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Nr. 1235/2016.
VÁLASZTÁSOK – FELELŐSSÉGÜNK – JÖVŐNK?
„Mester, szeretnénk, ha teljesítenéd egy kérésünket. ...Tedd meg nekünk, hogy
egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön dicsőségedben.”(Mk 10, 37-38).
Kedves Testvéreim! Ez a szentírási rész elevenedett meg előttem akkor, amikor
olyan időt élünk, amely a következő esztendőkre nézve meghatározó lehet
számunkra. Országunkban helyhatósági választásokra készülünk, és már javában
folyik az ilyenkor szokásos választási kampány. Jelöltek bemutatása, tervek
ismertetése, érvek kifejtése,– mind hozzátartozik a szavazást megelőző és az azt
előkészítő időhöz. Olyan megnyilvánulások ezek, amelyek az adott helyzetben
szükségszerűek, mert alapos tájékozódás és józan megfontolás után voksolhat a
szavazó azok javára, akiket alkalmasnak és méltónak tart polgármesterként,
megyei elnökként vagy tanácsosként a közhivatali feladatok ellátására.
Anélkül hogy belekeverednénk a politikai vitákba, a már idézett szentírási
történet kapcsán, amelyben Zebedeus fiainak kifejezett óhaját ismerhetjük meg,
olyan kérdések előtt találhatjuk magunkat, amelyekre nem mindig könnyű
megtalálni a helyes választ. És mivel ez az időszak egy olyan, amelyben sokat
beszélnek hozzánk és körülöttünk az emberek, minket is foglalkoztat a helyes
válaszok lehetősége. Közöttük olyan kérdésre keressük a választ, mint például: - Szokásos választási kampányról beszéljünk-e, vagy talán a körülöttünk
tapasztalt folyamatok hatására ennél többre számítsunk? A kérdés igy is
hangozhat: nem kellene-e jövőnk érdekében eltérni az un. szokásostól, hogy
felelősségteljesebb hozzáállással tudjuk biztosítani egyéni és közösségi életünk
fejlődését?
Társadalmunk ingadozó és már alig követhető ide-oda alakulásában, a már
megszokott kampány nem hiteles. Ezért nem könnyű azoknak sem, akik mégis
vállalkozni mernek, mert a jelöltektől is egy őszintébb, mindenben építő jellegű,
a közösség javát szolgáló kiállást, becsületes helytállást, komoly elköteleződést
várunk, amelynek egyetlen célja a minőségi élet fejlesztése minden ember
javára, bármilyen különbségtétel nélkül, a jog és az igazságosság jegyében.
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Az idézett szentírási szakasz, hozzánk mért eligazításként tárul fel előttünk, és
megfontolásra érdemes mind a jelöltek, mind a választók részéről, akiknek
közös feladata és egyben felajánlott lehetősége, hogy szerepvállalásukkal és
szavazatukkal hangot adjanak társadalmunk fejlődése iránt érzett és vállalt
felelősségüknek.
Az idevágó kérdések, amelyekre tovább keressük a választ két irányból közelítik
meg a témát: egyik irány a jelölteket, a másik irány pedig a választókat szólítja
meg. - Helyet nézett-e ki magának a jelölt, amikor a társadalmi szolgálat ilyen
formájára jelentkezett, vagy talán egy közös cél érdekében hajlandó egy
nagyobb felelősséggel járó tisztséget vállalni? A választópolgárra is
vonatkoztathatjuk a kérdést, mert akik a közösség szolgálatára vállalkoznak,
azok a választók érdekeit fogják képviselni és szükségük van azok bizalmi
hátterére, amely már több mint egy időnként leadott szavazat az urnában!
