László
nagyváradi megyéspüspök körlevele

VIII. / 2015
Nr. 2814/2015.
KARÁCSONYI GONDOLATOK
„Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott
nekünk!”(Lk 2, 15).
Krisztusban szeretett testvéreim, kedves ünneplő hívek!
A karácsonyi jelenetek felidézésénél egészen magával ragadó a pásztorok
története. Szent Lukács evangélista, aki egészen részletesen tárja elénk Jézus
születésének jelenetét, fontosnak tartotta az egyszerű pásztorok élményének
megörökítését is, gondolva talán arra, hogy ezáltal még jobban kifejezésre
kerülhet az Isteni Szeretet és Jóság megnyilvánulása minden ember életében.
A pásztorok élményszerű tapasztalata ott, a betlehemi pusztában, nem csak egy
rendkívüli találkozás volt az angyalok mennyei seregével, akik meghozták a Jó
hírt az emberiségnek. Ennél többet jelentett ez a tapasztalat: fordulópont volt, sőt
kiindulópont, hisz az Atya hűségének látható jeléhez, a betlehemi jászolhoz
vezette őket, ahol a megtestesült Istent szemlélhették, aki Fiában, Jézus
Krisztusban szeretet, jóság és irgalom:„Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és
emberszeretete, megmentett minket – nem a mi igaz cselekedeteinkért, hanem
irgalmassága miatt.” (Tit 3, 4-5).
„Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott
nekünk!”(Lk 2, 15).Az egyszerű pásztorok megszokott nyugalma az angyalok
híradását követően egészen háttérbe szorul. Még a sötét éjszaka sem tudja őket
fontolgatásra, várakozásra késztetni:az angyalok híradása szerint valami
rendkívüli történt és ez a történet róluk is szól. Nincs idő további fontolgatásra
vagy kérdezősködésre. Indulni kell, mert vár a csoda: Isten jóságának és
szeretetének megtestesült csodája, Jézus Krisztus a betlehemi jászolban. Még
a készülődés is elmarad, és csak azt viszik magukkal, ami a mindennapi
életükhöz hozzátartozott, hogy majd ezekből nyújtsanak ajándékot a
megszületett Messiásnak.
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Kedves Testvéreim! A pásztorok nyomába szegődünk karácsonykor. Az isteni
csoda felfedezésére induló pásztorokhoz csatlakozunk, felismerve azt, hogy
életünkben is vannak újabb és újabb kiindulópontok. Amikor magunk mögött
hagyjuk a megszokott, hozzánk nőtt dolgokat, és engedjük, hogy magával
ragadjon a hozzánk közeledő Istenjósága. Ezért a pásztorok nyomába lépve nem
csak visszaemlékezünk azokra az időkre, amikor Isten látható alakban belépett a
világba, nem csak egyszerűen felidézzük az Isten és ember közötti legmélyebb
találkozást. A pásztorok nyomába szegődni feltételnélküli döntést és elindulást
jelent itt és most, jelenti a kilépést a megszokottból, hisz az angyali szózatra
figyelve nem is cselekedhetünk másként: Isten nem hagyta magára az embert,
egyszülött Fiát küldte el a világba, hogy aki befogadja Őt, megtalálja az igazi
életet.
„Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott
nekünk!”(Lk 2, 15). – A keresztény ember karácsonyi hitvallása fogalmazódik
meg a pásztorok szavában. Magával ragadó ez a hitvallás, mert az állandó
keresés és megtalálás vágyától sokszor agyonhajszolt embert a helyes útra
irányítja. Tapasztaljuk, hogy keresésünk sokszor eredménytelen, és
szembesülünk azzal, hogy amit elérünk, az nem az, mint amire vágytunk, nem
az, amire számítottunk. Kereséseink sorozatos kudarcai fásulttá tesznek, elveszik
kedvünket a további kereséstől, az újrakezdéstől. A megtalálás örömének a
hiányában az emberek elidegenednek egymástól, egymás ellen fordulnak, terjed
az erőszak, fokozódik a gyűlölet és szinte észrevétlenül homály borul az egész
világra. Kihunyni látszik az a ragyogó fény, amelyet Isten hozott az emberek
közé, amely az angyalokat körülvette, amely a bölcseket vezette.
Az egyszerű pásztorok megértették, hogy valami csodálatos dolog történt értük
