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XVI. BENEDEK PÁPA VISSZAVONULÁSA ÉS A KONKLÁVÉ
Ahogyan már előző körlevelemben is kértem, továbbra is kísérjük imádságainkkal
XVI. Benedek pápát, aki ezév február 11-én bejelentette, hogy 2013. február 28. este
20.00 óráig fogja gyakorolni péteri szolgálatát. Ettől az időponttól kezdve, a Szentatya
visszavonulásával a római szék megüresedettnek számít és elkezdődik a konklávé
előkészítése az új pápa megválasztására. A konklávé kezdetét a bíborosok kollégiuma
fogja meghatározni és közölni.
Tekintettel arra, hogy az előttünk álló napok és hetek eseményei egyházunk életében
különleges időnek számítanak, a keresztény hit és remény jegyében törekedjünk a lelki
élet eszközeivel – imádsággal és elmélkedéssel – fogadni Isten gondviselésének jeleit,
amelyeket egyházának küld és benne minden hívő embert megerősít. Az egyéni,
imádságos készület mellett, a nyilvános és közösségi alkalmakra a következőket
rendelem el:
1.
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa szolgálatának utolsó napján, 2013. február 28án minden plébániatemplomban mondjunk hállaadó szentmisét a misekönyvben
található 39.p. Hálaadás Istennek, B. jelzésű szövegek használatával. A szentmisében
köszönjük meg a pápa eddigi szolgálatát és kérjük továbbra is Isten oltalmát az ő
számára. A szentmise végén a következő imát mondjuk el híveinkkel együtt:
Istenünk, örök Pásztorunk! Te hívtad meg XVI. Benedek pápát Szent Péter
hajójának kormányzására. Köszönjük, hogy bölcsességgel és alázatos lélekkel viselte
gondját a rábízottaknak! Szolgálata befejeztével add meg neki az Igazság
munkatársainak megígért békét és szabadságot! Kérünk, áraszd ki Szentlelkedet az
Egyház bíborosaira, hogy örök Igédre figyelő szívvel válasszák meg Róma új
püspökét, akit a Te szereteted ajándékoz nekünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
2.
Az új pápa bemutatásáig a szentmisében és a zsolozsmában elmarad a pápára
vonatkozó rész.
3.
Az új pápa megválasztására összegyült konklávé első napján minden
plébániatemplomban szentmisét mutassunk be a pápaválasztásra előírt miseszövegek
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használatával (Misekönyv, Különleges szükségletekben, 4.p. Pápaválasztáskor). A
konklávé ideje alatt is kérjük a Szentlélek segítségét a bíborosok testületére, hogy Isten
akarata szerint hozzák meg döntésüket.
4.
A pápa megválasztását követően, miután a Szent Péter Bazilika erkélyéről
elhangzott az új pápa neve, egyházmegyénk minden templomában tíz percig szóljanak
a harangok.
5.
Az új pápa beiktatása napján minden plébániatemplomban a Szentatya
szándékára végezzünk szentmisét. Ha a beiktatás hétköznapra esik, a szentmisét a
misekönyvben található szöveg használatával mutassuk be (Misekönyv, Különleges
szükségletekben, 2.p. A pápáért). Egyben, a Szent Péter téren történő beiktatási
szentmise kezdő időpontjában egyházmegyénk minden templomában tíz percig
szóljanak a harangok.

***
Nr. 521/2013.
A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSE
„Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét Krisztus
főképpen az ő húsvéti misztériuma által vitte végbe, amikor halálunkat halálával
megtörte és az életet föltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és
föltámadásának húsvéti szent háromnapja az egész egyházi év tetőpontjaként
tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspontja a hétnek, úgy csúcspont a húsvét ünnepe is a
liturgikus évben”(ÁN 18). Éppen ezért, a húsvéti triduumnak megünneplésére és
bensőséges átélésére különös gonddal kell készülnünk és törekednünk. Kérem ezért a
Főtisztelendő Paptestvéreimet, szíveskedjenek a következőkre nagy gondot fordítani:
A szent liturgiát celebráló pap maga is készüljön fel alaposan a húsvéti liturgia
méltó ünneplésére. Tanulmányozzuk át az idevonatkozó rubrikákat, előírásokat, a
direktóriumban összefoglaltakat. Készítsük fel a ministránsokat és a segédkezőket is.
Idejében készítsük elő a nagyheti liturgiához szükséges kellékeket, hogy azok
megfelelően kerüljenek használatra. Szerezzük be a húsvéti gyertyát és kerüljük a sok
helyen elterjedt gyakorlatot, amikor húsvét vigíliáján nem a húsvéti gyertyát, hanem
egy arra helyezett kisebb gyertyát gyújtunk meg.
Szorgalmazzuk híveink körében a nagycsütörtök esti szentségimádást,
virrasztást, nagyszombaton pedig a Szent Sír őrzését. Kapcsoljuk be fiataljainkat, a
családokat és egyházi társulatainkat ezen szép és épületes ájtatosságokba.
Az előírásoknak megfelelően húsvét vigíliájának ünneplése ne kezdődjön meg
a sötétség beállta előtt, és ne végződjék a vasárnap hajnali pirkadat után.
Mindenkinek áldott nagyböjti szent időt kívánok!
Nagyvárad, 2013. február 19-én
† László s.k.
megyéspüspök
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