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AZ IRGALMASSÁG ÉVE – MEGNYITÁSA ÉS ÜNNEPLÉSE
„Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra az
öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele.
Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát.
Irgalmasság: a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet.
Irgalmasság: az alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik,
aki őszintén tekint testvérére, akivel az élet útjain találkozik. Irgalmasság: az
út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra a reményre,
hogy bűneink korlátai ellenére mindenkor szeretnek bennünket.”
Kedves Paptestvéreim, Kedves Testvérek!
Az előttünk álló rendkívüli szentévet meghirdető, Az Irgalmasság Arca
kezdetű pápai bulla 2. pontjában olvashatjuk Szentatyánk, Ferenc pápa ezen
gondolatait, amelyekkel arra akar buzdítani bennünket, hogy a következő
évben egy csodálatos igazság megtapasztalását mélyítsük el magunkban és
mozdítsuk elő abban a környezetben, amelyben élünk. Az irgalmasság
misztériuma – mert erről van szó − Isten megtalálásához akar elvezetni
bennünket, hogy felfedezve Őt és megtapasztalva gondoskodó szeretetét a
mi életünkben, utat találjunk egymás felé, és mindenkivel megosszuk
felemelő szeretetét és jóságának szépségét. Az Irgalmasság Éve rendkívüli
szentidőként áll előttünk, hogy figyelmeztessen: Isten utat keresett
hozzánk és teszi ezt folytonosan, mert fontosak és értékesek vagyunk
számára. „Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten
fiainak hívnak és azok is vagyunk.” (1Jn 3, 1) Ebből kiindulva arra is
figyelmeztet bennünket ez a szentidő, hogy életünkben tegyük hatékonnyá
1

azt a szeretetet, amelyet Isten áraszt reánk jóságosan. Isten hozzánk vezető
útját tegyük egymáshoz vezető úttá, hogy legyőzzük a sok megtévesztő
körülményt, hogy megszüntessük körülöttünk a bizonytalanságot és
kilátástalanságot, hogy egy emberibb világ megmentésén fáradozva ne
legyenek környezetünkben olyanok, akik elszigetelten élnek, magányosan,
vagy olyanok, akiket betegség vagy különféle megpróbáltatások miatt
sokszor kirekeszt magából a társadalom. „Arról ismertük meg Isten
szeretetét, hogy életét adta értünk. Nekünk is oda kell adnunk életünket
testvéreinkért... ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és
igazsággal!”(1Jn 3, 16.18). E kettős figyelmeztetésben Isten csodálatos
műve tárul fel előttünk: Ő mérték nélkül ajándékoz meg bennünket
szeretetével és jóságával, és még a legsötétebb mélységekben is magához
ölel, vállain hordoz bennünket, amint ez a szentév logóján is látható. Teszi
ezt nem önmagáért, hanem értünk, és azért, hogy mi is ezt tegyük
egymással.
Már többször megfogalmazódott a kérdés: vajon mi vezethette
Szentatyánkat ahhoz, hogy egy ilyen rendkívüli szentévet hirdessen meg az
egyházban? A választ a szentévet meghirdető bullában találjuk meg
legkimerítőbben. De arra is gondolhatunk, hogy a mai világ, annak
történései, törekvései és fejlődése feletti aggodalom váltotta ki részéről ezt a
felhívást: álljunk meg, találjunk időt saját magunk számára és nézzük meg,
kik vagyunk igazán. Merjük elővenni igazi kincseinket, amelyeket a mai
világ nagyon sokszor leértékel, és azokat állítsuk újra életünknek
középpontjába. Isten gyermekei vagyunk és senki sem lophatja el tőlünk
ezt a személyi igazolványt – mondotta Szentatyánk az egyik homíliájában,
2013. július 5-én. És még arra is gondolhatunk, hogy a világ terheinek súlya,
a sok seb és szenvedés, amely olyan sok országban és helyen nap mint nap
megnyilvánul emberek és népek életében, ez késztette Szentatyánkat arra,
hogy a gyógyuláshoz és a szabaduláshoz vezető utat megnevezze előttünk és
a világ előtt. Ez az út nem idegen számunkra, ez az út nálunk kezdődik:
megtérésünkkel és személyes elköteleződésünkkel. Mert ahol nap mint nap
zajlik életünk, ott tehetjük jobbá és szebbé ezt a világot. Az Istentől
kapott javak megosztására hívogat bennünket ez a szentidő, hogy a
megújulás kegyelme hatékonyan és Isten akarata szerint szolgálja ezt a
világot és benne minden embert.
