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A NAGYBÖJTI IDŐ GYAKORLATAI ÁLTAL HÚSVÉT FELÉ
Szentatyánk, Ferenc pápa iraki látogatása alkalmával, 2021. március 6-án,
szombaton a bagdadi Szent József-székesegyházban mutatott be káld rítusú
szentmisét. Az ott elhangzott homília egyik mondata nagyon megragadott, és ezt
szeretném veletek is megosztani, hiszen mindannyiunknak szólnak Szentatyánk
bátorító szavai: „Ahhoz, hogy boldogok lehessünk, nem hősnek kell lenni hébehóba, hanem tanúnak mindennap!” (Homília, 2021. március 6-án, Bagdad).
Már előző körlevelemben is utaltam arra, hogy „az idei nagyböjti szent időt is a
járvány diktálta körülmények között kell megszervezzük.” Az eddigi
tapasztalataink sajnos engem igazoltak, és az előttünk álló idő sem tartogatnak
számunkra túl sok biztató jelet. Mindezek ellenére, továbbra is azon kell
fáradozzunk, hogy mindenben hűségesek maradjunk küldetésünkhöz, és ezt a
nagyböjtöt, híveinkkel együtt, mint kegyelmi időt éljük meg, mint húsvét
előkészítésének nagy lehetőségét. Szükséges ehhez a Bölcsesség Lelke, hogy
fokozott óvatossággal, de kreatívan keressük a hit gazdagodásához vezető
utakat. Nem fáradhatunk bele a lehetőségek keresésébe, és helytállásunkkal
tovább kell adjuk az embereknek Isten szeretetüzenetét, amelyre most, a járvány
idején oly nagy szükség van. Csak a ránk bízottak szolgálatában és az
áldozatvállalásban nyerhetjük el az igazi boldogságot, és annak értékes
gyümölcseit. Ezért találom oly fontosnak Szentatyánk szavait, amelyek legyenek
számunkra útmutatás és bátorítás az előttünk álló hetekre, a nagyböjti és majd a
húsvéti időre: „ahhoz, hogy boldogok lehessünk, nem hősnek kell lenni hébehóba, hanem tanúnak mindennap!”
Kedves paptestvéreimet a következőkre hívom és bátorítom:
1.
A járványügyi előírások megtartásával teremtsünk lehetőséget arra, hogy a
nagyböjti szent időben megszólítsuk híveinket, azokat is, akik rendszeres
templomba járók, de azokat is, akik az adott körülmények miatt nem látogatják
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rendszeresen a templomot és a szentmiséket. Figyeljünk lelki szükségleteikre és
mindenben álljunk híveink rendelkezésére, hogy az igényelt lelki támaszt
megtapasztalhassák általunk.
2.
Ahol lehetséges, tartsuk meg a szokásos nagyböjti lelkigyakorlatokat,
figyelve az járványügyi előírásokra.
3.
„Engedjünk teret a kreativitásnak!” – írtam előző körlevelemben. Most is
arra buzdítok mindenkit, hogy merjünk a megszokott gyakorlatokon túl, újfajta
lehetőségeket is nyújtani híveinknek a lelki töltekezésre. Ajánlom mindenkinek
a keresztúti ájtatosságok megszervezését a különböző pasztorális csoportok,
családok, hittanosok, idősek, férfiak, egyháztanácsosok számára, jelezve, hogy a
plébániai közösség az ima által kapcsolódik be a nagyböjti szent idő tudatos
megélésébe. A passió megszervezése is egy olyan alkalom, amely segít
megérteni Jézus Krisztus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának
titkát. Akár híveinket is (családokat, fiatalokat, hitoktatókat, az egyháztanács
tagjait) felkérhetjük és felkészíthetjük a passió ünnepélyes felolvasására, hogy
aktívan bekapcsolódhassanak a virágvasárnapi és a nagypénteki liturgiába.
Bátorítsuk híveinket a húsvéti gyertya elkészítésére. Történhet ez egyénileg, a
családban vagy a plébániai csoportokban (rózsafüzér, egyháztanács, hittanosok),
az elkészített gyertyákkal pedig az ünnep alkalmával meglephetik az időseket, a
betegeket.
4.
Paptestvéreim fordítsanak különös figyelmet a húsvéti szentgyónás
lehetőségének biztosítására. Használjuk ki a jelenlegi helyzetet, és bátorítsuk
híveinket, hogy idejében végezzék el a húsvéti szentgyónásukat, amelyre
hamvazószerdától pünkösdig van lehetőségük.
5.
Előző körlevelemben is szorgalmaztam a tartósélelmiszer-gyűjtési
akciók megszervezését. Most elrendelem, hogy nagyböjt ötödik vasárnapjától
virágvasárnap estig minden plébánián történjen meg ez a gyűjtés. A begyűjtött
adományokat a nagyhét első napjaiban osszuk szét a plébánia szegényei és a
rászorulók között. Az egyháztanácsosok segítsenek a gyűjtésben és az
adományok szétosztásában! Ezzel a gesztussal is Jézust követjük és a cselekvő
szeretet jelét adjuk. Előre is köszönöm mindenkinek a közreműködést!
6.
Paptestvéreimet arra buzdítom, hogy élve a technika adta lehetőségekkel
juttassák el húsvét üzenetét híveik számára. A húsvéti szent háromnap
alkalmával készítsenek üdvözlőlapot pl. a hittanosok bevonásával, és néhány
bátorító szóval kísérjék híveiket az ünnep mélyebb átélésére.
7.
Virágvasárnap előestéjén közös szentségimádásra hívom egyházmegyénk
minden plébániáját. Az egy órásra tervezett szentségimádást 19 órakor kezdjük.
