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Nr. 1014/2015.
PÜSPÖKSZENTELÉS 25. ÉVFORDULÓJÁRA –
TEMPFLI JÓZSEF NY. PÜSPÖKÜNK KÖSZÖNTÉSE
25. évvel ezelőtt, az 1989. decemberi események következtében sokan éreztük
azt, hogy az elnyomó diktatórikus rendszer megbukásával nem csak a
felszabadulás ajándékának örülhetünk, hanem főleg annak, hogy ismételten
megtapasztalhattuk Isten irántunk tanúsított hűségét és szeretetét, aki még a
legnehezebb megpróbáltatásokból is „Isten fiainak szabadságára”(Róm 8, 21)
vezeti övéit. A hirtelen ránk köszönő változások és az ebből fakadó
szabadságérzet megerősítette bennünk a reményt, hogy hamarosan újból
visszatér életünkbe az annyira hiányolt normalitás. Miután fellélegeztünk a
szabadság megtapasztalásának öröméből, az emlékezetes 1989. évi karácsonyt
követően, körülöttünk megindult a nagy átrendeződés. Az említett normalitás
visszaállításában már az első pillanattól kezdve reméltük és vártuk, hogy ez
megvalósuljon egyházunk életében is. Hogy a megtűrt státuszból kilépve újra
szabadon szervezhessük meg vallásos életünket, tevékenységeinkkel folytatván
azt, amit nagy elődeink már majdnem ezer éven át gondosan és nem kis
áldozatok árán építettek és alkottak, mentettek és továbbadtak a mi
egyházmegyénkben is Isten dicsőségére és az emberek lelki-testi javára.
Milyen csodálatos volt rövid időn belül ismét a régi, történelmi egyházmegyéink
hivatalos elismeréséről értesülni, de még nagyobb volt az örömünk akkor,
amikor az évtizedeken keresztül püspök nélkül maradt ősi egyházmegyéink
élére, akkori Szentatyánk, akit időközben már a szentek soraiban tisztelünk,
Szent II. János Pál pápa új püspökökkel ajándékozta meg a nehéz időkben is
hűségesnek bizonyuló népünket. Az újonnan kinevezett püspökök sorában ott
volt a nagyváradi egyházmegye új főpásztora is, Excellenciás Tempfli József
megyéspüspök, aki 1990. április 26-án részesült a püspökszentelés kegyelmében
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Eminenciás Paskai László, bíboros, esztergom-budapesti érsek kézfeltétele által,
aki mellett társszentelőkként Excellenciás Gyulay Endre, szeged-csanádi
megyéspüspök és Excellenciás Bálint Lajos, akkor gyulafehérvári
megyéspüspök álltak. Hosszú és nehéz évtizedek után ismét megyéspüspöke
lehetett Nagyváradnak, aki egyben a 81. felszentelt püspök az egyházmegye
történelmében. Nagy örömet jelentett ez helyi egyházunk számára és
megerősítette hitében egyházmegyénk népét, aki a kiválasztott és felszentelt
pásztor oltalma és irányítása alatt tudhatta magát.
Felidézve ezeket az eseményeket, újból arra hívom paptestvéreimet,
szerzeteseinket és minden kedves hívőt, hogy 25 év távlatából megújult
örömmel adjunk hálát Istennek az Ő jóságáért, amellyel tovább kísért bennünket
az új idők kihívásai közepette is, megköszönve neki különösképpen azt, hogy
Tempfli József püspökünk szolgálatában a pásztor gondoskodását és szeretetét
tapasztalhattuk hosszú éveken át. Ő az, aki Mesterünket követve, önzetlen
odaadással és lelkiismeretes elköteleződéssel szolgálta népét és egyházmegyéjét.
Építette a lelkek templomát, miközben erősítette az egyház látható építményét is,
hogy az új idők kihívásaival szemben, Szent László királyunk öröksége
mindenben megújultan és friss erővel tudjon helytállni és megfelelni. És még
most is, amikor testi ereje már nagyon keveset enged meg számára,
nyugalmazott főpásztorunk imáival kíséri egyházmegyéjét, annak minden
papját, szerzetesét és a kedves híveket.
Püspökké szentelésének 25. évfordulóján Isten iránti hálánkkal, szeretetünkkel
vegyük körül kedves főpásztorunkat, megköszönve mindazt, amit értünk,
papokért és szerzetesekért, egyházközségeinkért és bennük minden hívőért,
egyházmegyénkért és az egész egyházért tett. Foglaljuk őt mindennapi
imádságainkba és kérjük számára továbbra is Szűz Mária, a papok édesanyjának
oltalmazó gondoskodását és szerető védelmét, vigasztalását. Legfőképpen pedig,
hálaadásunk és szeretetünk jeleként igazítsuk mi is életünket Jézus példájához,
hogy bátor kiállással, fáradhatatlan törekvéssel és csak Istenre hagyatkozva
szolgálhassuk mi is az Ő népét és az egyházat. Ehhez kérjük jubiláns főpásztorunk atyai áldását, akit most egész egyházmegyénk népe örömmel és hálával
ünnepel!
„Jó Atyánkért esdeklünk, tartsd meg Isten őt nekünk. Színed előtt nyerjen
tetszést szíves kérelmünk. Add néki bő malasztod, áraszd reá áldásod, hogy
mindenben teljesítse szent akaratod. Szándékához adj erőt, bátorítsd a
csüggedőt. És ha szenved, vigasztalja a Szentlélek őt!”