Az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve, amint már korábbi körlevelemben is
közöltem, 2015. december 8-án veszi kezdetét és 2016. Krisztus Király
ünnepén zárul. Ahhoz, hogy ezt a szentidőt megfelelően és gyümölcsözően
tudjuk megélni, a rendelkezésünkre álló csatornákon figyelemmel és
érdeklődéssel kövessük az ezzel kapcsolatos közleményeket, javaslatokat és
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a szentévvel kapcsolatos tudnivalókat. Egyházmegyei körleveleinkben is
közöljük a szentév megünneplésére rendelt alkalmakat és lehetőségeket,
amelyek mindenki számára a lelki megújulás útjait jelenthetik. Jelen
körlevelemben a következőket szeretném a paptestvérek, a szerzetesek, a
hitoktatók és a kedves hívek figyelmébe ajánlani.
1.
Püspöki kápolnánk búcsúján minden paptestvérnek, szerzetesi
közösségnek és hitoktatónak átadtam a szentévet meghirdető Misericordiae
Vultus kezdetű pápai bullát. A Szentatya levele nagy segítségünkre lehet a
szentév fontosságának értelmezésében, magyarázásában. Tanulmányozzuk
át figyelmesen, elmélkedjük felette. Valamennyiüket kérem, hogy ez a levél
minden templomban bemutatásra, feldolgozásra kerüljön. Nagyon jó
alkalom erre a szentév első szakasza, ide értve a nagyböjti időt is. Továbbá a
pápai bulla jó alapot jelenthet a szentév folyamán az irgalmasság témáját
feldolgozó szentbeszédek összeállításához.
2.
A rendkívüli szentévet egy erre az alkalomra készült zászlóval is
szeretnénk jelezni. Ezt a templomi zászlót – lobogót – mindenki a püspöki
irodán veheti majd át és a templom szentélyében, látható helyen, lehetőleg
az oltár és ambó közelében kell elhelyezni. A lobogó a pápai színek alapján
a szentév logóját mutatja. A logó magyarázatát a híveknek el kell mondani
az előző körlevélben közölt ismertető szerint.
3.
A Szentatya óhajára székesegyházunkban is egy szent kaput nyitunk
meg, amely az Isteni Irgalmasság Kapuja nevet viseli. A kapu megnyitása
ünnepélyes keretek között történik 2015. december 13-án 16.00 órakor. A
szentmisére való ráhangolódás már 15.00 órakor elkezdődik. Ezután
körmenetben vonulunk a kapu megnyitására és azt követi az ünnepélyes
szentmise, melyet Piero MARINI, érsek, Szent II. János Pál pápa egykori
szertartásmestere fog celebrálni. A szentkapu megnyitására szeretettel
hívom és várom kedves paptestvéreimet, a szerzeteseket és az egyház
szolgálatában álló világi testvéreket. Egyben azt is kérem, tegyünk meg
mindent azért, hogy a hívek is minél nagyobb számban vegyenek részt ezen
a szentmisén.
4.
A szentév folyamán egyházmegyénk plébániáinak hívei
zarándokként érkezzenek a székesegyházhoz, hogy a szentkapun átlépve,
a megújulás kegyelmeibe és az ilyenkor szokásos búcsúkban részesüljenek.
