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Nr. 446/2018.
IMANAP ÉS BÖJT A BÉKÉÉRT
Szentatyánk, Ferenc pápa mindig különös törődéssel fordul a világ kitaszítottjai,
nélkülözői és üldözöttei felé. A szeretetlenség viszályt, a viszály pedig háborút
szül – a háború nélkülözést és üldöztetést eredményez. A világ szinte minden
sarkában jelen van a népek és emberek közötti kisebb-nagyobb viszálykodás,
melynek okozója mindig az ember. Afrika országaiban, de különösen a Kongói
Demokratikus Köztársaságban és Dél-Szudánban mérhetetlen áldozatokat
követelt a háború. Eminenciás Pietro Parolin, bíboros államtitkár a püspöki
konferenciákhoz, és rajtuk keresztül az egyházmegyék ordináriusai felé
tolmácsolta Ferenc pápa felhívását, hogy Nagyböjt első hetének péntekjén
hirdessenek imanapot és böjtöt a béke visszaállításáért az említett országokban.
Szentatyánknak ezzel az óhajával fordulok Főtisztelendő Paptestvéreim és
híveim felé, hogy 2018. február 23-án a szentmise egyetemes könyörgéseiben
vagy külön ájtatosság keretében imádkozzunk a szív megtéréséért, a béke
megszületéséért.
***
Nr. 447/2018.
BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSA
Katolikus egyházunk kétezer éves történelme bizonyítja a krisztusi igék
beteljesülését. “ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak….nem lehet a
tanítvány nagyobb Mesterénél.”(Jn 15, 20;Mt 10, 24) Ez a jézusi jövendölés
teljesedett be nálunk is a XX. század közepén, amikor az ateista ideológiával
mételyezték híveinket, és igyekeztek az Egyházat ellehetetleníteni azáltal, hogy
vezetőit bebörtönözték, intézményeit feloszlatták, a híveket megfélelmlítették,
papjait különböző ördögi mesterkedéssel rágalmazták, akik sokszor áldozatai,
vértanúi lettek hivatásuknak.
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Ilyen vértanúja katolikus egyházunknak a 2018. május 1-én Szombathelyen
boldoggá avatandó BRENNER JÁNOS is. Szombathelyen született 1931.
december 27-én. Három fiúval áldotta meg a családot a jó Isten és mindhárom
fiúból pap lett. Ő volt a második. Elemi és középiskolai tanulmányai után
ciszterci szerzetes akart lenni, de a szerzetesrendek 1951-es feloszlatása
következtében a szombathelyi püspökség papnövendéke lett, és így 1955. június
19-én az egyházmegye püspöke szentelte pappá és Rábakethelyre küldte
káplánnak. Buzgó lelkipásztori munkáját nem nézték jó szemmel azok, akik az
1956-os forradalom leverése után legfőbb ellenségeiket az egyház papjaiban
látták. Máig sem tisztázott körülmények között 1957. december 15-én éjjel,
sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából. A templomban
nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és
kísérőjével, aki kihívta a plébániáról, a dombtetőn keresztül vezető gyalogúton
elindult Zsida község felé. A két falu között megtámadták és kegyetlen
brutalitással, 32 késszúrással megölték.
Lelkületére jellemző az, amit kispap korában naplójába írt: „Szívem legnagyobb
hálájával köszönöm meg neked, hogy szolgálatodra rendeltél. Add, hogy életem
méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent lehessek. Mert én mindent egyszerre és
fenntartás nélkül akarok neked adni.” Ez teljesedett be, amikor vértanú halálával
megdicsőítette az Istent.
Székely János szombathelyi megyés püspök szeretettel várja a Paptestvéreket és
híveket is a 11 órakor kezdődő boldoggá avatásra, hogy hálával és örömmel
együtt ünnepeljenek, és példája nyomán hitünkben mi is megerősödjünk.
***
Nr. 448/2018.
