László
nagyváradi megyéspüspök körlevele

IX. / 2012
Nr. 2329/2012.
KARÁCSONYI ÜZENET
„A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának
országában laknak, azoknak nagy világosság támad ...” (Iz 9, 1-3. 5-6).
Krisztusban szeretet testvérek, Kedves ünneplő hívek!
Karácsony ünnepének előkészítését végigkíséri a fénynek és az árnyéknak a
játéka. A Megváltó születésére várva életünk homályába készülünk őt
befogadni, hogy oda ragyogást és szépséget hozzon, hogy megszüntesse a
félelmet és a biztos úton vezessen bennünket életünk végső célja felé. Keressük
a fénynek a forrását és könnyebben mint máskor, ki merjük mondani, hogy Jézus
a forrás, aki a betlehemi istállóban Máriától született, és akit az angyalok
hirdettek és a pásztorok imádtak, mert általa „Isten üdvözítő kegyelme nyilvánul
meg minden ember számára (Tit 2, 11).”
Phil Bosmans, belga szerzetespap többször ír erről az élményről. Az egyik
írásában, Karácsony ünnepéről elmélkedve az Isten álmáról beszél: „Karácsonyt
ünnepelni nem mást jelent, mint csendben és össeszedetségben belépni Isten
csodálatos álmába, amely egy olyan világról szól, ahol az emberek szeretik
egymást és testvérként tudnak együtt élni, ahol nincsenek szegények és
elnyomottak, üldözöttek és menekültek, magányosok és elfelejtettek. Istennek az
álma egy fantasztikus álom volt, amelyet az ember tönkretett. De Isten nem
mondott le az Ő álmáról. Az emberek szívébe helyezte az eljátszott boldogság
utáni vágyat, és hogy már semmit se kockáztasson, saját maga jött el a világba,
hogy megvalósítsa eredeti álmát és megdicsőítse minden teremtményét.”
Ennek az eljövetelnek az élményét csodáltuk meg Karácsony éjszakáján és
ennek az eljövetelnek az üzenetét szemléljük Karácsony ünnepén. Élmény és
üzenet, amely ma is megérinti a válságok idejét élő embert, hogy elvezesse őt a
hitnek az útján az élet igazi értelméhez, hogy feltárja elötte annak értékeit és
hogy tévedhetetlenül meghirdesse azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten az
általa teremtett emberbe és a világba helyezett. Isten látható és megtapasztalható
módon szólította meg az embert. Ő maga nyitotta meg a párbeszédet az
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emberrel, amikor felkereste teremtményét és legközvetlenebbül, mindenki
számára megközelíthető módon Fia által szólt hozzá. Az ünnepi evangélium
részleteiben megmagyarázza Istennek ezen csodálatos tettét: „És az Ige testté
lett, és közöttünk lakott.”(Jn 1,1-18) Betlehemben az Isten szólt és sajátságos
módon kifejezte nekünk önmagát.
Kedves Testvéreim, önmagunk kifejezése a másik ember előtt lehet építő, de
sokszor bírhat megsemmisítő erővel is. Az élet folyamatai megkövetelik tőlünk,
hogy kapcsolatban álljunk egymással, hogy beszéljünk egymással. A másik
ember megismerése hidakat épít köztünk és járható utakat jelöl ki az élet adta
feladatok előtt. De amikor az ember elzárja magát és nem engedi, hogy hidak és
közös utak épüljenek, úgy érezhetjük, hogy a csodálatos világnak egy részétől
fosztanak meg bennünket, mert nem ismerhetjük meg azt, amit Isten az
embertársamba helyezett.
Isten megnyilatkozása az emberek előtt nem Önmagáért történt. Ő emberi alakot
öltve kifejezte az emberrel való azonosulását. Úgy akarta megismertetni magát,
hogy mindenki észrevegye a hozzá közel álló Istent, akinek életet hordozó és
ajándékozó Szava van az emberek számára. Úgy van ez, mint amikor valakinek
szívből jövő szava hosszú időn keresztül elkísér bennünket, mert tudjuk és
