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Nr. 2415/2013.
KARÁCSONYI GONDOLATOK
Krisztusban szeretett testvéreim, kedves ünneplő hívek!
Ilyenkor elkerülhetetlenül magával ragad bennünket Karácsony éjszakájának
egyedülálló hangulata: a betlehemi jászol és annak szegényes környezete, a
betlehemi éjszaka szereplői, és a titokzatos esemény, amely egy rendkívüli
híradáshoz vezet el bennünket: a jászolban fekvő kisded Jézusban a világ
Üdvözítőjét ismerheti fel az egész földkerekség.
Isten közel van az emberekhez – ez Karácsony valósága, ez a betlehemi
éjszaka igazi üzenete. Ezt ünnepelve megközelíthetjük a titkot és ha emberileg
kimeríteni nem is tudjuk, lelki szemeinkkel szemlélve leborulhatunk Isten ezen
csodája előtt, amelyet értünk, a mi üdvösségünkért vitt végbe és teljesített ki
látható módon a betlehemi éjszakában.
Egy idős, egyedülálló asszonyt, az egyik látogatásom alkalmával megkérdeztem:
Mit óhajtana, mit kívánna magának Karácsony ünnepére? A válasz szinte
ösztönszerűen jött: Valakinek a közelségét a magányomban!”. Erről eszembe
jutott egy régi TV-film, a Ház az alagút végén jelenete, amikor egy
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő férfi is hasonlóan fejezte ki vágyát:
Nekem nincs másra szükségem, csak emberekre! A közelség fontosságáról és
annak megtapasztalásáról szólnak ezek a szavak és egy naponta érzékelhető
mélységes vágyból erednek.
A közelség a fénnyel egyenértékű, a közelség hiánya pedig a sötétséget jelenti.
Szent János evangélista bevezet bennünket az Isteni titkok világába, hogy
nyilvánvalóvá tegye Karácsony eseményének fontosságát a világosságra
teremtett ember egyéni és közösségi történetében. Átvezet bennünket a
betlehemi éjszakán, a lélek éjszakájának nyomasztó hangulatából a reményteli és
útmutató fényességhez, hogy érzékeljük és magunkkal ragadjuk a nekünk adatott
fényt.
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„A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.” (Jn 1, 5).
Amikor ezt a szembesítést állítja elénk az evangélista, helyes önismeretre és a
valósághoz igazodó helyzetfelismerésre adja meg a lehetőséget. Mert a sötétség
minden olyan állapotra vonatkozik, amelyben az ember a szeretet
megnyilvánulásait nélkülözi, vagy ezektől elzárja magát és emiatt szenved ő és
szenved környezete. Izajás próféta drámai képekben mutatja be ezen sötétségi
állapotunkat: „Mint a vakok, tapogatjuk a falat, és bukdácsolunk, mint akiknek
nincsen szemük. Megbotlunk délben, mintha szürkület volna, homályban lakunk,
mint a holtak.”(Iz, 59,10). De annak felismerése, hogy a sötétség különböző
formában ott van bennünk, már az éjszaka végét jelenti. Ez magunkról a helyes
kép! A helyes önismeretben ez az első lépés, helyzetünknek a feltárása, mely
már kész lehetőség arra, hogy megtaláljon minket a fény.
Egy alkalommal, nem is olyan régen, az egyik vidéki kisvárosban a honatyák a
lakossággal rendezett fórumon a település fejlesztésével kapcsolatos terveiket és
elképzeléseiket mutatták be. Elhangzott többek között az is, hogy a település
peremén fekvő kis utcákat fel kell fejleszteni a központi fekvésűek szintjére.
Legyen ott is minden házban villamos energia, vízvezeték, lefolyó, stb. És hogy
még hatásosabb legyen az amúgy is nagyon igényelt terv, a következő cím alatt
futtatták ezt a javaslatot: esély a fényhez!
A karácsonyi evangélium arról is beszél, hogy Isten ismeri az ember vágyait és
a belső fény utáni mélységes igényét. Ezért a közeledésnek rendkívüli formáját
választja és a legközvetlenebb módon keresi meg az embert. Saját közelségét, a
személyes megtapasztalás legkifejezőbb formáját választja, hogy megmutassa
szeretetét minden ember iránt. Esélyt ad a fényhez, sőt maga válik fénnyé az
emberért. Ez pedig nem más, mint személyes megszólításunk, Isten odafordulása
minden ember felé, az Ő ittlakása közöttünk, közelség és egészen szoros
kapcsolat az Őt befogadókkal.
Isten közeledése hozzánk, emberekhez meghozta életünknek a fényt! Ez már azt
jelenti, hogy fényben él ez a világ, akár tudomásul veszi, akár nem, akár felfogja