EUKARISZTIKUS ÚT NAGYBÖJTBEN I.
Főtisztelendő paptestvéreim figyelmét ismételten az idei év pasztorális
tematikája felé szeretném irányítani. Előző körlevelemben, a 2715/2017. szám
alatt (OC VI./2017) részletesen is olvashattuk azokat az irányelveket, amelyek
az előttünk álló hónapok és évek kezdeményezéseit és munkáját akarják
meghatározni. Az eukarisztikus útként elnevezett folyamat azt célozza meg,
hogy egyre szorosabb kapcsolat alakuljon ki egyházközségeink, híveink és
lelkipásztoraink, illetve a közöttünk jelenlévő Úr Jézus Krisztus között. „A
2018. év lelkipásztori tervét erre a gondolatra szeretném helyezni, mégpedig
úgy, hogy az említett eukarisztikus úton, elsősorban az Úr Jézus mélyebb
megismerését tűznénk ki célul a -Nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert
hallották, mi mindent tett. (Mk 3, 8b) - mottó jegyében. Jézus Krisztus nyilvános
tevékenységének feldolgozása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy mélyebben
megértsük üzenetének lényegét és felismerjük azt, hogy tanításában és csodáiban
bennünket is megszólít” – fogalmazott az említett körlevél.
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Ezúton is arra kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, a már ismertettek alapján
(OC VI./207), ragadjanak meg minden lehetőséget a megadott téma feldolgozása
és elmélyítése érdekében. A felsorolt lehetőségek szerint azon fáradozzanak,
hogy a lelkipásztorkodás minden területén az Oltáriszentségben jelen lévő
Krisztus személye, tanítása és csodái kerüljenek megszólítóan az emberek elé.
Előre is köszönök minden fáradozást.
***
Nr. 449/2018.
KRIZMASZENTELÉSI SZENTMISE
Ebben az évben is szeretettel hívom paptestvéreimet a nagycsütörtöki
krizmaszentelési szentmisére, amelyet 2018. március 29-én, nagycsütörtök
délelőtt 10 órai kezdettel mutatunk be a székesegyházban. A szentmisére
igyekezzünk úgy felkészülni, hogy ez az alkalom papi küldetésünk kezdetéhez
vezet vissza, amikor ismételten megújítjuk a papszenteléskor tett ígéreteket.
Urunk Jézus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának ünneplésére
készülve, a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise jó alkalom számunkra a lelki
megerősödésre. Fogadjuk hálával és örömmel ezt a lehetőséget. A szentmise
után mindenki magával viheti a megszentelt olajokat. Továbbá, a szentmisét
követően, a Püspöki Palota dísztermében szerény agapéra hívom kedves
paptestvéreimet, illetve a szerzeteseket, szerzetesnőket.
***
Nr. 450/2018.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSE
Arra kérem Főtisztelendő paptestvéreimet, fordítsanak nagy figyelmet a Húsvéti
Szent Háromnap méltó megünneplésére. Tanulmányozzák át az ide vonatkozó
előírásokat, legalább azt, amit egyházmegyei direktóriumunkban erre az időre
megfogalmazva találunk! Törekedjünk mindenben a liturgia méltóságteljes
végzésére és megfelelő módon készítsük fel erre legközelebbi munkatársainkat
is, a sekrestyéseket és a kántorokat, de még a ministránsokat is. Legyen ez az
időszak a mi plébániáinkon is valóságos csúcspontja a liturgikus ünneplésnek!
***
Nr. 451/2018.
LELKINAP KÁNTOROKNAK
Egyházi alkalmazottaink odaadása és egyház iránti elkötelezettsége alapvető
követelmény szolgálatuk gyakorlásában, ugyanakkor szakmai felkészültségük is
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nélkülözhetetlen minőségi munkájuk végzésében. Paptestvéreim által bemutatott
liturgia méltó megünnepléséhez kántoraink szolgálata járul hozzá lényegesen.