és még a kietlen, sötét pusztában is rátaláltak az igazi útra. Engedtek a hangnak,
amely hangosabb volt a világ zajánál, erősebb az évezredek fásultságánál.
Visszhangra talált bennük az égi hang és elindultak. Az ő útjukra lépünk mi is,
hanem engedjük, hogy a világ zaja elnyomja az égi hangot, Isten üzenetét.
Nézzünk szembe a világzajával, amely megterhel és elbizonytalanít, és ne
engedjük, hogy békétlenséget és szeretetlenséget szüljön bennünk,
környezetünkben. Engedjünk az égi hangnak, amely arra hív, hogy induljunk és
megtaláljuk a jóság és szeretet forrását, Jézus Krisztust.
„Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott
nekünk!”(Lk 2, 15).
Kedves ünneplő Testvéreim! A várakozás ideje elmúlt! Indulni kell, mert a
betlehemi Kisdedben maga Isten vár reánk! Lépjük át ezen az ünnepen, a
következő év minden napján a kiengesztelődés és megbocsátás küszöbét:
kezdjünk el új életet élni! Az ünnepek öröme járjon át bennünket, szemléljük
kitartóan Isten végtelen jóságát és irgalmát, hogy sok áldás szálljon a magunk és
a ránkbízottak életére.
Nagyvárad, 2015. Karácsonyán
†Böcskei László
megyéspüspök
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Nr. 2815/2015.
EGYHÁZMEGYEI RENDEZVÉNYEK KAPCSÁN
Kedves Testvéreim!
A híradások kereszttüzében bontakozik ki életünk. Naponta számos csatornán
keresztül – írott vagy elektronikus sajtóban, tévében vagy rádióban – értesülünk
arról, hogy mi történik a minket körülvevő világban. Ezek a híradások kétfajta
reakciót válthatnak ki bennünk. Az egyik az, hogy a sok negatív információ
hallatán elszörnyedünk, elborzadunk. Erőszak, igazságtalanság, visszaélések,
botrányok, járványok és megannyi veszély, amely sok szenvedéshez és
fájdalomhoz vezet, kilátástalanságot és reménytelenséget szül az emberek
életében. A híradások másik hatása az lehet, hogy rácsodálkozunk arra, a sok
pozitívumra, ami az emberek javára történik és környezetünkben megvalósul,
ami bizalmat és biztonságot teremt a mindennapok ingatag talaján. Ilyen hírek és
híradások is vannak, és hanem kerülik el figyelmünket, felbátorítanak bennünket
arra, hogy ellenálljunk a rossz kísértésének, és inkább vállaljuk a jót, a jónak a
szolgálatát, mert annak gyümölcsei, ha lassan is, de biztosan beérnek saját
magunk és a közösség javára.
Év végén visszatekintünk arra a szépre és a jóra, amit egyházmegyei
közösségünk, egyháziak és világiak közös összefogásából megvalósított az
elmúlt év folyamán a fiatalok, a felnőttek, a családok, a diákok, a betegek, a
rászorulók és mindazok javára, akikhez az Evangélium üzenete szól. Ezt nem
önmagunk fényezéséért tesszük, minthogy azért sem, hogy ezzel a szerteágazó
tevékenységgel igazoljunk magunkat a világ előtt. Inkább azért tekintünk vissza
az elmúlt év eseményeire, hogy megerősödjünk abban a meggyőződésben,
miszerint a mi egyházunk egy eleven egyház. Jézus az, aki élteti. Reá
összpontosítunk, és mivel ezt elegendő ráhagyatkozással, de nyitottsággal is
tesszük, ez a Jézus arra képesít bennünket arra, hogy a jónak a megvalósítói
legyünk ott, ahol élünk. Ezt a küldetésszerű feladatot felismerve próbáljuk
felderíteni a járható utakat, hogy egyházmegyénkben és közösségeinkben is a jó
minél szélesebb körben megvalósuljon az egész világ javára.
Nagy hálával fordulok mindazokhoz, akik az elmúlt évben is áldozatos és kitartó
munkával, elköteleződéssel és örömmel csatlakoztak azon központi és helyi
kezdeményezéseinkhez, amelyek a jónak a szolgálatát és előmozdítását vállalták
fel egyházmegyénkben. Papok, szerzetesek, egyháztanácsosok, hitoktatók és
pedagógusok, szociális szolgálatot teljesítő szervezetek és önkéntesek, médiában
dolgozók, egyházi alkalmazottak és annyi sok kedves hívő, fiatalok, felnőttek és