a fény ragyogását, akár megpróbálja kiszorítani mindennapi számításaiból és
üzleteiből. A betlehemi isteni fény, amelyre ellenszert nem találhattak ki az
emberek, ma is átöleli a világot. Mert Isten nem mondott le rólunk, az Ő türelme
és szeretete irántunk végtelen. Újabb esélyt ajándékoz nekünk, hogy
fényszerűségünket felismerve engedjünk teret a fénynek. Ne csak szemlélői és
megcsodálói legyünk a fénynek, hanem birtoklói és osztogatói.
„És az Ige testté lett, és közöttünk lakott!” (Jn 1, 14).
Kedves ünneplő testvérek, Karácsony titkának ünneplésével a hitnek a próbáját
vállaljuk magunkra. A hit fénye és ereje arra képesít bennünket, hogy
felismerjük a hozzánk érkező Istent. Ezt az örömteli üzenetet osszuk meg
egymással Karácsony ünnepén, hogy Isten közelségében békés és boldogabb
jövőt építsünk magunknak és az egész világnak. Áldott ünnepet kívánok
mindenkinek!
(Karácsony ünnepén felolvasható az egyházmegye templomaiban.)
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Nr. 2416/2013.
EGYHÁZMEGYEI RENDEZVÉNYEK KAPCSÁN
„Péter kiszállt a bárkából és Jézus felé indult a vízen. De az erős szél láttára
megijedt, s amikor merülni kezdett, így kiáltott: Uram, ments meg engem!” –
Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megragadta és azt mondta neki: Te kicsinyhitű,
miért kételkedtél? – Amint beszállt a bárkába, a szél elállt.”(Mt. 14, 29-31).
Kedves jó Testvéreim!
Ismét Péter apostol történetét idézem fel szívesen, mert nem győzöm
megcsodálni benne azt a vállalkozó embert, aki egy mély tapasztalat hatására
azonnal elindul, hogy megpróbálja a lehetetlent. Látja, hogy Jézus a vízen jár!
Az a Jézus, akinek új tanítását apostoltársaival hallgatta és csodáinak tanúja volt,
most a természet erőivel is felveszi a harcot és kemény ellenszélben, a vízen
közeledik hozzájuk. Közeledik és megszólítja őt. Kiszólítja a bárkából és várja,
hogy ő elinduljon feléje.
Micsoda jelenet! Háborgó tenger, az ellenszélnek kiszolgáltatott, vergődő bárka
és félelemtől remegő szívek. A kétségbeesés szélén még a Mester is kísértetnek
tűnik! A megnyugvás azonban mégis Tőle jön. Megszólítja őket, majd Pétert,
kérésére magához hívja. És Péter elindul. A pillanat hatás vagy éppen
vakmerőség ez a kérés a hirtelen természetű Pétertől? Bizonyára nem! Egészen
más késztette őt arra, hogy abban a veszélyeztetett helyzetben Jézustól
rendkívüli dolgot kérjen. A galileai tenger partján megélt tapasztalata, amikor
testvérével, Andrással meghívta őket az Úr és követésére szólította „Jöjjetek
utánam!”(Mt 4, 19), a Mestertől hallott és látott annyi sok tanítás az Isten
országáról, a jóságról és a szeretetről, most már az igazán nagy dolgok
vállalására képesítik őt: kilép a bárkából, megteszi a döntő lépést, hogy kövesse
Mesterét, aki várja őt.
Az elmúlt 2013. esztendő egy nagy kihívásnak volt az ideje mindazok számára,
akik életüket a lépések egymásutánjában látják kibontakozni. A Hit Évében arra
kaptunk meghívást, hogy erősítsük hitünk gyökereit és elevenítsük fel azokat a
forrásokat, amelyekből hívő emberként táplálkozunk a mindennapok folyamán.
Azokat a szükséges lépéseket vettük számba, amelyek bennünket a
bizonytalanság és félelem mozdulatlanságából ki tudnak billenteni, és képessé
tesznek az alakulásra és fejlődésre. Arra a döntő lépésre is figyelhettünk, amely
akárcsak Péternél, a lehetetlennel határos, de az Úr meghívására kimozdít
bennünket megszokottságunkból, hogy valami egészen új tapasztalathoz
vezessen el bennünket!
A Hit Évének eseményei, folytatván az előző évek elképzeléseit,
mindannyiunkban – egyháziakban és világiakban egyaránt – a hitünkből fakadó
erő és öröm tudatát, mint életünk igazi lépéseinek megalapozóját akarták
erősíteni. A sokféle képzések és találkozások, amelyek egyrészt a hitigazságok
megértésében és elmélyítésében próbáltak segítségünkre lenni, másrészt a
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közösségi szellem megerősítését célozták meg, egy élő és egyre elevenebb