A felvetett kérdések, a szentírási megvilágításában sem csupán véleményezésről
vagy egyszerű megállapításról szólnak. Konkrét helyzettel szembesítenek, egy
olyan valósággal, amelynek cselekvő részei vagyunk, és amelynek további
alakulása reánk van bízva! Ezért nem mindegy, hogy hogyan és milyen
szándékkal és elhatározással közelítünk ezekhez a kérdésekhez, a valósághoz és
a lehetőségekhez. Zebedeus fiainak útja nem hiteles út, mert náluk a legjobb
helyek körüli gondolatok öncélúak maradnak. Távolinak is bizonyulnak ezek a
helyek, mert a legjobb helyeken a legjobbak ülnek, azok, akik fel tudják áldozni
magukat a magasabb célokért. De az Úr Jézus megmagyarázza ennek a
helyzetnek a titkát is, amikor senki elől sem zárja el a legjobb helyek
lehetőségét, azzal a feltétellel, hogy ez benne legyen Isten tervében és
akaratában. Ahogy mondja: ”hogy jobbomra vagy balomra ki üljön, azt nem én
döntöm el, ez azoknak jár, akiknek Atyám készítette!”(Mk 10, 40)
Testvéreim! Benne lenni Isten tervében és akaratában, egy ilyen helyzetben is
állásfoglalást és felelősséget jelent, amely a társadalmi élet alakítása
szempontjából közösségi életünk sokféle dimenzióját érinti, ide gondolva azt az
értékrendet is, amelyre alapozva szeretnénk jövőnket tovább építeni. Az ilyenkor
megkívánt állásfoglalás nem csak kijelentett szavakon, megállapításokon és
ígéreteken alapszik. Felelősségteljes elköteleződésben nyilvánul meg és csak
így hozhat gyümölcsöt a közösség javára. Ezért fontos keresnünk és látnunk az
Úr Jézus gondolatmenete szerinti utat, amely bennünket is, jelölteket és
választókat egyaránt tovább vezethet céljaink felé. Nem „helyekről” van szó,
sőt, nem a helyek határozzák meg jövőnket, hanem a közös cél érdekében vállalt
felelősség. És nem is az egymást elnyomó, olykor egymást mocskoló versengés
biztosítja jövőnket, hanem a cél szolgálatában összetömörülő erő és kitartó
munka érdekeink érvényesítésében. Nem a sokféle utak rengetege ad nekünk
biztonságot! Saját magunkat csapnánk be, ha azt gondolnánk, hogy több út vezet
bennünket céljaink felé. A mai idők csapdája lehet ez számunkra, amely végső
soron széthúzáshoz, felbomláshoz és elgyengüléshez vezet.
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Az Úr Jézus őszinte szavai olyan állásfoglalásra tanítanak, amelynek
alapfeltétele felelősségvállalásunk újjá értékelése. „Nem tudjátok mit
kértek...”(Mk 10, 38) – mondja Ő, és ezzel nem elriasztani akar bennünket a
feladatvállalástól, meg attól sem, hogy a jó helyek felé törekedjünk. Inkább azt
szeretné, hogy ne vonakodjunk a felelősség súlyától és felelősen gondolkozzunk,
felelősen beszéljünk, felelősen cselekedjünk.
És talán itt fogalmazódik meg bennünk a legfontosabb kérdés: Milyen ember
legyen az, aki újraértékelte felelősségvállalási tudatát? Milyennek kell lennie
annak, akire bízhatjuk érdekeink képviseletét? Sok kritériumot lehetne itt
felsorolni. Én fontosnak látom a következőket:
Legyen a tettek embere, akinek ereje nem a nagy szavakban áll, hanem
az alapos helyzetismeretben és a cselekvési képességben a jó megoldások felé.
Legyen „építő-munkás” a közösségben, aki bölcsen helyezi egymásra a
téglákat és igazgatja azokat, hogy az épület biztonságban álljon. Nem enged a
félmegoldásoknak, nem a múltnak, hanem a jövőnek épít.
Legyen identitása, mert a mélybe nyúló gyökerek helytállást biztosítanak,
miközben a felszínen ragadt gyökerek nem adnak tartást, sem megmaradást,
csak mások elfojtásában hatékonyak.
Legyen párbeszédre alkalmas egyéniség, aki a kommunikáció sűrű
hálózatában és minden megnyilvánulásában kitűnik azokkal az értékekkel,
amelyeket képvisel, és amelyeknek szolgálatában áll, mint ember és mint
keresztény. Mások nézetei előtt legyen befogadó, saját meggyőződésének pedig
kellemes közvetítője.
Legyen munkájában következetes, és helytálló a megpróbáltatások
idején, aki számára az alkalmazkodási készség nem cél, hanem eszköz tervei
megvalósításában.
Testvéreim! A felsorolás nem teljes. A kritériumok megfogalmazását mindenki
folytathatja. De tegyük ezt felelősségünk tudatában, mert olyan közösséget kell
építenünk, amelyben mindenki otthon érezheti magát, és amelyben Isten és az
ember törvénye együtt biztosítja a minőségi élet keretét. Fáradozzunk nemes
céljainkért és ne engedjünk a bomlasztó kísértéseknek. Legyünk olyan közösség,
amelyben fel tudunk nézni egymásra. Mert ilyen az igazi „hely”, amelyre
törekednünk kell!