(Kérem Paptestvéreimet, olvassák fel ezt az üzenetet április 26-án a vasárnapi
szentmisékben és közösen imádkozzanak jubiláns Főpásztorunk szándékára)
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Nr. 1015/2015.
EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT – GYŰJTÉS KÁRPÁTALJÁNAK
Egy előző körlevelemben arra kértem kedves paptestvéreimet és híveimet, hogy
ez év május 3-án minél nagyobb számban vegyünk részt a hagyományos
egyházmegyei zarándoklaton, amelyet Szent László királyunk tiszteletére
szervezünk meg székesegyházunkhoz. Számítva paptestvéreink és híveink
jelenlétére, már most arra kérek mindenkit, hogy ezt a zarándoklatot ajánljuk fel
azokért a keresztényekért, akiket hitük miatt ma is üldöznek és azokért is, akik
háborús viszontagságok miatt hiányt és nélkülözést szenvednek. Utóbbiaknál
főleg a kárpátaljai testvérekre gondolok, akiknek szeretnénk felajánlani a
zarándoklat alkalmával szervezett pénzbeli gyűjtést. Ebben az évben a
zarándoklat megszervezésével járó egyéb kiadások értékét is erre a célra fogjuk
felajánlani. Ezért már most megköszönjük az adományozó zarándokok
nagylelkűségét, de azoknak is hálát mondunk, akik önkéntesként vállalnak
szolgálatot a zarándoklat megszervezésében. Legyen ez az alkalom a testvéri
szolidaritás kifejezésének is a jele!

***
Nr. 1016/2015.
BETEGEK
LELKIPÁSZTORI
KÓRHÁZAKBAN

ELLÁTÁSA

A

NAGYVÁRADI

Már több alkalommal is megvitatásra került a kórházi betegek lelkipásztori
ellátásának az ügye. Szívesen tájékoztatom kedves paptestvéreimet, hogy Ft.
Curaliuc Demeter paptestvérünk, aki egyben kórházi pasztorációt is végez,
rendszeresen látogatja városunk kórházait. Az ő kérése az, hogy ha a vidéki
plébániák hívei közül valakit kórházba utalnak, jelezzük neki a 0766-541560-os
telefonszámon, hogy felkereshesse. A városi plébániák betegeiről főleg az
illetékes plébános gondoskodjon, de esetükben is szívesen áll rendelkezésre.
Érezzük nagy felelősségnek a betegekről való gondoskodást és tegyünk meg
mindent lelkipásztori ellátásuk érdekében!

***
Nr. 1017/2015.
FELVÉTELI/BEIRATKOZÁS A SZENT LÁSZLÓ ISKOLÁBA
A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum felvételit ill.
beiratkozást hirdet a 2015/2016-os iskolai évben induló IX. osztályokba a
következő szakok szerint:
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1. Humán- Teológia szak – Hittan elővizsgával – Líceumi/ Középiskolai szint –
érettségi oklevelet lehet szerezni Erre a szakra felvételizni kell alapvető hittan
ismeretekből (május 25-30 között). A vizsga kizáró jellegű.
2. Közgazdasági szakosztály –Líceumi/ Középiskolai szint, érettségi oklevelet
lehet szerezni Erre a szakra nem felvételiznek, a tanulók számítógépes
leosztással juthatnak be (május 7. a felvételi füzet megjelenése, amelyik
tartalmazza a szakosztály kódszámát, amit be kell írni a füzetbe, a leosztás
június 4-én történik). Képesítés: szolgáltatások – kereskedelem, alapképzés −
gazdasági ismeretekkel rendelkező technikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző,
vállalkozási és bérügyintéző.
3. Turisztika és közélelmezési szakosztály - Középiskolai szint 4 éves képzés
– érettségi oklevelet lehet szerezni. Erre a szakra nem felvételiznek, a tanulók
számítógépes leosztással juthatnak be (május 7 a felvételi füzet megjelenése,
amelyik tartalmazza a szakosztály kódszámát, amit be kell írni a füzetbe, a
leosztás június 4-én történik). Képesítés: szolgáltatások − turizmus és
közélelmezés, alapképzés − gasztronómiai ismeretekkel rendelkező technikus,
vendéglátás-szervező.
4. Közélelmezési szakosztály/inasiskola – Szakács szak/ / Szakiskolai szint 3
éves képzés. Számítógépes leosztással történik a felvételi, május 7. felvételi
füzet megjelenése, amelyik tartalmazza a szakosztály kódszámát, a leosztás
június 4-én történik). Túljelentkezés esetén felvételi vizsga van, gasztronómiai
alapismeretekből. Érettségi oklevelet csak további két év elvégzése után lehet
szerezni.
Bővebb felvilágosítást a határidőkről, beiratkozási feltételekről, felvételiről a
következő cím alatt: Liceul Teologic Romano-Catolic “Szent László” Oradea,
Tel./Fax . 0359/411121, E-mail: licromcat@gmail.com.
***
Nr. 1018/2015.
PAPSZENTELÉS
Isten kegyelméből ebben az évben papszentelésre hívhatom kedves
paptestvéreimet és a híveket. BAKOS Gábor diakónust 2015. július 4-én, d.e.
11.00 órakor szentelem pappá a nagyváradi székesegyházban. Szeretettel várok
mindenkit a papszentelésre. Imádkozzunk jelöltünkért!
Nagyvárad, 2015. április 17- én.
†Böcskei László s.k.
megyéspüspök
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