László
nagyváradi megyéspüspök körlevele

IX. / 2020
Nr. 893/2020.
SZENT LÁSZLÓ ZARÁNDOKLATI NAP
Az új idők változásai közepette az elmúlt években örömmel tapasztalhattuk,
hogy Szent László király tisztelete egyre népszerűbb és vonzóbb lett a hívek
körében. Miután 2010-ben Egyházmegyei Zarándoklati Nappá nyilvánítottam
Szent László hagyományos egyházmegyei ünnepét, húsvét V. vasárnapját, hittel
és bizalommal sorakoztak fel a zarándokok, hogy egyházmegyénk
székesegyházában tiszteletüket fejezzék ki Szent László király ereklyéje előtt,
majd hitvallásuk jeleként részt vegyenek a hagyományossá vált hermás
körmeneten. Az Egyházmegyei Zarándoklati Nap új forrásokhoz hívott
bennünket, hogy Szent László példáját követve bátor helytállással járjuk a
megújulás útjait egyéni és közösségi életünkben.
A COVID-19 vírus által okozott világjárványra való tekintettel, illetve a még
hatályban levő sürgősségi állapot óvintézkedései miatt fájó szívvel közlöm
kedves paptestvéreimmel, híveimmel, és minden kedves zarándokkal, hogy
ebben az évben NEM tudjuk megtartani hagyományos zarándoklatunkat.
Hiszem, hogy szent királyunk ezután sem hagy magunkra bennünket, hathatós
közbenjárónk Istennél ezekben az időkben is, amikor nem csak a korlátozások
bénító terhét viseljük, hanem a kilátásba helyezett gazdasági krízissel
megélhetésünk veszélyeztetésének aggodalmát is magunkban hordozzuk.
A fentiek értelmében Paptestvéreimet arra kérem, hogy 2020. május 10-én,
húsvét V. vasárnapján, egyazon időben, d.e. 11.00 órakor egyházmegyénk
templomaiban Szent László tiszteletére mutassuk be a szentmisét. Erről
értesítsük híveinket is, és kérjük őket, hogy otthonaikból kapcsolódjanak be
könyörgő imánkban. A csatolmányban ./. az ünnepre szánt miseszövegeket
találhatjuk meg.
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A székesegyházban bemutatott szentmisét követően Szent László királyunk
ereklyéjével a templom előtti térre fogok kimenni, és a szent király szobra
mellől az ereklyével áldást osztok városunkra, egyházmegyénkre, egész
népünkre, különösképpen a gyógyulást remélő szenvedőkre. Ezzel is jelezni
szeretném mindenki felé, hogy Szent László király közel áll hozzánk, bajainkban
és szenvedéseinkben megerősít minket, hogy minden bajtól és veszedelemtől
megmeneküljünk.
⁎⁎⁎
Nr. 894/2020.
SZENT LÁSZLÓ KIADVÁNYOK
Egyházmegyénk honlapján (www.varad.org) kiemelt helyen találhatjuk meg
azokat a Szent Lászlóval kapcsolatos kiadványokat, amelyeket az elmúlt
években megjelentettünk. Mindenki figyelmébe ajánlom ezeket az anyagokat.
⁎⁎⁎
Nr. 895/2020.
TEMPLOMAINK A JÁRVÁNY IDEJÉN
Továbbra is kérem Paptestvéreimet, hogy a járvány idején se tartsuk zárva
templomainkat. Nem tilos nyitva tartani a templomot! Határozzuk meg azokat az
időközöket, amikor biztosítjuk templomaink nyitvatartását, és ezt közöljük
híveinkkel is. Próbáljunk olyan időközökhöz igazodni, amikor az idősebbeknek
is engedélyezett a kijárás. Ajánlom, hogy ilyenkor töltsünk több időt a
templomban, és az előírt óvintézkedések betartásával beszélgessünk a hívekkel.
Szentmisét továbbra sem mutathatunk be a hívek jelenlétében!
⁎⁎⁎
Nr. 896/2020.
HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA – HIVATÁSOK VASÁRNAPJA
Ne feledkezzünk meg arról, hogy húsvét IV. vasárnapján, a Jó Pásztor
vasárnapján a hivatásokért szoktunk imádkozni. Tegyük ezt meg ebben az évben
is. Az elmúlt hetek és az előttünk álló idő hivatásunk egy egészen új
dimenziójával szembesít bennünket, papokat és szerzeteseket. Bizonyára
mindenki átélte, hogy hivatásunk megélésének vívódásaiban Isten az ő kezében
tart bennünket, és napról-napra tapasztalhatjuk a Mester közelségét. Új
hivatásokért is imádkozva kérjük saját magunk számára is a helytállás és a hűség
kegyelmét. Valamennyietekre különleges áldásomat küldöm ezen a vasárnapon,
és ismételten megköszönöm nektek, kedves Paptestvéreim, kedves Szerzetesek
és Szerzetesnők a rendkívüli időben tanúsított áldozatvállalást.