Adja Isten, hogy a döntések pillanatában, Isten segítségével olyan embereket
tudjunk közös ügyeink képviseletére küldeni, akik népünk jólétét, nemzetiségi
jogainkat, a társadalmi békét, egyházunkat és minden ember javát szolgálják
ember és Isten előtt.
Nagyvárad, 2016. május 17-én.
† László s.k.
megyéspüspök
(Használható egészében vagy részleteiben a következő vasárnapokon)
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Nr. 1236/2016.
A ROMÁNIAI PÜSPÖKI KAR NYILATKOZATA A HELYHATÓSÁGI
VÁLASZTÁSOK KAPCSÁN
Alább ismertetem a Romániai Katolikus Püspöki Kar 2016. május 9 – 11. között
tartott tavaszi ülésszak alkalmából kiadott közleményét a közeledő helyhatósági
választásokkal kapcsolatosan:
Tanításában a Katolikus Egyház kijelenti, hogy „az ember – a közösségben élő
személy – java, amely elemi alkotórésze a közjónak, elsődleges kritériumul kell
szolgálnia minden tervhez, rendszerhez és kormányzáshoz.” (Szent II. János Pál
pápa – Redemptor hominis 17.). Ennek fényében, mivel a szavazás pillanatában
a polgár cselekvése nem csak a saját javát célozza meg, hanem mindenkinek a
közös javát is, mi, Románia mindkét ritusú katolikus püspökei, akik Ciofliceniben (Snagov) testületi gyűlésen ültünk össze 2016. május 9-11. között, arra
biztatunk minden keresztényt és jóakaratú embert, hogy éljen szavazati jogával
és ezt felelősséggel gyakorolja a 2016. június 5-re tervezett helyi választások
alkalmával.
A keresztények tevékeny és fontos szerepet kell vállaljanak az itt élő népekre
jellemző keresztény értékek megőrzésében, terjesztésében, melyek megfelelnek
a Szentírás, illetve az Egyház tanításának. Mindannyiunk számára, együtt és
külön-külön is fontos, hogy politikai szinten ki az, aki képviseli társadalmi
értékeinket, törekvéseinket. Éppen ezért a keresztény ember arra hivatott, hogy
megvallott hitével megegyező döntést hozzon, illetve azokat a személyeket
segítse, akik az emberi méltóság értékét tiszteletben tartják, támogatják a
családot, és tisztelik az életet, annak első pillanatától a természetes módon
bekövetkező végéig, akik óvják a békét, a keresztény erkölcsöt és a teremtett
világot.
Kérjük, hogy senki se hagyja magát ezen alkotmányos és állampolgári jogának
szabad gyakorlásában különféle ígéretek vagy anyagi javak által befolyásolni.
Ezekkel a szavakkal buzdítunk mindenkit, Isten oltalmába ajánlva országunkat
és népünket.
Főpásztori áldással,
Bukarest/Ciofliceni, 2016. május 10-én.
Románia katolikus püspökei

(Egyháziak és hívek tudomására!)
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Nr. 1237/ 2016
FELVÉTELI A NAGYVÁRADI SZENT LÁSZLÓ LÍCEUMBA
A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceum felvételit hirdet
olyan érdeklődők számára, akik középiskolai tanulmányaikhoz keresztény
értékrendet, korszerű nevelést és a modern kor igényének megfelelő tudományos
képzést keresnek. A 28 helyes humán-teológia szakra a beiratkozás időpontja a
hittan felvételire 2016. május 23-24., 8-15 óra között az iskola titkárságán
(Partenie Cosma 3-5-7.). A valláspróba: 2016. május 27., péntek, reggel 9
órakor szóbeli, 11 órától írásbeli vizsga a megadott tételek alapján (Bajtai
Zsigmond, Aki hisz üdvözül, Gyulafehérvár 2001). A IX. osztályba lehet
jelentkezni még azok számára is, akik közgazdasági (kereskedelem alapképzés,
gazdasági technikus szakképesítés), közélelmezési (turizmus és közélelmezés
alapképzés, gasztronómiai technikus szakképesítés), valamint szakács
szakképesítés iránt érdeklődnek; a felvételivel kapcsolatos információkért az
iskola titkárságán lehet bővebb információt kapni (0359-411121), vagy
személyesen az iskolában (Nagyvárad, Partenie Cosma utca 3-7).