Ezért elrendelem, hogy a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje
Szentévi
Zarándoklati
Nap
legyen,
amikor
egyházmegyénk
főtemplomában közös liturgiára várjuk a zarándokokat a körlevélhez csatolt
programnak megfelelően (ld. csatolmány) A zarándoklati napok alkalmával
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Nagyváradon az esti órákban csak a székesegyházban lesz szentmise, amely
téli időszakban 17.00 órakor, nyáron pedig – áprilistól októberig - 18.00
órakor kezdődik. Megfelelő igehirdető és elegendő gyóntató biztosításával
mozdítjuk elő híveinkben az isteni irgalmasságnak szentelt idő gyümölcsöző
átélését. A felajánlott lehetőségeken túl, minden más ilyen irányú kérelem
előtt nyitottak vagyunk: előzetes bejelentés alapján az év bármely napján
fogadunk zarándokokat.
5.
Az előttünk álló kegyelmi idő jó alkalom arra, hogy imádságos
lelkülettel ajánljuk fel Istennek, az Irgalom Atyjának saját magunkat,
családjainkat, egyházmegyénket, az egész világot. Az erre az alkalomra
közölt imádságot minden szentmise záró áldása után mondjuk el
híveinkkel.

Jézus Krisztus, Te arra hívsz minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a
Mennyei Atya. Kérünk Téged, mutasd meg nekünk arcodat! A te szerető
tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabszolgaságából; a
házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat a
teremtményekben keressék. Tekinteted sírva fakasztotta Pétert a tagadása
után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy
valamennyien megértsük szavaidat, melyeket a szamariai asszonynak
mondtál, és mindennap felismerjük “az Isten ajándékát!”
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát
elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg.
Add, hogy az egyház a világban a Te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki
dicsőségesen feltámadt.
Te papjaidat is gyengédséggel akarod felruházni, hogy igaz együttérzéssel
viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak: tedd,
hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és
megbocsát neki.
Küldd el Lelkedet, és szentelj meg bennünket, hogy az Irgalmasság
Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkesedéssel
vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az
elnyomottaknak a szabadulást, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.
Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és
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uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel örökkön-örökké. Ámen.
6.
A szentév idején, a szentmiséken utaljunk a kegyelmi idő
fontosságára. Különösen a nagyböjti szentidő alatt a kiengesztelődést
hangsúlyozzuk, mint az isteni irgalom megtapasztalásának elengedhetetlen
feltételét. Ezért minden plébános biztosítson elegendő alkalmat hívei
számára, hogy a kiengesztelődés szentsége által megtisztulva haladjanak az
Irgalmas Atya felé vezető úton. Továbbá ragadjuk meg a lehetőségeket és
szervezzünk plébániális lelkigyakorlatokat, népmissziókat. A paptestvérek
legyenek készségesek az ilyen jellegű felkérésekre, segítsenek egymáson a
hívek lelki haszna érdekében.
„A Jubileumi Évben az Egyház legyen Isten szavának visszhangja, mely
határozottan és meggyőzően szólal meg, mint a megbocsátás, a támogatás, a
segítség, a szeretet gesztusa és szava.” (Misericordiae Vultus 25) Isten
különleges ajándékaként éljük meg az előttünk álló kegyelmi időt, hogy a
megtapasztalt irgalmasság tettei, a jóság és a szeretet gyakorlására
serkentsenek bennünket a családban, a közösségben és az egész világon.

Nr. 2532/2015.
A PAPI SZENÁTUS MEGÚJÍTÁSA
Az előző körlevélben meghirdetett Papi Szenátus megújítása, az esperesi
kerületekben megszervezett választások, ill. a megnevezés által megtörtént.
Az új Papi Szenátus tagjai a következők:
Hivatalból tagok:
Msgr. FODOR József, általános helynök,
Ft. Dr. KOVÁCS F. Zsolt, irodaigazgató,
Ft. Dr. FÜGEDY Antal, bírósági helynök.
