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Nr. 571/2019.
A NAGYBÖJT ÉS A NAGYHÉT
Kérem Paptestvéreimet, hogy az idei nagyböjti szentidőben is fordítsanak nagy
figyelmet a húsvéti misztérium megünneplésének előkészítésére. Az ilyenkor
szokásos gyakorlatok megtartásával próbáljuk minél jobban bekapcsolni
híveinket a szent liturgiába és a szent cselekményekbe. Tartsuk meg velük
együtt a keresztúti ájtatosságot, szervezzünk lelkinapokat a csoportoknak,
szorgalmazzuk a böjti előírások megtartását, biztosítsunk elegendő lehetőséget a
szentgyónás elvégzésére és a már meghirdetett éves lelkipásztori programok
szerint szorgalmazzuk a hívek bekapcsolódását azokba a rendezvényekbe,
amelyeket központilag ajánlunk fel nekik, és amelyekről külön közleményekben
fordulunk a Plébániákhoz.
Fordítsunk nagy figyelmet arra is, hogy mi magunk megfelelőképpen
felkészüljünk a Nagyhétre, amelynek liturgiáját és szertartásait idejében
tanulmányozzuk, elmélkedjük át, és szervezzük meg úgy, hogy mindenki lelki
épülésére szolgáljanak. Kérem, a liturgikus előírásoknak megfelelően járjunk el,
megőrizve azokat a helyi sajátosságokat, amelyeknek már hagyománya van és a
hívek buzgalmát fokozzák: szentórák tartása, szentsír állítás, feltámadási
körmenet, stb.
A nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisét 2019. április 18-án 10 órakor
mutatjuk be a székesegyházban, amelyre minden paptestvéremet és szerzetest
szeretettel hívok. Kérem, erre az alkalomra próbáljunk egy pár hívőt is hozni
plébániáinkról, ministránsokat, fiatalokat a lehetőségek szerint. A szentmise
után rövid agapéra várom a klérust és a szerzeteseket.
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Nr. 572/2019.
LELKIPÁSZTORI PROGRAMJAINK
Az idei, meglehetősen hosszúra nyúló farsangi, majd az azt követő nagyböjti
időszak számos alkalmat kínál, hogy Isten és embertársaink iránti
elköteleződésünket csiszoljuk, műveljük, „tanuljuk”. A férj és feleség egymásra
irányuló szeretete az Isten és ember közötti szeretetkapcsolat „földi mintaképe”.
Az erre való felkészülés jegyében szervezzük meg idén is a jegyeskurzust,
Nagyváradon február 19., 26., március 5. és 12-én. Hasonló jegyeskurzust
szerveznek Margittán március 12., 19, 26. és április 2-án az esperességhez
tartozó párok számára.
Az máriás lelkiség kincsestárának számos formáját kínálja fel
Anyaszentegyházunk, amelyből ki-ki belátása és személyes igénye szerint
meríthet. Ezen lelkiség élénkítését szolgálja a 2019. március 16-án, a Szent
László Római Katolikus Teológiai Líceumban 11.00 órától tartandó Rózsafűzér
Társulatok Egyházmegyei Találkozója, amely kiemelkedő alkalmat kínál a
közös imára, találkozásra, örömeink megosztására és távolabbi tervek
kidolgozására. A programmal kapcsolatban Ft. Bărbuţ Péter atya, a máriás
lelkiségi mozgalmak megbízottja szolgál bővebb információval.
Nevelni csak az tud, aki saját magát is folyamatosan engedi nevelni. Papok és
hitoktatók számára szól a Kett-pedagógiára épülő elsőáldozási felkészítés témájú
képzés, amelyet Nagy Enikő Kriszta mallersdorfi ferences nővér tart 2019.
március 21-23. között a Kanonok Sor 13. szám alatt.
Emlékeztetem Főtisztelendő Paptestvéreimet a 24 óra az Úrért nevet viselő
imavirrasztásra, Ferenc pápánk kezdeményezésére, amelyet idén is nagyböjt 4.
vasárnapját megelőző pénteken és szombaton, 2019. március 29-30-én tartunk.