érezzük, hogy aki ezeket mondta, belemerült életünk valamelyik helyzetébe és
osztozik aggodalmaimban, gondjaimban, örömeimben. Ez a közelség megerősít,
biztonságot ad és útba igazít.
Pár évvel ezelőtt az amerikai közvéleményt nagyon foglalkoztatta az ember
önelfogadásának a témája. „Igent az emberre!” – jelszóval arra igyekeztek
rábeszélni a kétségbeesés peremén álló embert, hogy fogadja el saját magát és
mondja ki: „Én rendben vagyok!”. Ezt javasolták mindenkinek és pozitív
eredményekre számítottak, ebben látták a pesszimizmusnak az ellenszerét.
Akadt azonban egy ferences szerzetes, aki ellent mondott ennek a törekvésnek és
az evangéliumra utalt, amely sokkal hitelesebb üzenetet hordoz és jobban ki
tudja egyensúlyozni az emberi élet bizonytalanságait. Az Örömhír üzenete arra
figyelmeztet, mondotta ő: „Ember, te nem vagy rendben, mert számtalan sok
hibád és mulasztásod van. De mindezek ellenére Isten Igent mondott reád. A
Betlehemben megszületett Jézus számodra az az igen, mert erőnk és
elképzelésünk felett is reményt nyújt számunkra.”
Krisztusban Szeretet Testvérek!
Isten felvállalta életünkben a kezdeményező szerepét. Milyen nagy öröme lehet
a Karácsonyt ünneplő embernek, ha újra felfedezi ezt a valóságot: Isten
megszólított bennünket és belépett világunkba, életünkbe, hogy újjáteremtsen
minket. Ezt hozza számunkra Istennek megtestesült Igéje, Megváltónk, Jézus
Krisztus, akinek békéje töltse el otthonainkat és az egész világot.
Így kívánok én is minden kedves Paptestvéremnek, a szerzeteseknek, híveimnek
és ünneplő terstvéremnek áldott karácsonyi ünnepet!
(Karácsony ünnepén felolvasható az egyházmegye templomaiban.)
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Nr. 2330/2012.
EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM MEGALAPÍTÁSA
Szent László alapító királyunk és Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk
tisztelete által olyan követendő életpéldákra figyelhetünk, amelyek a hit erejéről
és szépségéről, valamint az ebből fakadó gyümölcsökről tanúskodnak. A
Krisztusra, mint szegletkőre való építés, amint ez mindkettejük életében
megnyilvánult, nem más mint tanúságtétel az igazságról, Isten országának
hirdetése az emberek között. Minden keresztény ember, aki tudatosan keresi az
élő kapcsolatot Krisztussal, építője és erősítője lesz annak a közösségnek,
amelyet maga az Úr alapított és amelybe valamennyien, keresztségünk által
beiktatást nyertünk, amikor az egyház tagjaivá lettünk. Ennek a nagy feladatnak
a vállalásában Isten kegyelmére hagyatkozunk, de szükséges az emberi
hozzáállásunk, a kitartó munka, az erőfeszítések és az áldozatvállalás. Ősi
egyházmegyénk megmaradása és fejlődése arról tanúskodik, hogy minden
időben voltak olyan áldozatos lelkek, akik kimagasló módon felvállalták Isten
népének szolgálatát és Isten dicsőségére ajánlották fel fáradozásaikat, sokszor
egész életüket. Nagy hálával gondolunk a jeles elődökre, de a névtelenek nagy
tömegére is, akik hűséges szolgálatukkal és példaadó életükkel a hit megőrzésén
és annak továbbadásán fáradoztak az idők folyamán egyházmegyénk területén.
Mivel ilyen áldozatos lelkekre manapság is nagy szükségünk van, a Szentlélek
megvilágosító és megerősítő erejét kérjük, hogy tegye készségessé Krisztus
követőit az áldozatvállalásra a nagy kihívások előtt álló mai egyházban és
egyházközségeinkben.
A hálaadás lelkületében gondoltam azt, hogy méltó lenne az elismerés látható
jelét is kifejezni azon híveinkkel szemben, akik szolgálatuk és hozzájárulásuk