***
Nr. 1238/ 2016
FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE
Ebben az évben is szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik hivatást érezve, a
papi szemináriumba kérik felvételüket. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet
közleménye szerint, az érdeklődőket kérem, 2016. július 12-ig terjesszék fel
hivatalomnál kérésüket, hogy a jelölteket bejelenthessük a felvételire. A felvételi
2016. július 19-22. között zajlik, melyre egy nappal korábban, este 19.00 órára
kell megérkezni a szükséges okmányokkal együtt (510009 – Alba Iulia, Str.
Bibliotecii).
A beiratkozáshoz szükséges iratok: születési igazolvány (certificat de naştere)
hiteles másolata; keresztelési és bérmálási igazolás; szülők egyházi házasságáról
igazolás (amennyiben lehetséges); érettségi diploma (diplomă de bacalaureat)
eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás (sikertelen érettségi esetén is
lehet jelentkezni, ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen
felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is); orvosi
igazolás (adeverinţă medicală); a plébános ajánló levele; 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 anyagát a püspökségen lehet átvenni, vagy az
intézet honlapjáról lehet letölteni (www.sis.uab.ro).
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Nr. 1239/ 2016.
PAPI LELKIGYAKORLATOK
Ismételten felhívom Főtisztelendő Paptestvéreim figyelmét az idei
lelkigyakorlatra, mely 2016. július 11-15. kerül megszervezésre Sólyomkőváron
Ft. Barsi Balázs OFM atya moderálásával. A lelkigyakorlatra 2016. június 1-ig
lehet jelentkezni a Püspöki Irodán. Ebben az évben ez az egyetlen alkalom,
amikor az egyházmegyében lelkigyakorlatot szervezünk lelkipásztorainknak!
***
Nr. 1240/2016.
PAPI TOVÁBBKÉPZÉSI LEHETŐSÉG
Előző körlevelemben is utaltan az 1252/2015. szám alatt, papi továbbképzéssel
kapcsolatos rendelkezésemre. A már közzétettek értelmében és a gyulafehérvári
intézet közleménye alapján ismertetem az idei továbbképzéssel kapcsolatos
tudnivalókat és buzdítom az érintetteket, szíveskedjenek bekapcsolódni a képzés
programjába.
Tájékoztató információk a továbbképzőről:
Időpont: 2016. szeptember 5-8.
Helyszín: Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium
Érkezés: szeptember 4.-án este 20.00 óráig (20.00-tól vacsoralehetőség, aki
igényli a vacsorát az a bejelentkezéskor jelezze!)
Hazautazás: szeptember 8.-án
Programfelelős: Ft. András István prefektus
Bejelentkezni kell szeptember 2. este nyolc óráig a lenti telefonszámokon vagy
e-mail címeken; (ez nagyon fontos lenne a szállás és az étkezés előkészítésnek
szempontjából, ezért tisztelettel kérjük a paptestvéreket, hogy a bejelentkezésre
figyeljenek).
Telefonszámok: 0745 770134 - titkárság; 0752 245060 –
Ft. András István prefektus
e-mail: prefektus@seminarium.ro
Az idei évben a papi továbbképzőn sorra kerülő tantárgyak: filozófia,
katekétika és homiletika.
Az alábbiakban bemutatjuk a soron következő témákat és egy kisebb
bibliográfiát, azzal a szándékkal és céllal, hogy a résztvevők már előre
elmélyülhessenek a tárgyalandó témákban.
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1. Filozófia:
- a filozófia helye a posztmodern társadalomban
- a mai filozófiai gondolkodás helyzete
- a virtuális világ és a filozófia
- kihívások és lehetőségek.
Könyvészet:
ANDRÁS I., A virtualizálódó szubjektum (helyzetjelentés, morfondírozás), in
«Studia Theologica Transsylvaniensia» 17/2 (2014), 325‒341.
ANDRÁS, I., Naplemente? (A modern kor metamorfózisa vagyis a
posztmodern), in «Studia Theologica Transsylvaniensia» 17/1 (2014), 7‒22.
ANZENBACHER, A., Bevezetés a filozófiába, Cartaphilus kiadó, Budapest
2001.