Ebben az évben a kántoroknak szervezett lelkinap Nagyváradon, Laikusképző
Központunkban, 2018. március 3-án kerül megrendezésre. A program
moderátora Ft. Kercza Asztrik OFM atya. Ezúton is buzdítom kántorainkat,
igyekezzenek részt venni a számukra rendezett programon. A névszerinti
bejelentkezést 2018. február 26-ig szíveskedjenek megejteni Micaci Cristian
pasztorálasszisztensnél a 0757061859-es telefonszámon.
***
Nr. 452/2018.
TAVASZI KORONAGYŰLÉS
A 2020. szeptember 13-20. között Budapesten szervezendő 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való előkészületeinket már elkezdtük
egyházmegyénkben. Éves lelkipásztori programjainknak a vezérfonalát is ez
képezi. Hogy még inkább fel tudjunk készülni erre a jelentős eseményre
szeretnénk elsődleges forrásból betekintést nyerni az előkészületi munkálatokba.
Ennek értelmében az idei, 2018. március 8-ra tervezett I. Koronagyűlésre Dr.
Fábry Kornél atyát hívtuk meg előadónak, aki a NEK főtitkáraként
főszervezője a találkozónak. A kongresszusra való készület részleteiről,
valamint a hatékonyabb bekapcsolódási lehetőségekről a Laikusképző
Központunkban fog beszélni az előadó említett.
Tisztelettel kérem minden Paptestvéremet, szíveskedjen programját úgy
alakítani, hogy a már előre meghirdetett Papi Koronagyűlésen, 2018. március 8án, 10 órai kezdettel minden érintett lelkipásztor, azaz egyházmegyénk papsága
hiánytalanul vegyen részt.
***
Nr. 453/2018.
24 ÓRA AZ ÚRÉRT
Az Úrral való élő kapcsolattartás legszemélyesebb formája az imádság és az Ő
jelenlétében való töltekezés a szentségimádás formájában. Szentatyánk, Ferenc
pápa kezdeményezésére, Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken, ebben
az évben március 9-10. között, ismét bekapcsolódunk a 24 óra az Úrért
elnevezésű ájtatosságba. Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, lehetőségeik és
körülményeik függvényében szervezzék meg ezt az imaalkalmat híveik számára,
amikor az imádság, az elmélkedés és a kiengesztelődés együttes gyakorlása
révén még szorosabbra fűzhetjük az Úrral való kapcsolatunkat.
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Nr. 454/2018.
LELKINAP PEDAGÓGUSOKNAK
Pedagógusaink és hitoktatóink számára idén is felkínáljuk az önnevelés és a lelki
töltekezés lehetőségét. A hatékony nevelés mellett az sem felejthető el, hogy
maga a nevelő is rászorul a nevelésre és tökéletesedésre, elméleti ismereteinek
bővítésére, illetve a mások példaadásából származó táplálkozásra. A
Pedagógusok Lelkinapját 2018. március 24-én, szervezzük meg a nagyváradi
Posticumban (Nagyvárad, Teiului utca, 28.), délelőtt 10 órai kezdettel.
Tisztelettel kérem Főtisztelendőségedet, továbbítsa a plébániája területén
tevékenykedő pedagógusoknak ezt a lehetőséget és szorgalmazza azok
részvételét. A bejelentkezést személyesen vagy hitoktatóinkon keresztül Micaci
Cristian pasztorálassisztensnél a 0757061859-es telefonszámon kell megejteni.
***
Nr. 455/2018.
EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT A SZÉKESEGYHÁZHOZ
Nagy öröm volt számunkra az elmúlt évben megünnepelni alapító királyunk és
védőszentünk szentté avatásának 825. évfordulóját. Hogy méltó módon tudtunk
lehetőséget teremteni a lelki megerősödésre, annak is köszönhető, hogy az
elmúlt esztendőkben egyre tudatosabban vállalja fel egyházmegyénk hívő népe,
a papsággal az élen, ezen drága örökség ápolását, továbbadását a következő
nemzedék felé. Sokszor hangsúlyozom, nem elég csak tisztelegni Szent László
király emléke előtt. Sőt, még az sem elegendő, hogy ismerjük erényeit és a
keresztény értékek megszilárdításáért folytatott küzdelmét, munkálkodását.
Nekünk, maiaknak követnünk kell az ő példáját. Úgy kell őt tisztelnünk, hogy
életünkben észrevegyék az emberek a Szent László-i vonásokat, a bátorságot, az
elköteleződést és a kitartást a hit ápolásában és továbbadásában.
Fentiek értelmében, ez évben is nagy szeretettel hívom meg egyházmegyénk
népét , papságát és a szerzetességet, az idei Egyházmegyei Zarándoklatra Szent
László tiszteletére, amelyre 2018. április 29-én kerül sor. Ahogyan eddig, most
is arra kérek mindenkit, szervezzék meg a híveket, csoportokban érkezzenek,
keresztaljával. A szentmisék rendjét ebben az évben is úgy módosítsák, hogy
délelőtt folyamán csak a Püspöki Székesegyházban kerüljön bemutatásra
szentmise. Nagyváradon d.e 10 óra után már ne kezdjenek szentmisét azért,
hogy a hívek is elzarándokolhassanak a Székesegyházhoz.
Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, szólítsák meg erre az alkalomra is
híveinket és magyarázzák meg nekik, hogy közös értékeinket, közösen kell
felvállalnunk a világ előtt. Ezáltal magunk is erősödünk, de mások előtt is hiteles
tanúságot tehetünk ősi hitünkről és iránta mutatott ragaszkodásunkról.
Szorgalmazzuk és szervezzük meg továbbá a fiatalok és a ministránsok jelenlétét
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a zarándoklaton. Legyen ez az idei évnek egy üzenete: a fiatalság fel meri
vállalni szent királyunk örökségét!
Az ünnepélyes szentmisét a hagyományos körmenet fogja követni, ez évben a
megszokott útvonalon, a Petőfi parkot (egykori Schlauch kertet) megkerülve.
Mindenkit szeretettel várok!
***
Nr. 456/2018.
PAPI TOVÁBBKÉPZŐK – PLÉBÁNOSI VIZSGA
(1252/2015 – OC V./2015)
Az V. számú körlevélben, 1525. iktató szám alatt, 2015-ben a papi
továbbképzőkről írtam. Többek között arról is rendelkeztem, hogy minden
papnak lelkiismeretbeli kötelessége az előírt formában eleget tenni a
továbbképzéssel járó feladatoknak.
Tisztelettel kérem Paptestvéreimet, szíveskedjenek elővenni az említett
rendelkezést, hogy idejében igazodhassanak az előírt feladatokhoz. Az érintettek
használják ki azokat a lehetőségeket, amelyeket ebben az évben is ilyen téren
megszervez a gyulafehérvári főegyházmegye.
***
Nr. 457/2018.
BÉRMÁLÁSOK AZ EGYHÁZMEGYÉBEN
Az írásban benyújtott
határoztam meg:
- május 19.
- május 20.
- május 27.
- június 3.
- június 24.
- július 1.
- július 8.
- július 15.
- szeptember 30.

kérelmek alapján, a következő bérmálási sorrendet
d.e. – Mezőbikács
d.e. – Nagyvárad Székesegyház
d.e. – Tasnád
d.e. – Gálospetri
d.e. – Szilágysomlyó
d.e. – Margitta, d.u. – Diószeg
d.e. – Köröstarján, d.u. – Szalacs
d.e. – Baromlaka
d.e. – Érsemjén.

Nagyvárad, 2018. február 18-án.
+Böcskei László
megyés püspök
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