A hatékony lelkipásztorkodás kiemelkedő alakjának, Ft. Dr. Tomka Ferenc
emeritus professzornak alázatos szolgálata és igényes munkássága méltán kelti
fel Paptestvéreim érdeklődését. Ő a 2019. április 4-én tartandó koronagyűlés
meghívottja, akinek tanításán generációk lelkipásztorai nevelkedtek.
A nevelési munka „fáradhatatlan” művelése néha „fáradtsághoz” vezet. Bár a
program elsősorban pedagógusoknak szól, paptestvéreimet is szeretettel várom
2019. április 13-án, a Posticumban tartandó pedagógusok lelkinapjára, ahol
Versegi Beáta nővér az Eucharisztiáról, mint munka és pihenés egyensúlyának
forrásáról.
Főtisztelendő Paptestvéreim szíves figyelmébe ajánlom a 2019. augusztus 7-11.
között tartandó Családnapokat, mint szentségi házasságban élő házaspároknak
szóló lelkigyakorlatot. A részletekről érdeklődni lehet Ft. Tóth Attila Levente
családpasztorációért felelős atyánál.
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A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai Benedek Ramóna,
Mosoni Erika és Zalder Éva Mária tanárnők vezetésével a kereszténység
legnagyobb ünnepére a Nagyböjti missziós út a diákokkal című húsvéti
misztériumjátékkal készülnek, amit nagyböjt folyamán az egyházmegye több
templomában is bemutatnak: 2019. március 24-én, nagyböjt 3. vasárnapján a
10 órakor kezdődő szentmisén Szilágysomlyón; 2019. március 31-én,
nagyböjt 4. vasárnapján a 10 órakor kezdődő szentmisén Margittán; 2019.
április 14-én, Virágvasárnap 17 órakor a székesegyházban.
Az idei lelkipásztori tervbe egy képzést is beiktatunk az ifjúsági
lelkipásztorkodás kihívásai, lehetőségei és eszközei témában, mellyel közös
szolgálatunk szakszerű és hatékony végzéséhez kívánunk segítséget nyújtani. A
2019. március 28-29-én, Nagyváradon tartandó képzésre azokat a
Paptestvéreket hívtuk meg, akik az ifjúsági lelkipásztorkodásban bátorkodtak
nagyobb szerepet vállalni. A képzés vezetője P. Nagy Bálint SJ, jezsuita
szerzetes, a Sodrás utcai Xavéri Szent Ferenc rendház elöljárója, és a magyar
provincia hivatásgondozója lesz.
Keressük egyházmegyénk legjobb plébániai focicsapatát, ezért 2019. április 6án egyházmegyei teremfoci-bajnokságot szervezünk, melynek helyszíne a Szent
László Római Katolikus Teológiai Líceum tornaterme lesz.
Több éves gyakorlat székvárosunkban, hogy Nagypénteken közösen végezzük a
keresztutat a püspöki palota kertjében, megemlékezve Krisztus Urunk megváltó
kereszthaláláról, amellyel számunkra üdvösséget szerzett. Rendhagyó módon
2019. április 19-én 15 órakor a Szent László Római Katolikus Teológiai
Líceum diákjai készítik elő és imádkozzák a nagypénteki keresztút
elmélkedéseit.
2019. április 27-én egyházmegyei asztalitenisz bajnokságot szervez a
nagyvárad-olaszi római katolikus plébánia, melynek helyszíne a plébánia
alagsora. Jelentkezni Ft. Szabó Ervin plébános úrnál lehet.
Az egyes pasztorális területeken alkalmazott új és régi megbízások után (vö.
OCirc IV/2019., 2768/2018.) bátorítok és kérek is mindenkit, merjenek új
ötletekkel előállni, korábbi és jelenlegi kezdeményezéseinket továbbra is
felkarolni, hogy minél inkább meg tudjunk felelni híveink jogos lelkipásztori
igényeinek. Ismertessük híveinkkel a felajánlott lehetőségeket, szervezzük meg
részvételüket és lehetőség szerint kísérjük el őket közösségépítő programjainkra
is. Mindenki segítségét előre is köszönöm!
Nagyvárad, 2019. február 18-án.
†Böcskei László
megyés püspök m.p.
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