idősek közös összefogásából valósulhatott meg sok olyan pillanat a mi
életünkben, amely áldások forrásaként erősíti egyházi közösségünket.
Valamennyiüknek köszönhető a katolikus tanúságtétel szép példája is, amely a
múltra alapozva és annak értékeire építve a jövőbe mutat, és lépésről lépésre
feléje vezet.
A visszaemlékezés bátorítás is akar lenni mindenki számára, hogy merjük
keresni helyünket és szerepünket az egyházi közösségben is. Itt mindenkire
szükség van és minél elkötelezettebben tudunk kiállni a jó ügy mellett, annál
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inkább veszít erejéből a rossz, amely megbénít és értéktelenné teszi életünket.
Krisztus egyházának tagjai az életre kaptak meghívást! Mi is egy szép,
lendületes életet szeretnénk magunknak és utódainknak. Tőlünk is függ, hogyan
valósul meg ez az álmunk! Ezért ne legyünk csak szemlélői az egyháznak.
Inkább építői legyünk! Mert az egyházban mindenkire szükség van!
„Simon Péter és a tanítványok kimentek és beszálltak a bárkába. De azon az
éjszakán nem fogtak semmit. Mikor megvirradt, Jézus kint állt a parton, de a
tanítványok nem ismerték fel. Megszólította őket: «Fiaim, nincsen valami
ennivalótok?» «Nincsen» felelték. Ekkor ezt mondta nekik: «Vessétek ki a hálót
és majd találtok.» Kivetették és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre a
tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: «Az Úr az!»” (Jn 21, 3-7).
A fáradt és elcsüggedt apostolok Tibériás tavánál a feltámadt Jézussal
találkoztak. Ez a történet bátorítson arra, hogy mi is meglássuk Őt az egyházban
és fel tudjunk lelkesedni követésére. Isten áldása kísérjen valamennyiünket ezen
az úton!
Szeretetteljes üdvözlettel és imával,
Nagyvárad, 2015. Karácsonyán
†Böcskei László
megyéspüspök
(Előző két üzenet felolvasható karácsonykor, ill. 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 lap a püspöki hatóság irodáján vehető át.)
***
Nr. 2816/2015.
ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS
Az elmúlt évben meghirdetett Örökös Szentségimádási Renda 2015. év folyamán
alkalmazásra került. Sok áldás forrása az Oltárisztentségben jelen lévő
Krisztussal való találkozás. Mindenkinek, aki hozzájárult e szép hagyomány
újjáélesztéséhez, szívből köszönöm kitartó és hűséges helytállását.
A beérkezett jelzések alapján a már meghirdetett Szentségimádási Rendben
némi módosítást eszközöltünk. Kérem ezért Paptestvéreimet, kövessék
figyelmesen az itt közölt és átdolgozott rendet, hogy a változtatások ismeretében
tudják a következő évben is megszervezni az örökös szentségimádást
plébániáikon.
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Dátum
Január 1-én
Január I. Vasárnapja
Január II. vasárnapja
Január III. vasárnapja
Január IV. vasárnapja
Február I. vasárnapja
Február II. vasárnapja
Február III. vasárnapja
Február IV. vasárnapja
Március I. vasárnapja
Március II. vasárnapja
Március III. vasárnapja
Március IV. vasárnapja
Április I. vasárnapja
Április II. vasárnapja
Április III. vasárnapja
Április IV. vasárnapja
Május I. vasárnapja
Május II. vasárnapja
Május III. vasárnapja
Május IV. vasárnapja
Június I. vasárnapja
Június II. vasárnapja
Június III. vasárnapja
Június IV. vasárnapja
Július I. vasárnapja
Július II. vasárnapja
Július III. vasárnapja
Július IV. vasárnapja
Augusztus I. vasárnapja
Augusztus II. vasárnapja
Augusztus III. vasárnapja
Augusztus IV. vasárnapja
Szeptember I. vasárnapja
Szeptember II. vasárnapja
Szeptember III. vasárnapja
Szeptember IV. vasárnapja
Október I. vasárnapja
Október II. vasárnapja
Október III. vasárnapja
Október IV. vasárnapja
November I. vasárnapja
November II. vasárnapja
November III. vasárnapja
November IV. vasárnapja
December I. vasárnapja
December II. vasárnapja
December III. vasárnapja
December IV. vasárnapja