révén, akár életpéldájukkal és kitartó felelőségvállalásukkal a hitnek a
szolgálatában tűnnek ki az emberek előtt. Ennek a szándéknak megvalósítására
egyházmegyei érdemérem megalapítását határoztam el, amely az elismerés
külső jele lesz azok számára, akik ezt megérdemlik.
Az egyházmegyei érdemérem megalapításával kapcsolatosan a következőket
állapítom meg és rendelem el:
1.
A hit szolgálatában szerzett érdemek elismerésére a nagyváradi
egyházmegye külön érdemérmet alapít, amelyet a jövőben az ide vonatkozó
szabályok betartásával laikusoknak adományoznak.
2.
Szent László király és Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök példájára
alapozva, „A hit szolgálatában” nevet viselő egyházmegyei érdemérem olyan
világi hívőnek adományozható, aki hosszú ideig tartó – sok év vagy évtized –
szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás vagy példaadó tanúságtétel által
kitűnt a közösség hitéletében, mások elismerését is elnyerve az evangélium
alázatos hirdetőjének bizonyult.
3.
Az egyházmegyei érdemérem ezüst kivitelezésben kerül adományozásra
és egy érmet, valamit a hozzá alakított kitűzőt és okiratot foglal magába.
4.
Az egyházmegyei érdemérmet évente egyetlen személynek
adományozzák kijelölés és kiválasztás útján minden év február 21-én, a Boldog
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Bogdánffy Szilárd vértanú püspök emlékezetére tartott ünnepi vesperáson a
nagyváradi székesegyházban.
5.
Az egyházmegyei érdemérem adományozására a kerületi esperesek
tehetnek javaslatot a megyéspüspöknél minden év január 31-ig. A javaslatok
megfogalmazásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy csak olyanokat lehet
felterjeszteni, akik a már említett érdemeken kívül példaadó és kifogástalan
keresztény életet élnek, köztiszteletnek örvendenek és elkötelezettek az egyház
tanítása és fegyelme, valamint a római pápa és az egyházi elöljárók iránti
hűségben.
6.
A javaslatokat a kerületi esperesek a megadott időpontig írásban
terjesszék fel a kijelölt személy jellemzése kíséretében. Kerületükből az
esperesek minden évben csak egy javaslatot tehetnek.
7.
A beérkezett javaslatokat a megyéspüspök és az erre a célra kijelölt öt
tagú bizottság – közöttük a három főesperes – vizsgálja át és dönti el, hogy a
benyújtott javaslatok közül, kinek adományozza a püspök az egyházmegyei
érdemérmet.
8.
Az egyházmegyei érdemérem kivitelezése a szegedi Szabó Géza
ötvösmester munkája, Deák Árpád nagyváradi szobrászművész mintája alapján.
Az érem előoldalán Szent László király és a nagyváradi székesegyház építése
látható, a Képes Krónika miniatűrje alapján (1360). Háttérben a régi nagyváradi
egyházmegye határai láthatók a következő felirattal: „exiit qui seminat,
fidemque conservat” (kiment a magvető és megőrzi a hitet), valamint egy, a
vértanúságra emlékeztető kereszt. Az érem hátoldalán az egyházmegyei címer
található. Az érdeméremhez tartozik a körbe vésett domború kereszt is, kitűző
formában.
9.
Különleges és jól megalapozott esetekben, az egyházmegye elismerése
jeléül a megyéspüspök szabadon is adományozhatja laikusoknak vagy
klerikusoknak az érdemérem egyszerűbb, bronz változatát, kitűző nélkül, vagy
csak kitűzőt, de nem a fent jelzett ünnepi vesperás alkalmával.
10. Jelen rendelkezés a XVI. Benedek pápa által meghírdetett Hit Évében,
2013. január 1-én lép érvényben és hatályban marad mindaddig, amíg a
mindenkori megyéspüspök nem módosít rajta.
Nagyvárad, 2012. október 12-én.
