rendelkeznek. A lelkigyakorlatok helyszíne a sólyomkővári
plébánia vendégháza, ahová hétfő este 18.00 óráig kell majd megérkezni. A
lelkigyakorlatok napirendjét a moderátorok a helyszínen fogják közölni. Kérem
a Főtisztelendő Paptestvéreket, kezeljék nagy lelkiismeretességgel a
lelkigyakorlaton való részvételt.
***
Nr. 885 / 2011
AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖSZÖNETE AZ AJÁNDÉKOKÉRT
Amint a Főtisztelendő Paptestvérek egy előző körlevélből (Ord.Circ. IV./2010,
Nr. 1823) már értesültek, idén január 12-én az általános kihallgatáson
személyesen köszöntem meg a Szentatyának, XVI. Benedek pápának Bogdánffy
Boldog Szilárd vértanú-püspök boldoggáavatását. Ez alkalommal ajándékot is
adtam át a Szentatyának: egy arany emlékérmet és egy, a székesegyházunkról
erre az alkalomra készített emlékalbumot. A Szentatya nagy figyelemmel
követte beszámolómat a boldoggáavatás ünnepéről és buzdított a további
imádságra a szenttéavatás kegyelméért. Az Államtitkárság az alábbi
köszönőlevelet küldte az általános kihallgatáson átnyújtott ajándékokért:
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***
Nr. 886 / 2011
XVI. BENEDEK PÁPA PAPPÁSZENTELÉSÉNEK 60. ÉVFORDULÓJA
A Kléruskongregáció értesítette Hivatalunkat, hogy Szentatyánk, XVI. Benedek
pápa, idén június 29-én ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, mely
alkalommal a világegyház papságát közös imára hívják. A közös imában
megköszönjük a hatvan év szolgálatát, az értünk végzett imádságot és
szentmisét, illetve mindazt a tanítást és buzdítást, amit Krisztus földi helytartója
számunkra adott. A papság megszentelődésének, Jézus Szentséges Szívének
ünnepén imánkkal mi is csatlakozni kívánunk a világegyház papságához.
Kérem ezért a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy Jézus Szentséges Szíve
ünnepén, 2011. július 1-én a szentmiséken emlékezzünk meg erről a különleges
évfordulóról. Végezzük el a Szentatya szándékára a szokott imákat és híveinkkel
együtt énekeljünk el a Te Deumot!
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Nr. 887 / 2011
FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE
A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola közlése szerint a papnevelő intézetbe
való felvételi 2011. július 11-16. között lesz. A nagyváradi egyházmegye
jelentkezőit kérjük, 2011. július 4-ig személyesen adják be kérelmüket a
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Hivatalához, ahonnan azt továbbítjuk a
Rektorátushoz.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok: születési igazolvány (certificat de
naştere) hiteles másolata; keresztelési (Baptismales) és bérmálási igazolás;
szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges); érettségi
diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes
igazolás; orvosi igazolás (adeverinţă medicală); a plébános ajánlólevele; saját
kezűleg írt kérvény a megyéspüspökhöz címezve;
A felvételi díja: 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a
felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.
A felvételi vizsga tételei:
I. Szentírásismeret
1.A Szentírás (p.5-8);
2.Az Ószövetség létrejötte (p.9-13);
3.A Történeti Könyvek (p. 37-46);
4.Újszövetség (p. 62-63);
5.Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);
6.Szent János evangéliuma (p. 93-101).
Forrásanyag: BARÓTI László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX.
osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005.
II. Egyháztörténelem
1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p.67-69);
2.A vándor népek megtérítése (p.87-91);
3.A nagy keleti egyházszakadás (p.98-101);
4.A keresztes hadjáratok (p.102-107);
5.Portré: Loyolai Szent Ignác (p.124-125).
Forrásanyag: NEMES István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály
számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005.
III. Hitünk alapjai
1.Mária, az Egyház édesanyja (p.76-79);
2.A kegyelmi élet (p.101-104);
3.Az Oltáriszentség (p.105-108);
4.A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p.109-114).
Forrásanyag: JITIANU Liviu – ROBU Magda – TÓFALVI Emese, Hitünk
alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára,
Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007.
Megjegyzés: a tételek utáni számok a forrásanyag oldalszámait jelölik.
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Nr. 888 / 2011
PAP- ÉS DIAKÓNUSSZENTELÉS
Isten kegyelméből és a hivatásokért végzett sok imának köszönhetően ebben az
évben is lesz pap- és diakónusszentelés egyházmegyénkben. A jeles eseményre,
folyó év július 2-án, szombaton 11.00 órakor kerül sor a székesegyházba,
amikor pappá szentelem VARGA Sándor diakónust, aki gyulafehérvári
hittudományi főiskolán végezte tanulmányait. Ugyanekkor TÓTH Attila
Levente és KRUZSLITZ Imre papnövendékeinket diakónussá szentelem.
A kedves nagyváradi híveket, az egyházmegye papságát, a szerzeteseket és
szerzetesnőket 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.
***
Nr. 889 / 2011
SCHEFFLER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSA SZATMÁRNÉMETIBEN
Amint arról a Főtisztelendő Paptestvérek egy előző körlevélből (Ord.Circ.
II./2011, Nr. 484) már értesültek, 2011. július 3-án, vasárnap 10.00 órakor a
szatmárnémeti székesegyház előtti téren boldoggá avatják Isten Szolgája
Scheffler János vértanú-püspököt. Kérjük a Paptestvéreket részvételi
szándékukat 2011. május 30-ig szíveskedjenek jelezni hivatalunknál.
***
Nr. 890 / 2011
A PÜSPÖK KÖSZÖNETE
Köszönöm kedves paptestvéreimnek, a szerzeteseknek és szerzetesnőknek, a
kedves híveknek és mindazoknak, akik édesapám elhalálozása alkalmával
imádságukkal, részvétnyilvánításukkal és személyesen, a temetésen mellettem
voltak. Az irgalmas Isten fogadjon be minden papi szülőt az igazak országába!
Nyugodjanak békében!

Nagyvárad, 2011. május 19-én.
† László s.k.
megyéspüspök
30