Választott tagok:
Ns. és Ft. PÁLOS István nagyvárad-szőllősi plébános, a Váradi Esperesség
részéről,
Ft. SZABÓ Ervin bihari plébános, spirituális, a Várad-Környéki Esperesség
részéről,
Ft. VARGA Sándor monospetri plébános, a Margittai Esperesség részéről,
Ft. BOGDÁN István érmihályfalvi plébános, a Székelyhídi Esperesség
részéről,
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Ns. és Ft. Dr. LŐRINCZ Otto esperes, nagyszalontai plébános, a Tenkei
Esperesség részéről,
Ft. KUGLIS Gábor, a Szilágysomlyói Esperesség részéről és
Ft. TÓTH Attila Levente tasnádszántói plébános, a Tasnádi Esperesség
részéről.
Kinevezett tagok:
Nm. és Ft. FEJES Rudolf Anzelm OPraem. apát,
Ft. MÂRŢ Mihai plébános,
Ft. MLINARCSIK Ján plébános és
Ft. PÉK Sándor esperes, nagyvárad-újvárosi plébános.
A Tanácsosok Testületének feladatait továbbra is a székeskáptalan látja el.
A Papi Szenátust 2015. december 2-án 11.00 órára hívom meg első
megbeszélésünkre.
***
Nr. 2533/2015.
AZ ÚJ EGYHÁZTANÁCSOK MEGERŐSÍTÉSE
Miután az ide vonatkozó szabályzat értelmében plébániáinkon megtörtént az
új egyháztanácsok megválasztása, ezek megerősítését minden plébánián
írásban is fogom közölni. Az új egyháztanácsok mandátuma 2015.
november 22-én, Krisztus Király vasárnapján lép érvénybe és öt évre
szól. Kérem a Főtisztelendő Plébános Urakat, az egyháztanácsokat
megfelelően és ünnepélyesen iktassák be az előírt eskü letételével.
Valamennyiük, lelkipásztorok és egyháztanácsosok számára Isten bőséges
áldását kívánom, hogy összehangolt munkával egyházunk és híveink
szolgálatában fáradozhassunk.
***
Nr. 2534/2015.
A SZENTSÉGEK FELVÉTELÉRE VALÓ ELŐKÉSZÜLET
Bár előző körleveleimben is utaltam erre, most ismételten emlékeztetem
kedves paptestvéreimet, hogy a szentségek kiszolgáltatásánál megfelelő
felkészülést kérjünk a jelentkezőktől. Külön gondolok itt az elsőáldozókra, a
bérmálkozókra és a házasságra készülő jegyesekre. Az jövő évi
elsőáldozásra az előkészületek már folyamatban kell legyenek. Kérem,
hogy következetesen járjunk el, és csak azokat vezessük az elsőáldozáshoz,
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akik kitartóan és lelkiismeretesen vesznek részt a felkészítőkön. Ez
vonatkozik a bérmálkozókra is, akiket nagy odafigyeléssel és türelemmel
oktassuk, figyelmet szentelve arra is, hogy az elméleti ismereteken túl, a
keresztény katolikus élet gyakorlataihoz is elvezessük őket, ill. a
szeretetszolgálat lehetőségeit és fontosságát is tárjuk fel előttük. Már most
figyelmeztessük őket arra, hogy a bérmálás eseménye elsősorban találkozás
a Szentlélekkel és csak másodsorban családi esemény. Figyelmeztessük őket
a külsőségekre is, valamint a bérmálás alkalmával megkövetelt tisztességes,
az alkalomhoz illő öltözetre. Ami a házasságra készülőket illeti, vegyük
nagyon komolyan a házassági előkészítőket is. Püspöki városunkban
továbbra is szorgalmazzuk a meghirdetett jegyeskurzusokon való részvételt.
A plébánosok gondoskodjanak arról, hogy minden hatáskörükbe tartozó
jelentkező megfelelő oktatás után járulhasson a szentséghez.
Egy általános gond: a plébániák közötti kommunikáció és az illetékesség
ill. joghatóság kérdése, főleg az említett szentségek kiszolgáltatása
esetében. Nyomatékosan kérem a plébánosokat, hogy amennyiben olyanok
jelentkeznek elsőáldozásra, bérmálásra, házasságra, akik nem a plébánia
területéhez tartoznak, azok csak az illetékes plébános által kiállított
megfelelő elbocsátó levél felmutatása után részesülhetnek a szentségben. Az
érintett plébánosok maguk között kommunikáljanak, de az érintett
személyek, a szülők is vegyék tudomásul az ilyen átjelentkezések súlyát. A
szentség kiszolgáltatása után pedig, anyakönyvezés végett jelezzünk vissza
az illetékes plébánosnak.