közösség kialakítására hívtak meg bennünket. Új módszerek keresése és
elsajátítása, valamint az építői munkában az egy közös nyelv meghatározása,
sokszor izgalmassá és egyben felejthetetlenné tették azokat az alkalmakat,
amelyeken nem csak résztvevőkként lehettünk jelen, hanem részesei lehettünk
annak a közös akaratnak, mely felvállalva a jelent, vonzóvá teheti a jövőt
közösségeinkben és egész egyházmegyénkben.
Amikor most ismételten visszatekintünk az elmúlt év eseményeire és annyi sok
rendezvény izgalmait és élményeit eleveníthetjük fel, hálatelt szívvel gondolok a
sok fontos lépésre, amelyeken keresztül hiszem, hogy az Úr szavát követve,
ismételten feléje indultunk el. Hálatelt szívvel gondolok mindazokra a
munkatársakra és önkéntesekre, akik nem ijedtek meg az „ellenszéltől”, amely
lépten-nyomon megpróbál bennünket, nem zárkóztak el az újtól, amit sokszor
„az ismeretlen” címen könnyen visszautasítunk, hanem mertek vállalkozni és
mertek lépni Isten és az emberek felé. Sokan voltak azok, akik felajánlották
idejüket, tehetségüket, munkájukat, kitartásukat és segítségüket, csak azért, hogy
közös lépéseink határozottabbak és biztosabbak legyenek. És ott vannak azok is,
akik érdeklődéssel követték próbálkozásainkat és talán megsejtették bennük azt,
hogy nem saját erőnkre hagyatkozva akarunk haladni, hanem annak szavára, aki
meghívott bennünket az Ő közösségébe, az Úr Jézus Krisztus!
Eddigi tapasztalataink Péter apostol élményének világába helyeznek bennünket,
mert a Jézus közelségét kereső ember nyugtalanságával mi is tovább akarunk
haladni. Ezért engedjünk az Úr hívó szavának és reá összpontosítva tegyük meg
bátran a következő lépést. Vigyen ez tovább bennünket a hitnek az útján, hogy
körülöttünk sokan megtapasztalják a hitnek a szépségét és örömét.
Kívánom, hogy a 2014. évre tervezett programjaink, amelyeket már most
valamennyiük szíves figyelmébe ajánlok, legyenek lelki gazdagodásunk forrásai
és teremjenek bő gyümölcsöt a lelkekben, közösségeinkben és egész
egyházmegyénk életében. Az Úr vezéreljen bennünket a biztos úton!
(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. A kiadványban már megtalálható
a 2014. évre tervezett rendezvények témája és időpontja. A lap a püspöki
hatóság irodáján vehető át. Egyben, Főtisztelendő Paptestvéreim figyelmébe
ajánlom az egyházmegye által kiadott „Szeretetmérleg 2014” szórólapot is,
amelyet munkatársaink, egyháztanácsosaink, az egyházi társulások tagjai és
minden érdeklődő írányában terjesszük! )
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Nr. 2417/2013.
BETOLDÁSOK A II., III. és IV. EUCHARISZTIKUS IMÁKBA
Amint már ismeretes, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumot
adott közre, mely elrendeli, hogy a római hivatalos misekönyv 2. 3. és 4.
eucharisztikus imádságában az „Isten Anyja, a Boldogságos Szűz Mária” rész
után említsék meg a „Szent József, az ő Jegyese” betoldást. A dekrétum
hivatalos szövege a következő:
„A názáreti Szent József, a Jézusról való atyai gondoskodás által, az Úr
családjának a fejeként, gazdagon betöltötte küldetését az üdvösség rendje által
kapott kegyelem révén, és teljesen belesimulva az emberi üdvösség kezdetének
titkaiba, példaképe lett azon közös, emberi és egyszerű erényeknek, melyek
szükségesek ahhoz, hogy az emberek Krisztus becsületes és hiteles követői
legyenek.
Ezen erények által, az igaz József, aki szeretettel vette gondjaiba az Isten Anyját
és örömteli elkötelezettséggel szentelte magát Jézus Krisztus nevelésének, és aki
az Atyaisten legdrágább kincseinek őrzője lett, századokon át megszakítás nélkül
élvezte - a misztikus test az Egyház támaszaként - Isten népének tiszteletét.
A Katolikus Egyházban a hívek szakadatlanul, mindig kimutatták a Szent József
iránti tiszteletüket, ünnepélyesen és állandóan tisztelték őt Isten Anyja
tisztaságos Jegyeseként és az egész Egyház mennyei Patrónusaként, odáig
menően, hogy Boldog XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinat során elrendelte:
nevét foglalják bele az ősi római kánonba. XVI. Benedek pápa jóindulatúan
