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HÚSVÉTI GONDOLATOK
Kedves ünneplő testvéreim!
Akik a húsvétot megelőző napokban figyelmesen követték a szentírási
történeteket, észrevehették, hogy Jézus életének utolsó szakaszában vannak
olyan jelenetek, amelyeknél szemlélőként vagyunk jelen, és vannak olyan
jelenetek, amelyeknél megszólítottnak érezzük magunkat.
Virágvasárnap jelenetében a Messiás Jézust láttuk, aki a nép hozsannázása
közepette vonul be Jeruzsálembe. Megelevenedett előttünk a történet, és
megfogalmazódott bennünk is a kérdés: virágvasárnap és a többi napokon hol
találjuk magunkat Jézus átvonulásakor?
Nagycsütörtökön még közelebb kerülünk Jézushoz, aki szavaival és gesztusaival
beemel bennünket abba a világba, amelyben az Atya akaratának teljesítéséről
van szó. Önátadása mellé a mi döntésünket várja, amikor szeretetének jelével
kéri tőlünk: „Amit én tettem veletek, ti is tegyétek egymással!”(Jn13,15) – Olyan
példával tanít, amelyet nem lehet kimagyarázni és nem szükséges értelmezni.
Csak követni érdemes az önmagáról lemondó szeretet gazdagságát.
Nagypéntek következett, amikor valami hallatlan kezdődött el az emberiség
történetében. Jézus, aki a középpont, annyira erőtlen, kiszolgáltatott és megvetett
lett, „aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat” (Iz 53,3). Kiszolgáltatta magát az
emberek indulatának, hogy egészen közel vigyen bennünket az Atya
kimeríthetetlen szeretetéhez. Mert amikor a kereszten megmutatta Isten Fiának
szenvedését, az embert helyezte a középpontba, akitől Isten soha nem fordult el.
Ma pedig húsvétot ünneplünk, amikor ugyanezt tapasztaljuk: Isten terve szerint
az ember kerül a középpontba. A feltámadott Krisztust ünnepelve, a
középpontban az ember áll, aki egy üres sír előtt találja magát, de nem
futamodik meg, hanem ennek az ürességnek a hatására újra elindul, hogy
megkeresse az igazságot! Mária Magdolna belenéz az üres sír sötétségébe és
kezd megváltozni az élete. Észrevétlenül oldódik fel a szemet-szívet borító sötét
7