***
Nr. 2331/2012.
KÖSZÖNET AZ ANYAGI TÁMOGATÁSÉRT
A Főtisztelendő Plébánosoknak, a szerzeteseknek és jótevőknek, valamint
kedves híveinknek ezúton is megköszönünk minden anyagi áldozatot és
hozzájárulást, amellyel a 2012. évben egyházmegyénk tevékenységét
támogatták, vagy a világegyház gondjainak megoldásában részt vállaltak.
Gondoljunk jótevőinkre, akiknek támogatásával sikerült ebben az évben is a
rászorulók megsegítése által a szociális és karitatív jellegű munkát folytatnunk.
Isten fizesse mindenkinek az áldozatát!
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Nr. 2332/2012.
EGYHÁZMEGYEI RENDEZVÉNYEK KAPCSÁN
„Jézus felszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába és menjenek előre a
túlsó partra, amíg ő hazaküldi a népet. ... A bárkát jó messze a parttól hánytákvetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Az éjszaka negyedik őrváltása idején
Jézus a vízen járva feléjük közeledett. Amint meglátták a tanítványok, hogy a
vizen jár, rémülten kiáltották: Kísértet!... De Jézus megszólította őket: Bátorság!
Én vagyok, ne féljetek! Mire Péter így szólt: Uram, ha te vagy, parancsold meg,
hogy hozzád menjek a vizen. Jöjj! – mondta Jézus,.”(Mt 14, 23-29).
Kedves jó Testvéreim!
A szentírás beszámolója szerint a kenyérszaporítás csodája után Jézus a vizen
járás tapasztalatával erősítette meg apostolait. Egy olyan élményben részesültek,
amely az igazi és teljes valósággal szembesítette őket.
Ehhez a valósághoz tartozik természet adta képességünk és tehetségünk, amire
alapozva bontakozik ki életünkben az alkotó erő. Ehhez a valósághoz tartoznak
továbbá vágyaink és célkitűzéseink, amelyek életünknek mozgalmasságot és
elevenséget adnak. Korlátaink és törékenységünk megtapasztalása viszont a
valóság természetfeletti oldalát segítenek megérteni, mely szerint az isteni
kegyelem befogadása teszi értékessé, teljessé és biztossá életünket, annak
minden pillanatát. Amikor elzárkózunk a kegyelem elől és hiányzik életünkből
az isteni fény, a fenntartó erő, lépteink bizonytalanná válnak, mozogni kezd
lábunk alatt a talaj és biztosan elmerülünk.
Jézus a vizen elindul apostolai felé, akik a háborgó tengeren vergődő bárkában
élik át a bizonytalanság, a félelem idejét. Jézus biztos léptelekkel halad feléjük.
Jézus megszólítja őket. Jézus kiemeli őket félelmükből és a reményt önt kétkedő
szívükbe.
A 2012. évi lelkipásztori rendezvényeinkről összeállított anyaggal, amelyet
ebben az évben is kedves híveink rendelkezésére bocsátunk, mi is reményt
kívánunk nyújtani kedves Híveinknek a bizonytalanság helyébe, hogy legyen ez
öröm és bátorság forrása. Nagyon sok szép elgondolás és terv, közös jövőt építő
cél előzte meg az eseményeket, azok megszervezését. Nagyon sok szorgalmas
kéz fáradozott azon, hogy programjaink által a krisztusi közösség
megvalósuljon, egy olyan közösség, amely mindenki előtt nyitott, mindenkit
befogad és elfogad. De a legnagyobb felismerés és tapasztalat, amely bennünk
is reményt, tenniakarást, Krisztus ügye iránti elköteleződést szült: maga Jézus
Krisztus jött felénk minden alkalommal, amikor együtt voltunk, amikor egymást
kerestük, amikor egymást megszólítottuk, amikor egymásért bármit is tettünk.
Hiszem, hogy sokan felismerték Őt mindabban, amit egymásnak és egymásért
próbáltunk nyújtani ezen programok alkalmával.
Ezért fordulok most ismét köszönettel mindazok felé, akik lekiismeretes
hozzáállásukkal nem ragadtak le a megszokottság korlátai között, hanem mertek
59

