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PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK
(felolvasandó november 25-én és december 2-án a szentmiséken)
Kedves Híveim!
A II. Vatikáni Zsinat „Apostolicam actuositatem” kezdetű határozata, amelyben
a világi hívők apostoli hivatásáról van szó, egyértelműen a következőket jelenti
ki: „A társadalmi környezetben való apostolkodás, vagyis az a törekvés, hogy
keresztény szellem hassa át a maguk közösségének gondolkodását és erkölcseit,
törvényeit és struktúráit, annyira a világiak feladata és kötelezettsége, hogy
helyettük más sohasem tud ennek eleget tenni.” (AA 13. pont)
Amikor a társadalmi átalakulás megköveteli tőlünk, hogy részt vállaljunk a jelen
idők feladataiból és biztos jövőt alapozzunk a magunk és a minket követő
generációk számára, fenntartás nélkül az idézett zsinati tanításhoz kell igazítsuk
magatartásunkat. Ezt kell tegyük most is, amikor a földi ország polgáraiként,
vezetőink kijelölésére és megválasztására szólítanak fel bennünket, ezév
decemberében, a soron levő parlamenti választások alkalmával.
Állampolgári jogunkat és kötelezettségünket nem tekinthetjük csupán
formaságnak, még akkor sem, ha talán megzavarna bennünket a legkülönbözőbb
ideológiák versengése vagy éppen szövetkezése. Szembe kell néznünk az
ilyenkor kibontakozó erőkkel és nem engedhetünk az elbátortalanodásnak, a
közönynek. Hinnünk kell küldetésünkben és lehetőségeinkben, élnünk kell
választási jogunkkal, hogy kifejezésre juttassuk egyházunk és közösségünk
iránti felelőségvállalásunkat!
A keresztény ember egyik fő tulajdonsága a remény. A nehézségek közepette is
a remény az ami megtart és segít elérni egyéni, illetve közösségi céljainkat. De a
cél eléréséhez nem elég csupán a remény, szükséges a bölcsesség és a kiállás,
hogy a célhoz vezető legbiztosabb úton haladjunk. Amikor most újra vezetőink
megválasztásáról van szó, megmaradásunk és fejlődésünk útjára kell
gondolnunk, közös akaratunk és érdekeink képviseletére, olyan szinten és olyan
formában, hogy az megfeleljen a közösségi és az egyéni elvárásoknak egyaránt.
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A már említett zsinati határozat másik pontja a következőkre figyelmeztet: „Az
apostolkodás mérhetetlen területe a nemzeti és nemzetközi élet: itt leginkább a
világiak a keresztény bölcsesség szószólói. A hazaszeretet nevében és az
állampolgári feladatok hű végzése címén a katolikusok érezzék kötelességüknek
az igazi közjó előmozdítását; szavuk súlyával érjék el, hogy a közhatalom
igazságosan kormányozzon, a törvények feleljenek meg az erkölcsi
követelményeknek és a közjónak.”(AA 14. pont). Az elmúlt évek tapasztalatai
arra engednek következtetni, hogy kinyílvánított szavunknak társadalmat alakító
ereje van, amennyiben azt bölcsen, egységesen és célirányosan valljuk. Egyházi
és nemzeti identitásunk megőrzése, ezekhez tartozó értékeink ápolása és
megvédése megköveteli tőlünk, hogy most is, az új idők kihívásaival szemben
szavunknak ereje legyen és azt lehetőleg a legmeggyőzőbben és hitelesen
nyilvánítsuk ki minden polgártársunk előtt.
Kedves Híveim! A közös felelősségvállalás idejét éljük! Éppen ezért nagy
szeretettel arra biztatom minden kedves hívemet, hogy a decemberi parlamenti
választások alkalmával, mindenki tegyen eleget állampolgári kötelezettségének
és szavazatát azokra adja, akiket lelkiismerete szerint a legalkalmasabbnak talál
egyházunk tanításának és nemezeti értékeink hatékony és eredményes
képviseletére. Isten segítsége legyen mindenkor mivelünk!
***
Nr. 2189/2012.
HELYEZÉSEK AZ EGYHÁZMEGYÉBEN
Folyó év december 1-től a következő helyezések lépnek érvénybe:
Ft. BOGDÁN István Várad-Szent József telepről Érmihályfalvára kapott
plébánosi kinevezést.
Ft. GYENGE Béla, Várad Őssiből a Várad Szent József telepi plébániára
került plébánosi megbízással.
Ft. LÁBER Ferenc Érmihályfalváról Várad Őssibe került plébánosnak.
A székelyhídi esperesi teendőket Ns. és Ft. MÁJERNYIK Mihály,
margittai esperes látja el.
***
Nr. 2190/2012.
PAPI SZENÁTUS ÖSSZEHÍVÁSA
A Papi Szenátus tagjait, a már közölt időpont módosításával, 2012. december
11-én 11.00 órára várom megbeszélésre.
Nagyvárad, 2012. november 21-én.
† László s.k.
megyéspüspök
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