fátyol, hogy meglássa a valóságot. Itt valóban történik valami, ami nem az
eddigiek folytatása. Valami egészen új veszi kezdetét az ő életében.
Kedves Testvéreim! Ezt tette Isten Jézus kereszthalála és feltámadása által:
középpontba helyezte az embert és elindította egy új útra, az igazi élet útjára.
Ezt kell nekünk ünnepelnünk húsvétkor. Ezt ünnepelem akkor, ha érzem, hogy
ki merek mozdulni az eddigi egyhangúságból. Ha érzem azt, hogy közöm van
felebarátomhoz és felelős vagyok érte. Ha égek a vágytól, hogy az öröm sugarát
vigyem embertársaimhoz és ezzel eltakarjam mindazt, ami eddig talán
megterhelte és megmérgezte kapcsolatunkat. Ha így közelítem húsvét nagy
csodáját, akkor jogosult az én ünneplésem és megértettem húsvét üzenetét.
Akkor a sír, már nem üres sír, hanem megtérésemnek kezdete és kiindulópontja.
Ennek a húsvéti történetnek, amelyben Mária Magdolna alakján keresztül maga
az ember kerül a középpontba, van egy olyan üzenete is, amely a hitelességről
szól. Hitelesség alatt arra a kisugárzásra gondolhatunk, amely másokat is
készségessé tesz arra, hogy megszabaduljanak az emberségüket elborító
homályos fátylaktól. Magunk elé idézhetjük a jelenetet, amikor Mária Magdolna
rohanva megérkezik az apostolok közösségébe, akik szomorkodva keresgélték
útjuk további lehetőségeit. Ellenállhatatlan kisugárzással hozza a hírt, amely az
apostolokat is kiemeli a kételyek és csalódások mélységeiből azért, hogy az Élő
Krisztusba vetett hitükkel eljussanak Isten hűségének megismeréséhez. Sokszor
halljuk a keserű megállapítást: beteg és meghasonult ez a világ. Semmi jóra sem
lehet már számítani. Elég vagyok hát önmagamnak! Valóban, annyira beteg és
irányvesztett ez a világ, hogy már nincs kilátás a gyógyulásra?! Húsvét arról
szól, hogy van kiút, és lehetséges a gyógyulás: de szükség van a húsvéti
kisugárzásra bennünk és körülöttünk. Szükséges az, hogy ne a megszokott
szinten közelítsük meg a valóságot, hanem magasabbra emelkedjünk és
kiemelkedjünk ennek a világnak sokszor beteges vonzásából, amikor Isten tervét
és akaratát is beengedjük emberi számításainkba. A húsvéti megújulás reménye
erre a kisugárzó erőre épít, amelynek kezdeténél az élő Krisztus áll, aki a maga
leereszkedésével a teremtés középpontjába emeli vissza az embert.
Nagy hírnek számított, amikor Ferenc pápa a vakok intézetében tett váratlan
látogatást. Barátságos és családias hangulatban zajlott a találkozás. Megható
volt, amikor az egyik gyermek, simogatva a pápát, megkérdezte tőle: ”Tényleg,
te vagy a pápa?” – ugyanis nem láthatta őt. Számunkra ez lehet a húsvéti
megújulás ikonja és egyben hitelességünk bizonyítéka ebben a mai nehéz
világban. Olyan húsvéti emberré válni, amelyre rácsodálkoznak az emberek:
Tényleg, te húsvéti ember vagy! Benned élet van, mert van reményed! Fény van
tebenned, mert örömet sugárzol és békét közvetítesz!
Ilyen húsvétot kívánok mindenkinek: fényt és örömet jelentő találkozást az élő
Krisztussal! Megosztott örömet embertársainkkal!
Nagyvárad, 2018. húsvétján
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Nr. 728/2018.
ÚJ KÖTELEZŐ EMLÉKNAP – MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA
Szentatyánk, Ferenc pápa hozzájárulásával az illetékes kongregáció, a
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja név alatt, kötelező emléknapot
iktatott be a római liturgikus naptárba. Az emléknapot pünkösdhétfőn fogjuk
ünnepelni.
Az idei évtől kezdődően, egyházmegyénkben is, pünkösdhétfő a Boldogságos
Szűz Mária, az Egyház Anyja liturgikus emléknapjaként tartandó meg az ide
vonatkozó liturgikus előírásoknak megfelelően.
***
Nr. 729/2018.
FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE
Következőkben olvashatjuk a gyulafehérvári Papnevelő Intézet rektorának
közleményét: „Krisztus Urunk megígérte követőinek, hogy soha nem hagyja őket
segítség nélkül. Segítsége sokszor azokon az embereken keresztül mutatkozik
meg, akiket különlegesképpen meghív szolgálatára. Ezek az emberek elhagyják
családjukat, régi környezetüket és az isteni hívásnak engedelmeskedve keresik és
követik a Mestert. Ennek a követésnek a része a felkészülés, a képzés ideje, mely
napjaink kihívásai következtében igen fontos lett, és amely hét éven keresztül
folyik. Talán hosszú idő, de szükséges, mert a Mester a legjobbat várja
tőlünk/Tőled. Mindazokat, akik érzik az isteni hívást szeretettel várjuk a
Gyulafehérvári Szemináriumba, ahol felkészülhetnek, hogy a legjobban
szolgálhassák Krisztus Urunkat. Szeretettel várunk! András István, rektor.”
A szemináriumba való jelentkezéssel kapcsolatosan, a következők szerint kell
eljárni:
Jelentkezés: a helyi plébánosnál, majd a megyéspüspöknél. Határidő: 2018.
július 14-ig. Előkészítő és felvételi 2018. július 16-20 között a Papnevelő
Intézetben.
Beiratkozáshoz szükséges okmányok: születési igazolvány hitelesített
másolata (certificat de naştere), keresztelési és bérmálási igazolás, szülők
egyházi házasságáról igazolás (amennyiben létezik), érettségi diploma eredetije
(diplomă de bacalaureat), vagy 3 hónapig érvényes igazolás, (sikertelen
érettségi esetén is lehet jelentkezni az előkészítőre: amennyiben a jelentkező
megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyer, ha sikerül az őszi
pótérettségi vizsgája), orvosi igazolás (adeverinţă medicală), a plébános
ajánlólevele, saját kezűleg írt kérvény a megyés püspökhöz címezve.
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A felvételi díja: 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a
felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell befizetni a titkárságon.
A felvételi vizsga tételei: A felvételi anyag, az iskolai hitoktatáshoz igazodva,
az előző évekhez képest megváltozott. A következő anyagot kell követni:
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.
Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus küld
értesítést a felvételi eredményéről. Bővebb felvilágosítást a Nagyváradi Püspöki
Hivatal irodáján, vagy a Szeminárium Titkárságánál lehet kapni.
***
Nr. 730/2018.
SZENT LÁSZLÓ – EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLATI NAP
Ismételten emlékeztetem kedves paptestvéreimet és híveimet arra, amit előző
körlevelemben is szorgalmaztam: 2018. április 29-én egyházmegyei
zarándoklati nap a Székesegyházhoz Szent László király tiszteletére. Kérem,
idejében szervezzük meg a csoportokat, hogy a zarándokok minél nagyobb
számban részt vehessenek a 11 órakor tartandó ünnepélyes szentmisén és az azt
követő körmeneten.
Tisztelettel kérem paptestvéreimet, szíveskedjenek a bérmálásra készülő
fiataloknak is megszervezni a zarándoklatot, ez az alkalom is legyen
előkészületüknek egy része! Mindenki hozzájárulását előre is köszönöm!