BABARCZY, E., Siralmas posztmodern, in: Replika 30(1998/6).
BAUMAN, Z., Il disaggio della postmodernitá, Bruno Momdadori, Milano
2002.
CIORAN, E., Demiurgul cel rău, Humanitas, Bucuresti 2011.
DESCARTES, R., A módszerről, ford. Tamás G.M., Alexander B., Szemere S.,
Kriterion, Bukarest 1977.
DIÓSI, D., Egyházam a posztmodernben, A dialógus-„kényszer” ideje, Vigilia
Kiadó, Budapest 2014.
DIÓSI, D., Plázakultúra és egyház. Az olcsó „sikerstratégiák” hiábavalóságáról,
in. Studia Theologica Transsylvaniensia» 15/2 (2012), 123-135.
DIÓSI, D., Posztmodern spiritualitás? Egy divatfenomén az egyház
szolgálatában? in Studia Theologica Transsylvaniensia» 14/2 (2011), 173-185.
ESTERHÁZY, P., A szabadság nehéz mámora, Magvető, Budapest 2003.
HELLER, Á.,: Mi a posztmodern – húsz év útán, in: Alföld 54 (2003/3).
LYOTARD, J‒F., La condizione postmoderna, trad. C. Formenti, Feltrinelli,
Milano 2010.
MC GRATH, A., Az ateizmus alkonya. A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a
modern világban, Szent István Társulat, Budapest 2008.
MOLDANDO, T., Il futuro della modernità, Feltrinelli, Milano 1987.
MOLNÁR, T., A jobb és a bal, Kairosz Kiadó, Budapest 2004.
NIETZSCHE, F.W., A bálványok alkonya, Holnap Kiadó, Budapest 2004.
PANNWITZ, R., Die Krisis der Europeische Kultur, Verlag Hans Carl,
Nuernberg 1917.
ROTY, R., Pragmatizmus, pluralizmus és posztmodernizmus. in.
http://ketezer.hu/2003/10/pragmatizmus-pluralizmus-esposztmodernizmus/
(2016.04.07.).
SCHELER, M., A filozófia lényegéről, Szent István Társulat, Budapest 2008.
VATTIMO, G., La fine della modernità, Garzanti, Milano 2011.
WEISSMAHR, B., Az emberi lét értelme, Akadémiai Kiadó, Budapest 2012.
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2. Katekétika:
- a katekézis időszerű kérdései
Könyvészet:
A katolikus egyház katekizmusa. Budapest 1994.
A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma. Budapest 2006.
A Katekézis Általános Direktóriuma. Budapest 1998.
Katekétikai szöveggyűjtemény. Pécs 2005.
ELEKI Béla: Kisiskolás a családban. Szeged 1992.
FERRERO, Bruno: Boldog szülők. Budapest 1998.
FOGASSY Judit: Családi katekézis. Budapest 2003.
KESZELI Sándor: A serdülők és fiatalok katekézise. Módszertani alapvetések
(kézirat).Szeged 2002.
KESZELI Sándor: Felnőttek katekézise. Módszertani alapok. Szeged 2001.
MEVES, Christa: A neveléshez bátorság kell. Szeged 2001.
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Nr. 1241/2016
EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
„Isten Igéje azt tanítja számunkra, hogy „Nagyobb boldogság adni, mint kapni”
(ApCsel 20,35). Az ötödik boldogság éppen ezért az irgalmasokat nevezi
boldognak. Tudjuk, hogy elsőként Isten szeretett bennünket. De valóban akkor
leszünk boldogok, ha belépünk az adás, az önzetlen szeretet isteni logikájába, ha
felfedezzük, hogy Isten azért szeretett minket végtelenül, hogy mi is képesek
legyünk úgy szeretni, mint ő, mérték nélkül.“ (Ferenc pápa üzenete a XXXI.
Ifjúsági Világnapra)
A Szentatya fenti szavain felbuzdulva és az ifjúság iránt érzett nagy
felelősségünk tudatában, „Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is
irgalmaznak” (Mt 5,7) mottóval ebben az évben is plébániáink fiataljai számára
megszervezzük Nagyváradon az egynapos Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót
2016. június 11-én, szombaton.