Helyszín
Püspöki kápolna
Nagyvárad Szent László
Nagyvárad Olaszi
Nagyvárad Szöllős
Nagyvárad Össi
Nagyvárad Szent Katalin
Nagyvárad Szent József
Nagyvárad Velence
Nagyvárad Székesegyház
Belényes
Nagyszalonta
Tenke
Bélfenyér
Rézbánya
Vaskóhsziklás
Vaskóh
Biharpüspöki
Élesd
Újpalota
Váradszentmárton
Bihar
Köröstarján
Fugyivásárhely
Margitta - új templom
Almásfegyvernek
Mezőbikács
Nagyvárad Vár (szlovák)
Nagyvárad Kapucinus (román)
Szentjobb
Éradony
Érkeserű
Érmihályfalva
Érszalacs
Magyarpatak
Hegyköztóttelek
Hegyközcsatár
Mezőtelegd
Margitta - régi templom
Micske
Szentjobb
Székelyhíd
Zsibó
Szilágycseh
Szilágysomlyó
Kárásztelek
Tasnád
Tasnádszántó
Zilah
Királydaróc

Mallersdorfi nővérek kápolnája
Érselénd
Szilágynagyfalu
Újtasnád
Újsástelek (Bodonos filiája)
Gálospetri
Selymesilosva
Bihardiószeg
Berettyószéplak
Sárán
Posticum
Bél
Szilágykraszna
Asszonyvására
Bodonos
Krasznarécse
Szalárd
Magyarcséke
Csanálos
Érsemjén
Ady Endre
Biharsályi
Sarmaság
Papfalva
Hagymádfalva
Madarász
Monospetri
Értarcsa
Premontrei Prépostság
Orsolyiták temploma
Sülelmed
Baromlaka
Biharszentjános
Vincés Nővérek kápolnája
Szilágypír
Tóti
Kágya
Érsemjén