10

Nr. 731/2018.
KERÜLETI TALÁLKOZÓK MEGSZERVEZÉSE
Az elmúlt év utolsó körlevelében közöltek szerint 2018-ban is regionális
találkozók alkalmával szeretnénk elmélyíteni az évre meghatározott tematikát a
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünkben. Mint már
többször is kihangsúlyoztam: „A szentségi Jézusban már most és már itt
megtapasztalhatjuk az isteni élet szépségét. Keresve Őt, Jézus Krisztust,
megtapasztaljuk azt is, hogy földi életünkben megtapasztaljuk Isten csodálatos
jelenlétét. A Jézus élmény erőt és bátorságot ad, vigaszt és enyhülést hoz az
ember életében.” (OCVI./2017, 2715/2017. szám)
Kérem paptestvéreimet, kerületenként kapcsolódjanak be a találkozó és a közös
ünneplés megszervezésébe. Mozgósítsák a híveket és szervezzék meg
részvételüket ezeken a lelki épülésre szánt alkalmakon. Első ilyen kerületi
találkozóra 2018. április 12-én, Nagyszalontán kerül sor 17.00 órai kezdettel.
***
Nr. 732/2018.
TOVÁBBKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK
A MKPK irányítása alatt álló Országos Lelkipásztori Intézet folytonos képzési
lehetőségekkel áll elő, amelyeknek célja a lelkipásztorok és a lelkipásztori
munkában résztvevő világiak tevékenységének elősegítése és megkönnyítése.
Tisztelettel kérem Paptestvéreimet, szíveskedjenek figyelemmel követni az
Országos Lelkipásztori Intézet weboldalát, ahonnan részletes tájékoztatást
kaphatunk az éppen sorra kerülő programokról (oli.katolikus.hu), amelyeket
akár világi munkatársainknak is ajánlhatunk.
A következőkben két program áll az érdeklődők előtt:
2018. április 23-án
Betekintés a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés és a Ciklus-show
program módszertanába
papok, katekéták és munkatársak részére;
jelentkezési határidő: 2018. április 16.
2018. május 28-án
Eucharisztikus nap
papok, katekéták és munkatársak részére;
jelentkezési határidő: 2018. május 20.
Bővebb felvilágosítás a fent jelzett weboldalon. A részvételi szándékot
szíveskedjenek Egyházmegyénk Pasztorális Irodáján is jelezni.
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Nr. 733/2018.
TAMÁS JÓZSEF PÜSPÖK ARANYMISÉJE
A nagyváradi egyházmegye és egész Erdély számára ünnepi alkalom, hogy
pappá szentelése 50. évfordulóján, aranymiséje alkalmával köszönthetjük
Őexcellenciáját Tamás József püspök urat. A gyulafehérvári Papnevelő
Intézetben 1979-1997 között végzett szolgálata alatt sokunk lelkivezetője és
tanára volt.
Madéfalván született 1944. november 12-én. Elemi iskoláit Csíkszentsimonban
végezte, majd 1962-ben a gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában
érettségizett. 1962-1968 között szintén Gyulafehérváron végezte teológiai
tanulmányait. 1968. április 21-én szentelte pappá a gyulafehérvári
székesegyházban Erdély szentéletű püspöke, Isten Szolgája Márton Áron.
Pappá szentelése után négy évig volt káplán Medgyesen, majd 1972-1978 között
plébános Tűrben. Innen helyezte főpásztora a Gyulafehérvári Papnevelő
Intézetbe spirituálisnak és tanárnak. 1996. december 16-án Szent II. János
Pál pápa gyulafehérvári segédpüspökké nevezte ki, majd Excellenciás Dr.
Jakubinyi György érsek 1997. március 1-én püspökké szentelte a csíksomlyói
kegytemplomban. Jelmondata: „Legnagyobb a szeretet” (1Kor 13, 13).
Pappá szentelése 50. évfordulóján imádságos szeretettel ajánljuk Őt a legfőbb
Pásztor, Jézus Krisztus gondoskodásába.
Ad multos et felicissimos annos!

Nagyvárad, 2018. március 16-án.

+Böcskei László
megyés püspök
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