összegyűjtötte és jóváhagyta a számos helyről érkező áhitatos írásbeli
kérelmeket, amiket most Ferenc pápa megerősített, úgy tekintve a szentek
közösségének a teljességére, mint akik egykor velünk együtt zarándokok voltak a
világban, most pedig Krisztushoz vezetnek bennünket és vele egyesítenek.
Mindezeket szem előtt tartva, a Ferenc pápa által nyert felhatalmazás jegyében
készségesen elrendeli, hogy Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyesének
a nevét mostantól fogva vegyék bele a római misekönyv harmadik hivatalos
kiadásának - Missale Romanum, editio typica tertia - a II. III. és IV.
eucharisztikus imádságába, ahogyan itt következik:
- a második eucharisztikus imádságban «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine
María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis»;
- a harmadik eucharisztikus imádságban: «cum beatíssima Vírgine, Dei
Genetríce María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»;
- a negyedik eucharisztikus imádságban: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce,
María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».
Ami a latin nyelven megfogalmazott szövegeket illeti, azok ebben a formában
hivatalosak. Maga a Kongregáció készíti el majd az legelterjedtebb nyugati
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nyelvekre történő fordítást, míg a többi nyelvekre való fordítást, az érvényben
lévő szabály szerint, az illetékes Püspöki Konferenciák készítik elő, amit az
Apostoli Szék erősít meg ennek a Kongregációnak a közreműködésével. Mindaz,
ami ezzel ellentétes, érvénytelen.
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációtól, 2013. május elsején, Szent József,
a munkás napján: Antonio Cañizares Llovera bíboros prefektus és Arthur Roche
érsek titkár.”
A fentiek értelmében, az illetékes Püspöki Konferenciák által tett felterjesztések
jóváhagyást nyertek, amiért is jelen iratunkban közöljük a használatra kerülő
betoldásokat:
1. Magyar nyelven, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közlése alapján:
a második eucharisztikus imában: „hogy Isten Anyjával, a Boldogságos
Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal”;
a harmadik eucharisztikus imában: „elsősorban Isten Anyjával, a
Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent
apostolaiddal”;
a negyedik eucharisztikus imában: „hogy Isten Anyjával, a Boldogságos
Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal”;
2. Román nyelven, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia közlése alapján:
a második eucharisztikus imában: „împreună cu Fericita Născătoare de
Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu fericiţii apostoli”;
a harmadik eucharisztikus imában: „împreună cu preafericita Fecioară
Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu fericiţii
apostoli”;
a negyedik eucharisztikus imában: „împreună cu fericita Fecioară
Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu apostolii”;
3. Német nyelven, a Kongregáció által közzétett szöveg:
a második eucharisztikus imában: „mit der seligen Jungfrau und
Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen
Aposteln“;
a harmadik eucharisztikus imában: „mit der allerseligsten Jungfrau und
Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen
heiligen Apostel.;
a negyedik eucharisztikus imában: „mit der seligen Jungfrau und
Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen
Aposteln”.
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4. Szlovák nyelven, a Szlovák Katolikus Püspöki Konferencia közlése alapján:
a második eucharisztikus imában: „so svätou Bohorodičkou Pannou
Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s blaženými apoštolmi”;
a harmadik eucharisztikus imában: „s preblahoslavenou Pannou Máriou,
Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými
apoštolmi”;
a negyedik eucharisztikus imában: „s preblahoslavenou Pannou Máriou,
Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi apoštolmi”;
A szentszéki jóváhagyások
betoldások használandók.