lépni és vállalkozni. Tettek azért, hogy közösségünk erősödjön és annak egyre
szélesebb rétege megtapasztalja a hitnek szépségét és annak tápláló erejét.
Hálatelt szívvel köszönjük meg Istennek ezeket a lehetőségeket és Péter apostol
bátorságára hagyatkozva erős hittel induljunk tovább! A már itt meghirdetett
rendezvényeinket felkarolva, a Hit Évének lehetőségeit kihasználva erősítsük,
gazdagítsuk, szépítsük közösségeink és egész egyházmegyénk életét 2013-ban
is!
Isten segítsége legyen mivelünk!
(Felolvasható a karácsonyi ünnepkör valamelyik vasárnapjának szentmiséin.
A Főtisztelendő Paptestvéreket kérem, hogy az előző évhez hasonlóan, az
Egyházamban Egyházamért című lapot a házszentelések alkalmával minden
családnak ajándékként szíveskedjenek átadni. Újdonságnak számít, hogy a
lapban már megtalálható a 2013. évre terverzett rendezvények témája és
időpontja. A lap a püspöki hatóság irodáján vehető át.)

***
Nr. 2333/2012.
STÓLADÍJAK ÉS EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
A 2013-as évre megerősítem az előző években alkalmazott stóladíjakat, ill. a
hívek egyházi hozzájárulását:
Szentmise (énekes)
Szentmise (csendes)
Esketés
Temetés

15,- RON;
10,- RON;
150,- RON;
150,- RON.

A hívek egyházi hozzájárulását illetően, továbbra is az előző évek gyakorlata
követendő, amiért megismétlem az eddig elrendelteket: ”a hozzájárulás a hívek
bármilyen személyes jövedelmének – pénzbeli fizetés, nyugdíj vagy bármilyen
más jövedelem – 1%-át jelenti. Amikor a jövedelem 1%-át gyakorlatilag nem
lehet kimutatni, az egyházi hozzájárulás évente legalább 50,- RON-t jelentsen.
Az itt megerősített és elrendelt egyházi hozzájárulást, minden plébánián
maradéktalanul alkalmazni kell. A prudentia pastoralis jegyében híveinket
türelemmel és világosan tájékoztassuk arról, hogy az egyházi hosszájárulásban
kifejezésre jut a híveknek az Egyházhoz való felelős tartozása” (Ord. Circ.
IV./2010, Nr. 1825). Bár tapasztaljuk, hogy a jelenlegi gazdasági válság
továbbra is megnehezíti híveink életét és mi magunk is érezzük ennek
következményeit, az egyházi törvénykönyv ide vonatkozó előírásait (ET
222.k.1. §) tapintattal, de következetesen terjesszük híveink elé, akiket
buzdítsunk arra, hogy ne feledkezzenek meg az Egyház támogatásáról sem.
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Egyházmegyénk hívei az egyházi hozzájárulásukat saját plébániájukon, ill. azon
a plébánián kötelesek befizetni, amelynek területén laknak. Minden plébános
tekintse kötelességének az itt meghatározott előírások alkalmazását, valamint
annak előmozdítását, hogy a hívek a saját plébániájukon adhassák le
hozzájárulásukat.
Olyan esetekben, amikor híveink különféle egyházi szolgáltatást igényelnek, de
egyházi hozzájárulásukat hosszabb ideig nem fizették ki, ugyancsak a már
említett „prudentia pastoralis“ szellemében, jelenlegi értékben, tíz évre
visszamenőleg lehet azt igényelni.