A Szentségi Jézus jósága és szeretete legyen lelki megerősödésünk alapja és
táplálója!
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Nr. 2817/2015.
KÖSZÖNET AZ ANYAGI TÁMOGATÁSÉRT
Ez év végén is hálával gondolok mindazokra, akik az elmúlt esztendőben anyagi
támogatással vagy önkéntes munkával támogatták közös programjainkat. Külön
ki kell emelnem a belföldi és külföldi támogatókat és jótevőket, akik pasztorális,
szociális és karitatív kezdeményezéseinket támogatták. Köszönöm
Paptestvéreimnek, a szerzeteseknek és nem utolsó sorban kedves híveinknek
mindazt, amit templomaink, temetőink, egyházi intézményeink karbantartásáért
és gondozásáért, a szegények megsegítéséért, az iskola és a papnövendékek
támogatásáért és más nemes célok megvalósításáért tettek. A közös gyűjtések
alkalmával tanúsított szolidaritásért is köszönetet mondok az adakozóknak. Isten
fizesse vissza mindenkinek bőségesen!
***
Nr. 2818/2015.
KÖZPONTNAK BEFIZETENDŐ ÖSSZEGEK
Központi hozzájárulásként a 2016. évre is minden plébánia és hivatalosan
elismert egyházközség az eddig meghatározott összeget fizesse be az év
novemberéig. Ez azt jelenti, hogy a hozzájárulás összege 2016-ben sem változik.
Nyomatékosan kérünk mindenkit, próbálják hátralékaikat rendezni a központi
hozzájárulás, valamint a nyugdíjalap felé befizetendő összegek törlesztésével.
Köszönjük megértésüket!
***
Nr. 2819/2015.
STÓLADÍJAK ÉS EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
A 2016-os évben nem változnak a stóladíjakat.
Szentmise (énekes)
Szentmise (csendes)
Esketés
Temetés

20,- RON;
15,- RON;
200,- RON;
200,- RON.