értelmében 2013. Karácsonyától a fenti

***

Nr. 2418/2013.
KÖSZÖNET AZ ANYAGI TÁMOGATÁSÉRT
Ezévi terveinket és tevékenységeinket is megfelelő anyagi háttér biztosításával
tudtuk megvalósítani. Éppen ezért, minden belföldi és külföldi támogatónknak,
a Főtisztelendő Plébánosoknak, a szerzeteseknek és jótevőknek, valamint kedves
híveinknek ezúton is megköszönjük támogatását és az egyház ügyeiért tanúsított
áldozatvállalást. Külön köszönjük az egyházmegyei gyűjtések alkalmával
felajánlott összegeket, amelyek a meghatározott célra lettek fordítva. Minden
jótevőnkre, Isten bőséges áldását kívánjuk!
***
Nr. 2419/2013.
STÓLADÍJAK ÉS EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
A 2014-es évben is az eddigi stóladíjakat alkalmazzuk.
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
marad érvényben, amiért ismételten közöljük a már 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
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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).Olyan esetekben, amikor híveink különféle
egyházi szolgáltatást igényelnek, de egyházi hozzájárulásukat hosszabb ideig
nem fizették ki, a „prudentia pastoralis“ elvét is követve, jelenlegi értékben, tíz
évre visszamenőleg lehet azt igényelni.
A hívek saját plébániájukon kötelesek befizetni egyházi hozzájárulásukat, ill.
azon a plébánián amely plébánia területén laknak. Minden plébános tekintse
lelkiismeretbeli kötelességének az itt meghatározott előírások alkalmazását,
valamint annak előmozdítását, hogy a hívek a saját plébániájukon adhassák le
hozzájárulásukat.
***
Nr. 2420/2013.
KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA
Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy az év végi jelentéseket és
kimutatásokat – statisztikai adatok, évvégi zárszámadás, költségvetéstervezet,
anyakönyvi másodlatok – legkésőbb 2014. január 31-ig be a Püspöki
Hivatalhoz. A gépkocsiról szóló jelentést csak azok a plébániák kötelesek
leadni, akik a 2013. év folyamán támogatásban részesültek gépkocsivásárlás
címén. Az eddigi gyakorlattól eltérően kérem Paptestvéreimet, hogy a szóban
forgó aktákat, kimutatásokat, másodlatokat egy megfelelő kísérő levél
csatolásával és személyesen adják át a Püspöki Irodán. Külön felhívom a
figyelmet az anyakönyvi másodlatok beküldésére, azoknak tisztaságára és
helyességére! Továbbra is kérem a plébánosokat, igyekezzenek pótolni a
Püspöki Levéltárból hiányzó példányokat is.
***
Nr. 2421/2013.
FAKULTÁSOKRÓL
Az eddigi gyakorlat szerint, a vegyes vallású házasságok megkötéséhez
szükséges engedélyt a 2014. évre is megadom, meghagyva azt, hogy továbbra is
ragaszkodnunk kell az ET 1124 – 1126. kánonjában előírt feltételek
teljesítéséhez. Kérem, járjunk el lelkiismeretesen az iratokat elkészítésében,
amelyeket a plébániai irattárban őrizzünk, az engedély megadását pedig a
Házasultak anyakönyvébe a következő formában jegyezzük be: „Engedélyezve a
nagyváradi püspök 2421/2013. számú felhatalmazása alapján”. A vegyes
vallású házasságok megkötéséről szóló kimutatást is a 2013. évre, a többi
jelentéssel együtt 2014. január 31-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 továbbra is 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. 2422/2013.
BINÁLÁS, TRINÁLÁS – ORDINÁRIUS SZÁNDÉKÁRA MONDOTT
SZENTMISÉK
Mivel az elmúlt időben több alkalommal félreértéseket tapasztaltunk a
szentmisékre vonatkozó szándékok ill. azoknak kezelése terén, az ide vonatkozó
egyházi előírásoknak felidézésével szeretnénk a szükséges pontosításokat
megtenni.
Az Egyházi Törvénykönyv 904. kánonja szorgalmazza, hogy „a papok gyakran
misézzenek”, sőt nagyon ajánlja a mindennapi misézést, mint Krisztus és az
egyház cselekményét, „amelynek végzésével a papok legfőbb feladatukat
teljesítik.” A 905. kánont olvasva az is világossá válik, hogy azon esetek
kivételével, amikor a jog lehetővé teszi a napi többszöri misézést, „…a papnak
nem szabad naponta egynél többször miséznie.” A kánon 2. pontja szerint
