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Nr. 1178/2012.
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK
A közelgő helyhatósági választásokra való tekintettel kedves híveink figyelmébe
ajánljuk a Romániai Püspöki Kar nyilatkozatát, amelynek egyik fő gondolata a
szavazásra való buzdítás. Nem kezelhetjük felületesen ezen állampolgári
jogunkat, hiszen valamennyi választópolgár felelősséget hordoz a közösségi élet
eredményes megszervezésében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy megfelelő
képviselőket választunk közösségeink élére, olyanokat akik keresztény
értékeinket felvállalva társadalmunk egészséges fejlődésén dolgoznak,
határozott fellépéssel védik az emberi-, vallási- és nemzeti identitásunkat
megillető jogokat, illetve az igazság és igazságosság szolgálata által a közjó
előmozdításában vállalnak vezető szerepet.
Alább közöljük a Romániai Püspöki Kar nyilatkozatát:
Ezév májusában megtartott tavaszi ülésünkön fogalmazott levelünkkel buzdítunk
minden keresztényt, minden jóakaratú embert, hogy tekintse jogának és
kötelességének részvételét a 2012. június 10-én tartandó önkormányzati
választásokon. A keresztényeknek aktív és fontos szerepet kell vállalniuk a
Szentírás és az Egyház tanításának megfelelő értékek megőrzésében és
továbbadásában.
Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy minden keresztény testvérünk gyakorolja a
választáshoz való jogát és azokra szavazzon, akik az emberi méltóság
megóvásán fáradoznak, akik támogatják a családokat, akik az életet a
fogantatás pillanatától annak természetes végéig tiszteletben tartják, akik a
béke, a keresztény értékrend és az Isten által teremtett világ mellett foglalnak
állást. Az embereknek külön-külön, de közösségünknek sem mindegy, hogy ki
képviseli értékeinket és érdekeinket a politika színterén.
Ezen alkotmányos és állampolgári jogának gyakorlásában senki se hagyja
magát az elhangzó ígéretektől, pénztől vagy más anyagi javaktól befolyásolni,
elkábítani. Jelen buzdításunkhoz csatoljuk országunk és népünk boldogulásáért
végzett imáinkat,
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Nr. 1179/2012.
EGYHÁZMEGYEI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA
Köszönetünket szeretnénk kifejezni azon Paptesvérek és egyházközségek felé,
akik tevékeny részvételükkel és jelenlétükkel eddig is támogatták egyházmegyei
rendezvényeink megszervezését és méltó lebonyolítását. Gondolunk itt
elsősorban az egyházmegyei zarándoklatra, hisz 2012. május 6-án, Szent László
király ünnepére lelkipásztoraik kíséretében szép számban érkeztek zarándokok a
székesegyházhoz. Az élményt jelentő közös ünneplés a szentmise után
megtartott körmenetben teljesült ki, amikor a zarándokok nagy serege
hitvallásszerűen fejezte ki tiszteletét és ragaszkodását alapító királyunk iránt.
Már most arra kérem Főtisztelendő paptestvéreimet, úgy szervezzék jövő évi
programjaikat, hogy április 28-án, húsvét V. vasárnapján semmilyen más helyi
rendezvény ne akadályozhassa meg egyházmegyei zarándoklatunkon való
részvételüket.
Külön köszönetemet fejezem ki azon paptestvérek felé, akik az Egyházmegyei
Ifjúsági Találkozó sikeréhez hozzájárultak azáltal, hogy megszervezték
plébániájuk fiataljainak részvételét és segítettek nekik abban, hogy eljussanak
Nagyváradra. Külön értékelem azt, hogy sok paptestvér személyesen is elkísérte
fiataljait a találkozóra. Ezzel nem csak
jelét adjuk az ifjúság iránti
gondoskodásunknak, hanem bátorítjuk és segítjük őket abban, hogy megtalálják
helyüket a közösségben és az Egyházban. Isten áldása kísérjen bennünket
továbbra is!
***
Nr. 1180/2012.
BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD KÉPE A TEMPLOMOKBAN
Előző körlevelemben értesítettem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a Püspöki
Irodán átvehetik a Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökről készült képeket,
amiket templomainkban kívánunk egy arra megfelelő helyen kifüggeszteni.
Mivel sok Paptestvérünk még nem vette át ezeket a képeket, ismételten kérem,
hogy minél hamarabb tegyünk eleget ennek a kérésnek.
***
Nr. 1181/2012.
HÁZASSÁGKÖTÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTŐ - JEGYESKURZUS
A nagyváradi plébániák bevonásával ebben az évben immár második
alkalommal szervezünk közös felkészítőt azoknak, akik a házasság szentségének
megkötésére készülnek. A jegyeskurzuson bárki résztvehet, aki az idén
szándékozik házasságot kötni, függetlenül attól, hogy a város melyik
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plébániájához tartozik. A kurzus négy találkozóból áll és ennek elvégzéséről a
résztvevők igazolást kapnak. A jegyeskurzus előadásainak témái: I. A házasság
szentsége a családban; II. A házasság egysége és felbonthatatlansága; III. Férfi
és nő a családban; IV. Gyermek a családban.
A jegyeskurzus nem helyettesíti a plébánossal való személyes kapcsolatfelvételt.
A házasságkötésre vonatkozó közvetlen felkészítést továbbra is a plébánián kell
elvégezni, ugyanígy a házasságkötés szertartásának megbeszélése is a plébános
feladata.
***
Nr. 1182/2012.
MÉDIA-NAP
A híráradat felszínén lebegő embernek nem kis fáradtságába kerül, hogy a
minden oldalról érkező információ közepette megtalálja a helyes irányt. Mivel
az Egyháznak küldetéséből adódóan is kötelessége irányt mutatni az
embereknek, még nagyobb felelősség terheli, amikor saját magának kell a
híranyagot megalkotnia. Ennek összeállításában és közlésében olyan
szakismeretre van szüksége, melyet önazonosságából adódóan nem feltétlenül
birtokol.
Az elmúlt évben megfogalmazódott igény folytatásaként az idén tovább
szeretnénk építeni megkezdett utunkat, melynek jegyében ismét megszervezzük
az Egyházmegyei Média-napot. A rendezvény, amelynek mottója „Beszéljetek
róla, akár alkalmas, akár alkalmatlan!” (2Tim 4,2), 2012. június 23-án, d.e.
9.30 órakor kezdődik a nagyváradi Laikusképző Központunkba (Kanonok sor,
13.). Az idei találkozó vendégelőadója Kiss Ulrich jezsuita atya, a sikeres
üzletemberből, parfümgyárosból lett szerzetes, időközben médiaszakember a
BBC-nél, jelenleg társadalomkutató és nem utolsó sorban a nevével fémjelzett
Management by Jesus szemináriumsorozat moderátora. Egyedi módon
kombinálja a marketing szabályait az evangelizálás modern stratégiáival,
melynek következtében újszerű látásmódot szolgáltat az egyház korszerű
megjelenéséhez.
Az idei találkozóra három témakört határoztunk meg: I. Egyházi
tömegkommunikáció technikai megjelenése; II. Stratégiaváltás: belterjesség –
nyilvánosság; III. Közeledés – megállapodás egyház és média között. Ezek
keretében evangéliumi igehírdetésünk design-olásán gondolkodunk a modern
mediaeszközök segítségével.
Bízunk benne, hogy sikerül felkeltsük Paptestvéreink érdeklődését is ezzel a
mindannyiunk közös ügyét képező témával. Bár a rendezvény elsősorban a
médiában dolgozó személyeknek szól, mégis nagy szeretettel várjuk azon
Paptestvéreket is, akik érdeklődnek a téma iránt. Jelentkezési szándékukat
szíveskedjenek 2012. június 18-ig jelezni Kovács F. Zsolt irodaigazgatónál.
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Nr. 1183/2012.
ORSZÁGOS KATOLIKUS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ IAȘI-BAN
Örüljetek az Úrban szüntelenül! (Fil 4,4) a mottója az idén 12. alkalommal
megszervezésre kerülő Országos Katolikus Ifjúsági Találkozónak, melynek Iași
városa ad otthont. 2012. július 25-29. között az ország több ezer római és görög
katolikus fiatalja érkezik a találkozóra, hogy hitében megerősödve örömmel
tegyen tanúságot Jézus Krisztusról. Kérjük Paptestvéreinket, szíveskedjenek ezt
plébániájukon meghirdetni és az érdeklődő fiatalok utazását megszervezni, hogy
egyházmegyénk is képviseltetve legyen ezen a rangos eseményen.
Jelentkezési határidő 2012. június 20. Részvételi díj 40 RON.
Részletekért látogassanak el a www.intc2012.ro honlapra vagy forduljanak a
Egyházmegyei Ifjúsági Központhoz.