A találkozó az alábbi programnak megfelelően alakul:
8:00 - 10:00 Regisztráció, ráhangolódás a Szent László Római Katolikus
Teológiai Líceumban (Partenie Cosma utca 3-7),
10:00 - 11:00 Vonulás a Székesegyházba,
11:00 - 12:30 Szentmise a Székesegyházban,
12:30 - 13:30 Ebéd,
13:30 - 15:00 Kiscsoportok,
15:00 - 17:00 Kulturális program
Kérjük Főtisztelendő Paptestvéreinket, plébánosokat és segédlelkészeket, a
hitoktatókat és segítőket, szíveskedjen ebben az évben is felkarolni ezt a
rendezvényt, amely sok fiatal számára, a találkozás öröme mellett sok lelki
élményt is nyújthat. Ezért, a plébánosok és segédlelkészek szíveskedjenek
kihirdetni és ismertetni plébániájukon a rendezvény időpontját, mozgósítsák és
szervezzék meg a fiatalok részvételét. A hitoktatók is tegyék ezt az iskolákban!
2016. június 6-ig szíveskedjenek jelezni Micaci Cristian pasztorálasszisztensnél (mobil: 0757061859 vagy email: pasztoralis@varad.org) a
résztvevő fiatalok névsorát, illetve életkorát.
Külön kérésként fogalmaztam meg az előző körlevelemben, hogy az idei
találkozóra nagy szeretettel várom az ezévben bérmálkozott/bérmálkozó
fiatalokat. Nagyon számítok arra, hogy ezeket a csoportokat sikerülni fog majd
erre a találkozóra is megszervezni, ill. elkísérni.
A plébániák fiataljait lelkipásztoraik és hitoktatóik kíséretében várjuk! Jó
példával kell őket bátorítani és mellettük lenni, hogy a közösség szépségét is
megtapasztalhassák. A találkozó napjáig imádkozzanak jó időért, hogy ezt a
napot Isten jelenlétében, örömben és szeretetben tölthessük! Mindenkit
szeretettel várunk!
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Nr. 1242/2016.
PÁLYÁZATOKRÓL ÉS BEFEKTETÉSEKRŐL
Egyházi épületeink karbantartásával kapcsolatosan két fontos dologra szeretném
felhívni paptestvéreim és az egyháztanácsok figyelmét:
1.
Dicséretesnek mondható, amikor templomaink, kápolnáink, plébánia és
egyéb épületeink karbantartása és renoválása érdekében helyi szinten is a
szükséges anyagi alap megteremtésére törekszenek. A pályázati lehetőségek is
segítségünkre lehetnek ilyen téren! Ezekkel kapcsolatosan kérem
paptestvéreimet, az említett célokra tervezett pályázatokról értesítsék
hivatalunkat. Nagyon fontos már indulásból ismerni a feltételeket és tisztában
lenni a felvállalt kötelességekkel. Ebben is segítségükre lehetnek munkatársaink!
2.
Továbbra is szembesülünk olyan kellemetlen helyzetekkel, amikor
plébánosok renoválási munkálatokat kezdenek el templomoknál, kápolnáknál,
plébániai épületeknél anélkül, hogy az ide vonatkozó előírásoknak eleget
tennének. Ezért ismételten hangsúlyozom, előző körlevelek értelmében, hogy
minden eltervezett munkálatot írásban kell jelezni hivatalunknál, ahol az
illetékes munkatársak további információt ill. eligazítást adhatnak a tervezett
folyamatra vonatkozólag. Nagyon kérem, ne járjunk el önkényesen akkor,
amikor épületeink kezeléséről van szó. Köszönöm mindenkinek a megértését!
***
Nr. 1243/2016.
ÜGYINTÉZÉSI IDŐ A PÜSPÖKI IRODÁN – EMLÉKEZTETŐ
Egy korábbi körlevélben (459/2012. szám alatt) közöltem, hogy Püspöki Irodánk
szerda kivételével minden munkanapon 9.00 – 14.00 óra között áll
paptestvéreink rendelkezésére. Szerdán csak kivételes és sürgős esetekben
vegyék igénybe a Püspöki Iroda dolgozóit, akik ilyenkor nem szabad napot
élveznek, hanem a szükséges megbeszéléseket, egyeztetéseket, kiszállásokat
tervezik be. A telefonos elérhetőség továbbra is nyitott marad mindenki számára
a fent említett időponton kívül is. Kérek mindenkit, tartsuk tiszteletben ezt a
rendet! Köszönöm!
Nagyvárad, 2016. május 18-án.

† László s.k.
megyéspüspök
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