azonban: „Paphiány esetén a helyi ordinárius megengedheti, hogy a papok
megfelelő okból naponta kétszer, sőt ha a lelkipásztori szükség úgy kívánja,
vasárnap és kötelező ünnepen háromszor is misézzenek”. Ez a binálás ill. a
trinálás. Az említett kánon magyarázata szerint: „…a háromnál többszöri
misézésre a CIC semmiféle okot nem tart elfogadhatónak”.
Továbbá, az 534. kánon a plébánosok számára előírja, hogy „A plébános a
plébánia birtokbavétele után köteles minden vasárnapon és a saját
egyházmegyéjében kötelező ünnepen, a rábízott népért misét felajánlani”. Ez a
Pro Populo mise. A 2. paragrafus szerint, az a plébános akire több plébánia
ellátását bízták, az 1.§.-ban említett napokon, vagyis vasárnapon és a saját
egyházmegyéjében kötelező ünnepen csak egyetlen misét köteles felajánlani az
egész rábízott népért.
A 951. kánon szerint: „Az a pap, aki ugyanazon a napon több misét mutat be,
mindegyiket felajánlhatja arra a szándékra, amiért miseadományt adtak, azzal a
feltétellel azonban, hogy karácsony napját kivéve, csak egy miséért tartja meg a
miseadományt, a többit az ordinárius által előírt célra fizeti be; meg van
azonban engedve, hogy külső jogcímen valamilyen ellenszolgáltatást kapjon”,
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ami lehet pl. útiköltség, kisegítési díj többletfáradtsággal, az énekléssel vagy a
rendkívüli időponttal kapcsolatos juttatás. (Vö. 951. k. 1. §.). Ha tehát valaki
„lelkipásztori szükségből” és az ordinárius engedélyével ugyanazon a napon a
második, vagy harmadik miséjét celebrálja, annak stipendiumát (ha kap érte
stipendiumot) az ordinárius rendelkezésére kell bocsátania. Fontos
megjegyeznünk azt is, hogy a 951. kánon 2. paragrafusa értelmében: „Az a pap,
aki ugyanazon a napon második miséjét koncelebrálja, ezért semmilyen címen
nem fogadhat el miseadományt.”.
A fenti előírás a plébánosokra vonatkozóan a következőképpen értelmezendő: a
plébános, aki az 534.k. szerinti kötelességét teljesítve már felajánlott egy misét a
népért (pro populo) - amelyért természetesen nem kap miseadományt - utána
egy másikat is celebrálhat ugyanazon a napon, és megtarthatja a második miséért
kapott miseadományt. A plébános esetében, a harmadik misére vonatkozik a
miseadomány-stipendium Ordinárius szándékára való felajánlásának
kötelezettsége. Nem plébános lelkipásztoroknak ez a kötelezettség már a
második elvégzett szentmise stipendiumára vonatkozik. Az ilyen misékről
minden pap évente köteles jelentést küldeni, és hacsak számára az Ordinárius a
miseadományt külső jogcímen (útiköltség, többletfáradság, stb.) nem hagyta ott,
köteles azt a jelentéssel együtt átadni az Ordináriusnak.
Az un. „ad intencionem Ordinarii” cím alatt végzett misék alatt azok a misék
értendők, amelyeket az Ordinárius jelöl meg és ad tovább, de a stipendiumot egy
általa meghatározott célra fordítja, pl. szegényebb plébániák megsegítésére,
papnevelésre, stb..
Az eddigiek értelmében, továbbra is érvényben maradnak a binációk ill.
trinációk esetére eddig közzétett rendelkezések. 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. 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 2014. január 31-ig
a Püspöki Hivatalhoz benyújtani.
Az ET 958. kánonja értelmében kötelességünk pontos kimutatást vezetni a
miseadományokról. Erre való az intenciós könyv, amelynek vezetését pontosan
és lelkiismeretesen kérem! Az intenciós könyv – ellenőrzése az Ordináriusra
tartozik, valamint annak megbízásából az esperesekre, akik az évi látogatások
alkalmával kérem végezzék el lelkiismeretesen ezt a feladatot.
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Nr. 2423/2013.
LELKIPÁSZTORI NAPOK
Mint minden évben, idén is megrendezésre kerülnek az Országos Lelkipásztori
Napok Egerben, 2014. január 27-30 között. A jelentkezéshez szükséges
információkat a püspökségen vagy a www.oli.katolikus.hu honlapon lehet elérni.
A meghívó minden Paptestvérnek szól, aki ezeken a napokon lelkipásztori
munkájához jól használható gyakorlati útmutatókat szeretne kapni.