***
Nr. 1184/2012.
PAPI LELKIGYAKORLATOK
Az idei lelkigyakorlatok egyikére 2012. június 1-ig lehetett jelentkezni. Kérem,
akik ezt még nem tették meg, pótolják ezen mulasztásukat. A 2012. július 9-13.
közötti nyári lelkigyakorlatot Ft. Barna Ferenc Máté domonkos szerzetes, a
2012. szeptember 24-28. közötti őszi lelkigyakorlatot pedig Ft. Vértesaljai
László jezsuita szerzetes fogja vezetni. Mindkét lelkigyakorlat 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, a lelkigyakorlaton kellő áhitattal
vegyünk részt és mindenképpen kerüljük egymás csendjének megzavarását.
Azok a Paptestvérek, akik máshol végzik lelkigyakorlatukat, sziveskedjenek
erről igazolást hozni.

***

Nr. 1185/ 2012.
FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE
A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola közlése szerint a papnevelő intézetbe
való felvételire 2012. július 9-14. között kerül sor. A nagyváradi egyházmegye
jelentkezőit kérjük, 2012. július 4-ig személyesen adják be kérelmüket a
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Hivatalához, ahonnan azt továbbítjuk a
Rektorátushoz.
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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. 1186/2012.
DIAKÓNUS- ÉS PAPSZENTELÉS
Imáinkat meghallgatva az aratás Ura idén is gondoskodott aratókról, hisz Isten
kegyelméből két diakónust is pappá szentelhetek egyházmegyénk híveinek
szolgálatára. A jeles eseményre folyó év július 7-én, szombaton 11.00 órakor
kerül sor a székesegyházban, amikor pappá szentelem Kruzslitz Imre és Tóth
Attila Levente diakónusokat, Husztig Róbert papnövendékünket pedig
diakónussá szentelem.
A kedves híveimet, különösképpen a nagyszalontai és érmihályfalvi plébániáról,
az egyházmegye papságát, a szerzeteseket és szerzetesnőket nagy szeretettel
hívom és várom erre az ünnepségre. Kísérjük imáinkkal a szentelendőket, hogy
hűségesek maradjanak szolgálatukban. Egyben tekintsük fontos feladatunknak a
a papi és szerzetesi hivatások ápolását nagy figyelemmel kísérve azokat, akikben
vonzódást látunk a papi szolgálat felé. Híveinkkel pedig imádkozzunk kitartóan,
hogy az Úr ajándékozzon egyházmegyénknek új papi és szerzetesi hivatásokat.

Nagyvárad, 2012. május 30-án.

† László s.k.
megyéspüspök
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