A hívek egyházi hozzájárulását illetően is az eddigi előírások maradnak
érvényben. (ld. előző karácsonyi körlevelek)
Ismételten szorgalmazzuk, hogy a hívek saját plébániájukon adják le egyházi
hozzájárulásukat (azon a plébánián, amelynek területén laknak). Minden
plébános tekintse lelkiismeretbeli kötelességének a már meghatározott és
közzétett előírások alkalmazását.
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Nr. 2820/2015.
KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA,
LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ
Az év végi jelentéseket és kimutatásokat – statisztikai adatokat, év végi
zárszámadást, költségvetéstervezetet, anyakönyvi másodlatokat – legkésőbb
2015. január 31-ignyújtsák be a Püspöki Hivatalhoz. Ahogyan eddig is, a
gépkocsiról szóló jelentést csak azok kötelesek benyújtani, akik a 2015. év
folyamán szolgálati gépkocsi vásárlásra kaptak támogatást. A szóban forgó
kimutatásokat a megadott nyomtatványokat használva (nem saját gyártmányú
nyomtatványokkal!!!), egy kísérő levél csatolásával, személyesen adják le
paptestvéreim a Püspöki Hivatalnál. Külön figyelmet kérek fordítani az
anyakönyvi másodlatok elkészítésére és azok beküldésére! Továbbra is kérem a
plébánosokat, igyekezzenek pótolni a Püspöki Levéltárból hiányzó példányokat
is. Nem utolsó sorban kérem az éves lelkipásztori beszámolót is elkészíteni és
hivatalomnál benyújtani.
***
Nr. 2821/2015.
FAKULTÁSOKRÓL
A vegyes vallású házasságok megkötéséhez szükséges engedélyt a 2016. évre
is megadom, meghagyva azt, hogy továbbra is ragaszkodnunk kell az ET 1124 –
1126. kánonjaiban előírt feltételek teljesítéséhez. Járjunk el lelkiismeretesen az
iratok elkészítésében, amelyeket a plébániai irattárban őrizzünk, az engedély
megadását pedig a Házasultak Anyakönyvébe a következő formában jegyezzük
be: „Engedélyezve a nagyváradi püspök 2821/2015. számú felhatalmazása
alapján”. A vegyes vallású házasságok megkötéséről szóló kimutatást is a 2015.
évre, a többi jelentéssel együtt, a megszokott formában 2016. január 31igkérem benyújtani Hivatalomhoz.
A valláskülönbség akadálya alóli
felmentést, a 14. életévüket betöltöttek megkeresztelésének engedélyezését,
valamint a házassági forma alóli felmentést továbbra is minden egyes esetben
írásbankérjék az Ordináriustól.
Egyházmegyénkben gyóntatási joghatósággal rendelkező minden papnak
engedélyt adok az abortusz bűnének feloldozására. Ilyen esetekben megfelelő
elégtétel meghatározása mellett, komolyan hangsúlyozzuk ki, hogy a feloldozást
külön püspöki engedély alapján kapja meg az illető.
***
Nr. 2822/2015.
BINÁLÁS, TRINÁLÁS – ORDINÁRIUS SZÁNDÉKÁRA MONDOTT
SZENTMISÉK
Továbbra is érvényben maradnak a binációk ill. trinációk esetére eddig közzétett
rendelkezések(ld. a 2422/2013. sz.).A Főtisztelendő Paptestvéreknek továbbra is
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megadom a binálási és trinálási engedélyt azzal a meghagyással, hogy ezt a
lehetőséget lelkiismeretesen kezeljék. Eddigi rendelkezésem értelmében
továbbra is engedélyezem, hogy ezen stipendiumok összegét 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 2016. 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 kérem
pontosan és lelkiismeretesen végezzék! Az intenciós könyv ellenőrzése az
Ordináriusra tartozik, valamint annak megbízásából az esperesekre, akik az évi
látogatások alkalmával végezzék el lelkiismeretesen ezt a feladatot.
***
Nr. 2823/2015.
EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM 2015-BEN
2015-ben a „Hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérmet ezüst
fokozatban, a Tenkei Esperesség ajánlására és a kijelölt bizottság támogatásával
Herman Mária, a belényesi plébániához tartozó vaskóhi egyházközség híve
kapta. Az érdemérem bronz fokozatát az egyházmegyei Caritas szervezetünk 25.
évfordulója alkalmából, az eddigi hűséges szolgálat elismeréseként a következők
vehették át: Hegedűs Ilona, Dallos László, valamint a Werkgroep
Roemeniëkontakt Tiel/Hollandia. A Megszentelt Élet Éve keretében, bronz
fokozatban vehették át az egyházmegyei emlékérmet azon szerzetesközösségek
elöljárói is, akik jelenleg az egyházmegyében tevékenykednek: Vincés Nővérek,
Mallerdorfi Ferences Nővérek, Missziós Nővérek, Irgalmas Nővérek, a
Premontrei Rend és a Lazarista Rend. Isten áldása, Szent László királyunk
oltalma és Boldog Szilárd vértanú püspökünk közbenjárása legyen segítségükre
továbbra is!
***
Nr. 2824/2015.
EGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉSEK
A 2016. évben a következő köteles gyűjtéseket jegyezzük be:
Szentföld javára
Papnevelés céljaira
Péter-fillérek
Missziók javára
Karitász javára

- Nagypénteken, 2016. március 25-én;
- Hivatások Vasárnapján, 2016. április 17-én;
- Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepén,
június 29-én;
- Missziók Vasárnapján, 2016. október 23-án;
- 2016. november 20-án.
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Az egyházmegyei direktórium is emlékeztet ezekre a gyűjtési napokra(ld. 6.
oldal). Híveinket idejében értesítsük a gyűjtések időpontjáról és a begyűjtött
összegekről is tájékoztassuk őket!
***
Nr. 2825/2015.
PAPI ÉVFORDULÓK 2016-ban
2016-ban akövetkező Paptestvéreink ünnepelnek kerek évfordulót:
Ezüstmisések
június 23-án
70 éves
március 10-én
60 évesek
május 8-án
október 9-én

- Ft. JITARU Szél Antal, plébános;
- Ft. TOMPA József, ny. lelkipásztor;
- Ns. és Ft. CIOBANU János, tb. kanonok, ny. plébános;

november 16-án

- Ft. EGELI József, plébános;
- Ns. és Ft. RAJNA József, kanonok, c. apát, főesperes,
plébános;
- Ft. CSILIK János, ny. plébános;
- Ns. és Ft. MÁJERNYIK Mihály, tb. kanonok, c. apát,
esperes, plébános;
- Ns. és Ft. ROLNYIK Martin, tb. kanonok, plébános