***
Nr. 2535/2015.
A LITURGIÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA
Koncelebrálás, békecsók
Már többször is szóba hoztam a liturgia szabályos végzését. Ismernünk kell
a liturgiára vonatkozó szabályokat és törekednünk kell arra, hogy mindenben
az egyház által meghatározott normák szerint járjunk el. Végső soron az
egyház liturgiáját ünnepeljük. Ismételten kérem Főtisztelendő
Paptestvéreimet, fordítsunk nagy gondot arra, hogy a liturgiát helyesen és
szépen végezzük. Kérem, a következőkre külön figyelmet szentelni:
1.
„A koncelebrált szentmiséknél a koncelebrálók az adományok
elkészítését követően, a felajánló könyörgés után lépnek az oltár köré. (vö.
RMÁR 215). Az eukarisztikus ima végzésénél „azokat a szövegeket,
amelyek minden koncelebrálóra tartoznak, különösen az átváltoztatás
szavait, a koncelebrálók valamivel halkabban mondják, hogy a
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főcelebráns hangja jól hallható legyen.” (RMÁR 218). – Ord.Circ.
III./2012, 755/2012. sz.
2.
A békeköszöntés rituális kifejezésénél el kell kerülni a
következőket:
- «Béke-ének» beiktatását, mivel ilyen a római szertartásban nincsen.
- hogy a hívek elhagyják a helyüket abból a célból, hogy a béke jelével
köszöntsék egymást,
- hogy a pap eltávolodjon az oltártól azért, hogy a béke jelével köszöntse
valamelyik hívőt,
- hogy bizonyos alkalmakkor, mint a Húsvét vagy a Karácsony ünnepe, vagy
a rituális szertartások során, mint például keresztség, elsőáldozás, bérmálás,
házasságkötés, szerzetesi fogadalom, temetés alkalmával a béke jelével való
köszöntés arra szolgáljon alkalmat, hogy a hívek gratuláljanak egymásnak,
jókívánságaikat vagy együttérzésüket fejezzék ki. – Ord.Circ V./2014,
2358/2014.sz.
3.
Továbbra is kérem, a liturgia ünneplésénél – szentmise vagy más
liturgikus alkalmak – kerüljük az olyan un. „betéteket”, amelyek
megzavarnák a liturgia misztérium szerinti ünneplését. Más felekezetű
testvérek, mint már szorgalmaztam, csak a liturgián kívül szólhatnak a
hívekhez és a szentmisék alkalmával csak a szentélyen kívül foglalhatnak
helyet. (2431/2011.sz.)
***
Nr. 2536/2015.
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK AZ EGYHÁZMEGYÉBEN
Barta Szabolcs CM, lazarista atya 2015. november 8-tól ideiglenesen a
nagyvárad-újvárosi plébánián teljesít segédlelkészi szolgálatot. További
feladatkörét a következő időben határozom meg. Fogadjuk szeretettel az
egyházmegyébe visszatérő lazarista atyát/atyákat.
Nagyvárad, 2015. november 10.
†Böcskei László s.k.
Megyéspüspök
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AZ IRGALMASSÁG ÉVE
SZENTÉVI ZARÁNDOKLATI NAPOK
A SZENTKAPU ÁTLÉPÉSÉVEL AZ EGYHÁZMEGYE
FŐTEMPLOMÁNÁL
(minden hónap első csütörtökjén a Székesegyházban)
2015 – 2016
2015. DECEMBER 13-ÁN
A SZENTÉV megnyitása – szentkapu megnyitása a székesegyházban
Szentmise 16.00 órakor, 15.00 órakor ráhangolódás
A szentmise főcelebránsa SER Piero MARINI, c. érsek.