A javasolt szándék, amely egyben tematikája is lehet a szentségimádásnak:
„Fogadjuk be Jézust életünkbe, és tartsunk ki mellette a megpróbáltatás idején!
A mindennapi tanúságtételhez merítsünk erőt Jézus szenvedéséből és
kereszthalálából. Ez vezessen bennünket a húsvéti örömhöz!” A nagyváradi
plébániákat közös szentségimádásra várom a székesegyházhoz, a többi
plébánia pedig egyénileg szervezze meg ezt az imaórát.
8. Egyházmegyénk honlapján (varad.org/hu/hirek/nagyhet2021) további
ötleteket, segédanyagokat találhatnak a Paptestvérek.
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Az itt felsorolt javaslatok és még sok más megvalósítható ötlet, a mindennapi
tanúságtétel megannyi formája lehet. Törekedjünk nyitottak maradni Isten
üdvözítő üzenete előtt, hogy rajtunk keresztül és kitartó kezdeményezéseink által
megérinthesse híveinket és minden istenkereső embert.
⁎⁎⁎
Nr. 641/2021.
NAGYCSÜTÖRTÖKI OLAJSZENTELÉSI MISE
Az olajszentelési szentmisét nagycsütörtökön, 2021. április 1-én, d.e. 10
órakor tervezzük megtartani a székesegyházban. Remélem, hogy ebben az
évben Paptestvéreim jelenlétében ünnepelhetjük meg ezt a szentmisét, ezért már
most hívok mindenkit erre az alkalomra.
⁎⁎⁎
Nr. 642/2021.
PAPI SZENÁTUS MEGALAKULÁSA
Az esperesi kerületek képviselőinek megválasztása után sikerült véglegesíteni
egyházmegyénk új Papi Szenátusát, amely a következő öt évre az alábbi
tagokból tevődik össze:
Hivatalból tagok:
Msgr. FODOR József általános helynök;
Ft. Dr. KOVÁCS F. Zsolt irodaigazgató;
Ft. Dr. FÜGEDY Antal bírósági helynök.
Választott tagok:
Ft. SZABÓ Ervin nagyvárad-olaszi plébános (Váradi Esperesség);
Ft. NAGY Tibor köröstarjáni plébános (Várad-Környéki Esperesség);
Ft. MIHÁLY Balázs micskei plébános (Margittai Esperesség);
Ft. KUGLIS Gábor székelyhídi plébános (Székelyhídi Esperesség);
Ns. és Ft. Dr. LŐRINCZ Ottó nagyszalontai plébános (Tenkei Esperesség);
Ft. SZŰCS Attila szilágycsehi plébános (Szilágysomlyói Esperesség);
Ft. OZSVÁTH József tasnádi plébános (Tasnádi Esperesség).
Kinevezett tagok:
Ft. VASS Csaba CM Nagyvárad Szent-Katalin telepi plébános;
Ft. MÂRŢ Mihai plébános, a román ajkú hívek képviseletében;
Ft. MERCSAK Anton baromlaki plébános, a szlovák ajkú hívek képviseletében;
Ft. PÉK Sándor esperes, nagyvárad-újvárosi plébános.
A Tanácsosok Testületének feladatait továbbra is a Székeskáptalan látja el.
A Papi Szenátust 2021. március 23-án, kedden 11 órára hívom egy alakuló
gyűlésre. A további részletekről a későbbiekben küldünk tájékoztatást.
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Nr. 643/2021.
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEINKRŐL
Köszönöm paptestvéreimnek az idejében beszolgáltatott költségvetési és
statisztikai adatokat. Ahol még kiegészítésre ill. pontosításra van szükség, kérem
mielőbb ejtsük meg ezeket. Továbbra is kérem minden Paptestvéremtől, hogy az
egyházi épületeknél tervezett felújítási munkálatokat, vagy bármilyen más
beavatkozást (a temető rendezését, a templomtér átrendezését, az orgona
felújítását stb.) idejében és írásban jelezzék hivatalomnál. Ne kezdjünk
semmilyen munkálathoz anélkül, hogy megfelelő szakember és az illetékes
egyházmegyei megbízott véleményét megkaptuk volna.
⁎⁎⁎
Nr. 644/2021.
JELENLÉTÜNK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN
Nagyra értékelem Paptestvéreim azon törekvéseit, hogy a közösségi média
felületein is próbálják elvinni az embereknek az evangélium üzenetét. Az elmúlt
hónapok folyamán sok jó tapasztalatot gyűjthettünk ilyen téren is, hiszen az
online tér lehetőségeivel élve lelkipásztori ellátást tudtunk biztosítani azok
számára is, akikkel fizikailag nem találkozhattunk.
Természetesen nem gondolhatjuk azt, hogy ez volna a normalitás, és hogy ez
helyettesíteni tudja a fizikai jelenlétben kifejtett lelkipásztori tevékenységet.
Ezért is törekednünk kell arra, hogy helyesen használjuk az online felületeket, a
liturgikus cselekményeket megfelelő méltósággal és önfegyelemmel végezzük, a
kamera előtt különösképpen.
Arra is figyelmeztetem kedves Paptestvéreimet, hogy nagyfokú igényességgel
kell jelen legyünk a személyes megnyilvánulásainkban is. Ne felejtsük el, hogy
bennünk az emberek a papot látják, Isten emberét keresik. Ezt azért írom, mert
sajnos vannak olyan visszajelzések, amelyek arra utalnak, hogy egyesek
igénytelenül és meggondolatlanul használják a világháló adta lehetőségeket.
Akárcsak elő szóban, az interneten is csak olyat osszunk meg másokkal, amit a
papi közösségünk előtt is tiszta lelkiismerettel fel tudunk vállalni!
Nagyvárad, 2021. március 7-én.
†Böcskei László
megyés püspök m.p.

14