40 éves
Július 12-én

- Ft. RADNÓTHY Szakács Albert;

november 2-án
november6-án

Ad multos annos!
***
Nr. 2826/2015.
LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK TERVE 2016-RA
„Misericordes sicut Pater” –jelmondattal kezdtük el Advent 3. vasárnapján a
Szentatyánk által meghirdetett Irgalmasság Évét. A Mennyei Atya szeretetének
felfedezésére és a felebaráti szeretet testi és lelki jócselekedeteinek gyakorlására
szeretnénk alkalmat adni a 2016-os Lelkipásztori Programokkal, hogy
lelkiekben gazdagodva és megerősödve az elkötelezettség tudatában építő tagjai
lehessünk egyházunknak és a világnak. Lelkipásztori rendezvényeink kitaposott
útján haladva jövőre is folytatjuk az ifjúság, a felnőtt- és papképzés, a nevelés és
oktatás, a kultúra és értékeink megőrzése területén elkezdett tevékenységeinket,
amikhez, Szentatyánk tanácsára a zarándoklatok kegyelmet árasztó szép
hagyományát is csatoltuk.
60

Minden bizonnyal esperesi és/vagy plébániai szinten is lesznek helyi
kezdeményezések, amelyeket csak bátorítani tudunk. A megfelelő szervezést
szeretnénk elősegíteni a már most közzétett egyházmegyei lelkipásztori
programmal. Az egyes programokhoz és eseményekhez időben fogunk értesítőt
küldeni, melyben az események részletesebb leírását és tudnivalókat ismertetjük.
IDŐPONT
JANUÁR
Január 7.
Január 17-24.
Január 29-30.
FEBRUÁR
Február 2.
Február 4.
Február 18-21.
Február 21
MÁRCIUS
Március 3.
Március 4.
Március 19.
ÁPRILIS
Április 7
Április15-17.
Április 24.
MÁJUS
Május 5.
Május 28.
Május 30.
JÚNIUS
Június 2.
Június 11.
Június 18.

ESEMÉNY

HELYSZÍN

1. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgal- Székesegyház
masság Évében (már közölt beosztás szerint)
Ökumenikus imahét
Templomok
Hitoktatók továbbképzője (Pécsi Rita)
Posticum
Szerzetesek Világnapja
Székesegyház
2. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgal- Székesegyház
masság Évében(már közölt beosztás szerint)
Hivatások nyomában – 10 éves jubileum Iskola-Pasztorális
Központ
Boldog Szilárd vértanú-püspök –
Székesegyház
Vesperás és érdemérem átadása
3. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgal- Székesegyház
masság Évében (már közölt beosztás szerint)
24 óra az Úrért
Székhelyeken
Pedagógusok lelkinapja (Segítő Nővérek) Nagyvárad
4. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgal- Székesegyház
masság Évében(már közölt beosztás szerint)
Hivatások Hétvégéje
Pasztorális
Központ
Szent László ünnepe –
Székesegyház
Egyházmegyei Zarándoklati Nap
5. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgal- Székesegyház
masság Évében(már közölt beosztás szerint)
Családok Egyházmegyei Találkozója Székesegyház
(Bíró László püspök)
Papok és szerzetesek zarándoklata egy- Szentjobb
házmegyei kegyhelyünkhöz Szentjobbra
6. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgal- Székesegyház
masság Évében(már közölt beosztás szerint)
EIT (bérmálkozók bekapcsolásával)
Szt. László Iskola
Média-nap
Pasztorális
Központ
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JÚLIUS
Július 7.
Július 11-15.
Július 20-31.
AUGUSZTUS
Augusztus 4.

7. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgal- Székesegyház
masság Évében(már közölt beosztás szerint)
Papi Lelkigyakorlat (Barsi Balázs OFM) Sólyomkővár
Ifjúsági Világtalálkozó Krakkóban
Krakkó

8. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgal- Székesegyház
masság Évében(már közölt beosztás szerint)

SZEPTEMBER
Szeptember 1. 9. Zarándoklata Szentkapuhoz az Irgalmasság Évében(már közölt beosztás szerint)
Szeptember 8. Egyházmegyei zarándoklat Máriaradnára
Szeptember 11. Egyházmegyei kegyhelyünk búcsúja –
zarándoklat Szentjobbra a régi hagyomány szerint
Szeptember 24. Egyházmegyei Ministráns Találkozó
OKTÓBER
Október 3.
Boldog Bogdánffy Szilárd vértanúpüspök ünnepe
Október 6.
10. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgalmasság Évében(már közölt beosztás szerint)
Október 15.
Egyháztörténelmi Konferencia
Október 20.
Koronagyűlés Irgalmasság Éve – gyónás,
kiengesztelődés (Kondé Lajos atya)
NOVEMBER
November 3.
11. Zarándoklat a Szentkapuhoz az Irgalmasság Évében(már közölt beosztás szerint)
November12.
Egyházmegyénk szíve-lelke (hitoktatók
programja a diákoknak)
November 18. Szeretetszolgálat
November 19.

Kórustalálkozó

Székesegyház
Máriaradna
Szentjobb

Margitta
Székhelyeken
Székesegyház
Díszterem
Pasztorális
Központ
Székesegyház
Pasztorális
Központ
Pasztorális
Központ
Nagyvárad

***
Nr. 2827/2015.
LELKIPÁSZTORI NAPOK EGERBEN
Az Magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet ebben az évben is szakmai
továbbképzőt szervez, mely nyitott minden érdeklődő előtt – különösen a
lelkipásztorkodás területén tevékenykedő papok, szerzetesek és szerzetesnők,
illetve lelkipásztori kisegítők számára. Jó alkalom ez a továbbképzésre és az
aktuális lelkipásztori témák közös átdolgozására.
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A 2016. január 25-28. között, Egerben szervezendő Országos LelkipásztoriTeológiai Napok jelmondata: „…amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek” (Jn
13,15).Az Irgalmasság Évére való tekintettel az előadások ezt a témakört járják
körül különböző megvilágításokban. A rendezvényre mindenki egyénileg
jelentkezhet2015. december 31-ig a w3.oli.katolikus.hu/aktualis honlapon.
Kérem azokat a lelkipásztorokat, szerzeteseket, akik ezen a továbbképzőn rész
vesznek, szíveskedjenek ezt jelezni hivatalomnál is. Köszönöm.

***
Nr. 2828/2015.
HIBAIGAZÍTÁS
Előző körlevelemben, Az Irgalmasság Éve – Szentévi zarándoklati napok a
Szentkapu átlépésével az egyházmegye főtemplománál cím alatt közölt
beosztásoknál két hiba csúszott be. A jelzett dátumoktól eltérően az alábbi
dátumok érvényesek október és november hónapokban:
- 2016. OKTÓBER 6., első csütörtök , valamint
- 2016. NOVEMBER 3., első csütörtök.
A beosztott plébániák a már közöltek szerint szervezzék zarándoklatukat a
Székesegyházhoz.

***
Nr. 2829/2015.
ELHUNYT PAPTESTVÉRÜNK
Főtisztelendő FEKETE József, tb. kanonok, nyugalmazott plébános
paptestvérünk, életének 86. és papságának 61. évében, 2015. április 3-án hunyt
el. Az engesztelő szentmisét és a temetési szertartást április 6-án az élesdi
plébániatemplomban végeztük el, majd a helyi temetőben helyeztük örök
nyugalomra. R.I.P.

Nagyvárad, 2015. december 8-án.

† László s.k.
megyéspüspök
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