***
Nr. 2334/2012.
KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA
Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy az év végi jelentéseket és
kimutatásokat – statisztikai adatok, évvégi zárszámadás, költségvetéstervezet,
anyakönyvi másolatok – legkésőbb 2013. február 15-ig nyújtsák be a
Püspöki Hivatalhoz. A statisztikák kiállításánál törekedjünk továbbra is a reális
adatok feltüntetésére. Ugyanez az elv érvényesüljön a költségvetés tervezetek
elkészítésénél is. A gépkocsiról szóló jelentést csak azok a plébániák kötelesek
leadni, akik a 2012. év folyamán részesültek támogatásban gépkocsivásárlás
címén. Külön felhívom a figyelmet az anyakönyvi másolatok beküldésére,
azoknak tisztaságára és helyességére! Kérem a plébánosokat, igyekezzenek
pótolni a Püspöki Levéltárból hiányzó példányokat is.

***
Nr. 2335/2012.
FAKULTÁSOKRÓL
Az eddigi gyakorlat szerint, a vegyes vallású házasságok megkötéséhez
szükséges engedélyt a 2013. évre is megadom, kihangsúlyozva azt, hogy ilyen
esetekben ragaszkodnunk kell az ET 1124 – 1126. kánonjában előírt feltételek
teljesítéséhez. Egyben azt is kérem, hogy lelkiismeretesen készítsük el a
szükséges iratokat, amelyeket a plébániai irattárban őrizzünk, az engedély
megadását pedig a Házasultak anyakönyvébe a következő formában jegyezzük
be: „Engedélyezve a nagyváradi püspök 2335/2012. számú felhatalmazása
alapján”. A vegyes vallású házasságok megkötéséről szóló kimutatást is a 2012.
évre, a többi jelentéssel együtt 2013. február 15-ig kérem benyújtani
Hivatalomhoz feltüntetve a felek nevét, vallását, születési, illetve keresztelési
helyét és idejét, a házasság megkötésének helyét és idejét, valamint az eskető
papnak a nevét.
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A valláskülönbség akadálya alóli felmentést, a 14. életévüket betöltöttek
megkeresztelésének engedélyezését, valamint a házassági forma alóli
felmentést minden egyes esetben külön kell kérni az Ordináriustól.
Az egyházmegyénkben gyóntatási joghatósággal rendelkező minden papnak
engedélyt adok az abortusz bűnének feloldozására. Ilyen esetekben, megfelelő
elégtétel meghatározása mellett, komolyan hangsúlyozzuk ki azt is, hogy a
feloldozást külön püspöki engedély alapján kapja meg az illető.

***
Nr. 2336/2012.
BINÁCIÓK ÉS TRINÁCIÓK
Továbbra is érvényben maradnak a binációk és trinációk esetére az elmúlt
években közzétett rendelkezések. Ezek szerint, mivel egyházmegyénkben sok
helyen a filiák nagy száma ezt megköveteli, a Főtisztelendő Paptestvéreknek
továbbra is megadom a binálási és trinálási engedélyt azzal a megjegyzéssel,
hogy ezt a lehetőséget lelkiismeretesen kezeljük.
Az ET 951. kánonja szerint, ilyen esetekben is a miséző pap csak egy mise
stipendiumát tarthatja meg magának, a többit pedig „az ordinárius által előírt
célra fizeti be”. Eddigi rendelkezésem értelmében engedélyezem, hogy ezen
stipendiumok összegét továbbra is a hivatalos kiszállások támogatására vagy
autójavítási költségek fedezésére fordíthassa a lelkipásztor azon szigorú
feltétellel, hogy pontos kimutatást vezessen ezen összegekről és az ezekből
eszközölt kiadásokról. Az ide vonatkozó kimutatást az elmúlt évre – binációk és
trinációk számát – kérem szíveskedjenek lelkiismeretesen a többi kimutatással
együtt 2013. február 15-ig a Püspöki Hivatalhoz benyújtani.
Az ET 958. kánonja értelmében kötelességünk pontos kimutatást vezetni a
miseadományokról. Ezen nyilvántartások – az intenciós könyv – ellenőrzése az
Ordináriusra tartozik, valamint annak megbízásából az esperesekre, akik az évi
látogatások alkalmával kérem végezzék el lelkiismeretesen ezt a feladatot.
***
Nr. 2337/2012.
EGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉSEK
A 2013. évben a következő köteles gyűjtéseket jegyezzük be:
Szentföld javára
Papnevelés céljaira
Péter-fillérek