***

Nr. 2424/2013.
PAPI ÉVFORDULÓK 2014-ben
A következő 2014. évben is imádságainkkal kísérjük kerek évfordulójukat
ünneplő Paptestvéreinket. Ők a következők:
Gyémántmisés (papszentelésének 60. évfordulója)
december 8-án
- Ft. Fekete József, tb. kanonok;
Aranymisés
június 29-én
Ezüstmisések
június 25-én

- Ft. Bálintffi Béla, tb. esperes, ny. plébános ;
- Ft. Curaliuc Demeter, plébános;
- Ft. Demsa Pál, plébános;
- Ft. Schek László, tb. esperes, plébános;

70 éves
október 9-én
október 19-én

- Ft. Farkas Imre Sándor, tb. kanonok;
- Ft. Németh László, tb. kanonok;

50 éves
augusztus 11-én

- Ft. Sövér István, esperes, plébános;

40 éves
szeptember 19-én - Ft. Kruzslitz Imre, segédlelkész;
szeptember 2-án - Ft. Frnka Jaroslav, plébános;
december 26-án - Ft. Ferik József, plébános.
Ad multos annos!
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Nr. 2425/2013.
EGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉSEK
A 2014. évben a következő köteles gyűjtéseket jegyezzük be:
Szentföld javára
Papnevelés céljaira
Péter-fillérek
Missziók javára
Karitász javára

- Nagypénteken, 2014. április 18-án;
- Hivatások vasárnapján, 2014. május 11-én;
- Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepén,
június 29-én;
- Missziós vasárnapon, 2014. október 19-én;
- 2014. november 16-án.

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. 2426/2013.
ÚJ MEGBÍZÁSOK AZ EGYHÁZMEGYÉBEN
- 2013. december 1-i hatállyal Ft. CSILIK János paptestvérünket
felmentettem a krasznai plébánosi megbízatás alól és nyugállományba
engedtem.
- Fenti hatállyal Ft. SÖVÉR István esperes plébános urat megbíztam, hogy
eddigi feladatai mellett, a jövőben lássa el a krasznai ill. krasznarécsei híveket
is, Ft. KUGLIS Gábor, szilágysomlyói plébánosra pedig Nagyfalu
egyházközségének ellátását bíztam. Fontosnak találom közölni az említettek
megbízó okmányában megfogalmazott pontosítást is, amely minden kedves
Paptestvéremnek
komoly
útbaigazítást
jelentsen:
„emlékeztetem
Főtisztelendőségedet arra is, hogy a nagyfalui un. Szentháromság hegyen
történő zarándoklatok ill. az itt megtartott liturgikus cselekmények – szentmisék
és más ájtatosságok – megtartása mind a mai napig egyházi ill. főpásztori
engedély nélkül történik, amiért is nem támogathatjuk ezeket. Illetékes
esperesként és plébánosként Főtisztelendőségednek feladatai közé tartozik úgy
eljárni ezen a téren, hogy a hívek egysége és az egyház tanítása semmilyen kárt
ne szenvedjen olyan tanítások hatására, amelyek nem az egyház által elismert
forrásokból erednek.”
- 2013. december 1-i hatállyal, a selymesilosvai plébánia híveit Ft. NAGY
Jácint, kárásztelki plébános látja el.
Nagyvárad, 2013. december 15-én.
† László s.k.
megyéspüspök
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