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Nr. 897/2020.
MÁJUSI ÁJTATOSSÁGOK
Kedves Papestvéreimnek ajánlom szentatyánk, Ferenc pápa levelét, amelyet a
májusi Mária-tisztelettel kapcsolatosan jelentetett meg. Azon túl, hogy továbbra
is szorgalmazom a hagyományos májusi ájtatosságoknak a sekrestyés és a kántor
jelenlétében, illetve a templomban történő megtartását, ajánlom és kérem,
használjuk Szentatyánk imáit is ezekre az alkalmakra. Ajánljuk fel ezeket az
ájtatosságokat is a járvány megszűnéséért, valamint a járvány áldozatainak lelki
üdvéért.
⁎⁎⁎
Ferenc pápa levele a hívőkhöz
Kedves Testvéreim! Immár közel van május, amikor Isten népe különleges
erővel fejezi ki Szűz Mária iránti szeretetét és tiszteletét. Hagyományosan e
hónapban otthon, a családban imádkozzuk a rózsafüzért. Ezt az otthoni jelleget,
amelyre a világjárvány megszorításai kényszerítenek minket, lelki szempontból
is meg kell becsülni.
Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy újból fedezze fel a rózsafüzér imádság
szépségét. Együtt vagy egyedül is lehet imádkozni – döntsétek el az adott
helyzet szerint, mindkét lehetőséget szem előtt tartva. Van egy titka az
imádkozásnak: az egyszerűség. Az imádság menetéről könnyű tájékozódni, az
interneten is megtalálják, akik nem ismerik.
A Szűzanyának szentelt két imádságot is ajánlok nektek, amelyeket a rózsafüzér
végén lehet imádkozni, és május folyamán lélekben én is veletek imádkozom.
Ezeket az imádságokat levelemhez csatolom, hogy mindenkinek rendelkezésére
álljanak.
Kedves Testvéreim, szemléljük együtt Krisztus arcát Mária, édesanyánk
lelkületével, amely még jobban lelki családdá egyesít bennünket, és segít a
megpróbáltatás legyőzésében.
Imádkozom értetek, főként a leginkább szenvedőkért, és kérlek benneteket, hogy
imádkozzatok értem. Szívből köszönöm, és megáldalak titeket.
Kelt Rómában, április 25-én,
Szent Márk evangélista ünnepén
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Ferenc pápa első imája Szűz Máriához
Ó, Mária, te mindig úgy ragyogsz utunkon, mint az üdvösség és a reménység jele.
Betegek Oltalmazója, rád bízzuk magunkat, aki a kereszt alatt Jézus fájdalmához
társultál, szilárdan megőrizve a hitedet.
Te a római nép üdvössége vagy. Tudod, hogy mire van szükségünk, és biztosak
vagyunk benne, hogy gondoskodsz rólunk – hogy miként Kánában, a megpróbáltatás
után visszatérhessen hozzánk az öröm és az ünnep. Segíts bennünket, Isteni Szeretet
Anyja, igazíts minket az Atya akaratához, hogy megtegyük azt, amit Jézus mond
nekünk, aki magára vette szenvedéseinket, vállára vette fájdalmainkat, hogy a kereszt
által elvezessen bennünket a feltámadás örömébe. Ámen.
„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk
idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és
áldott Szűz.”
⁎⁎⁎
Ferenc pápa második imája Szűz Máriához
„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja...” A szenvedéssel és félelemmel teli
jelenlegi járványhelyzetben, mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek
Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve.
Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus-járványra; erősítsd meg az
eltévelyedetteket és azokat is, akik elhunyt és oly módon eltemetett szeretteiket
siratják, amely önmagában megsebzi a lelket. Támogasd a megbetegedettek miatt
félelemmel küzdőket, azokat, akik a fertőzés megakadályozása miatt nem lehetnek
közel beteg szeretteikhez. Töltsd el bizalommal azokat, akik szoronganak a
bizonytalan jövő, a gazdasági és munkahelyi következmények miatt.
Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk Istennél, az irgalmasság Atyjánál,
hogy véget érjen ez a kemény próbatétel, és hogy visszatérjen a remény és a béke
horizontja. Mint Kánában, járj közben isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse meg a
betegek és az áldozatok családjait, és nyissa meg szívüket a bizalomra.
Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi dolgozókat, az önkénteseket,
akik a jelenlegi szükséghelyzet frontján küzdenek, életüket is kockáztatva. Kísérd
hősies küzdelmüket, és adj nekik erőt, jóságot és egészséget.
Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket, és légy a papok mellett, akik
lelkipásztori buzgósággal és evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkinek
segítséget és támogatást nyújtani.
Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy megfelelő
megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére.
Segítsd a nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen működjenek;
támogassák a megélhetési gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági
megoldásokat keresnek, előretekintően és a nagylelkűség szellemében.

Nagyvárad, 2020. április 29-én.
†Böcskei László
megyéspüspök s.k.
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