- Nagypénteken, 2013. március 29-én;
- Hivatások vasárnapján, 2013. április 21-én;
- Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepén,
június 29-én;
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Missziók javára
Karitász javára

- missziók vasárnapján, 2013. október 20-án;
- 2013. november 17-én.

Az egyházmegyei direktórium is emlékeztet ezekre a gyűjtési napokra.
Hasznosnak találom, ha ezeket a napokat minden plébániatemplom
hirdetőtáblájára is kifüggesztjük, hogy híveink idejében értesüljenek a gyűjtési
napokról és azok céljáról. Természetesen ez nem ment fel bennünket az alól,
hogy szóban is buzdítsuk híveinket az adakozásra.

***
Nr. 2338/2012.
LELKIPÁSZTORI NAPOK
A Magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet már továbbította hivatalunkhoz
a 2013-ban, Egerben megrendezésre kerülő és nagy népszerűségnek örvendő
Országos Lelkipásztori Napokra szóló meghívót. A rendezvény pontos
színhelye és ideje: Eger, Szent János Továbbképző Központ 2013. január 2831. A találkozó témája – a Szentatya szándéka szerint – a Hit Éve köré épül. A
találkozó teljes programját és a bejelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a
www.oli.katolikus.hu honlapon lehet elérni vagy a püspökség irodájában lehet
további információkat szerezni. A jelentkezési határidő 2012. december 15., de
remélhetőleg későbbi jelentkezőket is tudnak majd fogadni.
A Hit Évében ezek az előadások nem csak továbbképzést jelentenek a pap
életében, hanem új ötletekkel és indításokkal szolgálhatnak híveink lelkipásztori
ellátásában. Ezért ajánlom ezt a rendezvényt minden érdeklődőnek és kérem azt
is, hogy a résztvevő lelkipásztorok kisebb-nagyobb körökben dolgozzák fel az
elhangzott előadások témáit és osszák meg a szerzett tapasztalatokat többi
paptestvérükkel is.

***
Nr. 2339/2012.
PAPI ÉVFORDULÓK 2013-ben
A következő évben is imádságainkkal kísérjük kerek évfordulójukat ünneplő
Paptestvéreinket.
Aranymisés
december 8-án

- Ft. Mészáros Antal, tb. esperes, ny. plébános ;

Ezüstmisések
június 19-én
június 19-én

- Ft. Láber Ferenc, plébános;
- Ft. Selymes József, tb. kanonok;
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70 éves
november 4-én

- Ft. Kolozsvári István, tb. kanonok;

60 éves
január 15-én
február 27-én
július 18-án
november 22-én

- Ft. Gyenge Béla, tb. kanonok, plébános,
- Ft. Túrós Dezső, ny. plébános,
- Ft. Mârţ Mihai, tb. esperes, plébános,
- Ns. és Ft. Kiss Albert, apát-kanonok, főesperes, plébános;

50 éves
március 19-én

- Ft. Tompa József, plébános;

40 éves
március 30-án
augusztus 5-én

- Ft. Mlinárcsik Ján, plébános,
- Ft. Vilcsek Frantisek, plébános ,

Ad multos annos!

Nagyvárad, 2012. december 15-én

† László s.k.
megyéspüspök
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