A szentmisére várjuk minden paptestvérünket, a szerzeteseket, hitoktatókat
és plébániák híveit. A nagyváradi plébániákon ezen az estén nincsen más
szentmise!
2016. JANUÁR 7. első csütörtök
Szentmise 17.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Nagyvárad-Székesegyház
Nagyvárad-Velenve
Nagyvárad Szent László
Nagyvárad-Őssi
Nagyvárad-Olaszi
Nagyvárad-Szent Katalin Telep
Nagyvárad-Velence
Nagyvárad-Szent József telep
Nagyvárad-Szőllős
Biharpüspöki
Prédikál: Ft. Curaliuc Demeter
Gyóntatnak: Ft. Gyenge Béla, Ft. Egeli József, Ft. Bakos Gábor
Koncelebrálnak: Nm. Ft. Fejes Anzelm O.Praem., Ft. Kiss Albert, Ft.
Pálos István, Ft. Kóhr Balázs, Ft. Bohács Sándor, Ft. Curaliuc Demeter, Ft.
Láber Ferenc, Ft. Pék Sándor, Ft. Székely Antal, Ft. Német László, Mons.
Fodor József, Ft. Mahajduda János, Ft. Dr. Kovács Zsolt, Ft. Vakon Zsolt,
Ft. Mészáros Antal, Ft. Radnóthy-Szakács Albert, Ft. Pilis György, Ft. Barta
Szabolcs CM és a Székeskáptalan.
2016. FEBRUÁR 4. első csütörtök
Szentmise 17.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Bihar
Hegyközcsatár
Élesd
Hegyköztóttelek
Fugyivásárhely
Köröstarján
Prédikál: Ft. Rajna József
Gyóntatnak: Ft. Bohács Sándor, Ft. Kóhr Balázs, Ft. Székely Antal
Koncelebrálnak: Ft. Rajna József, Ft. Kubálák Péter, Ft. Szabó Ervin, Ft.
Kruzslitz Imre, Ft. Bărbuţ Petrică és a Székeskáptalan.
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2016. MÁRCIUS 3. első csütörtök
Szentmise 17.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Magyarcséke
Váradszentmárton
Mezőtelegd
Újpalota
Szalárd
Prédikál: Nm. Ft. Fejes Rudolf Anzelm O.Praem.
Gyóntatnak: Ft. Kiss Albert, Ft. Mahajduda János, Ft. Egeli József
Kocelebrálnak: Nm. és Ft. Fejes Rudolf Anzelm O, Praem. Ft. Vilcsek
Ferenc, Ft. Knecht József, Ft. Láber Ferenc és a Székeskáptalan.
2016. ÁPRILIS 7. első csütörötök
Szentmise 18.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Margitta
Szentjobb
Almásfegyvernek
Berettyószéplak
Szalacs
Monospetri
Micske
Prédikál. Ft. Giosanu Leonard
Gyóntatnak: Ft. Pék Sándor, Ft. Mészáros Antal, Ft. Mârţ Mihály
Koncelebrálnak: Ft. Májernyik Mihály, Ft. Giosanu Leonárd, Ft. Pitó
Lajos, Ft. Kurila Gábor, Ft. Varga Sándor, Ft. Maskara János és a
Székeskáptalan.
2016. MÁJUS 5. első csütörtök
Szentmise 18.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Nagyvárad-Vár,
Magyarpatak - Făgetu
Madarász
Élesd szlovák hívek
Şinteu
Berettyószéplak- szlovák hívek
Bodonos - Budoi
Sárán - Şerani
Baromlaka - Borumlaca
Prédikál: Ft. Maskara Ján
Gyóntatnak: Ft. Bohács Sándor, Ft. Vilcsek Ferenc, Ft. Husztig Róbert
Koncelebrálnak: Ft. Maskara Ján, Ft. Mlinárcsik Ján, Ft. Kubálák Péter, Ft.
Albert Ágoston, Ft. Frnka Jaroslav, Ft. Rolnyik Martin, Ft. Mercsák Anton,
Ft. Ferik József és a Székeskáptalan.
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2016. JÚNIUS 2. első csütörtök
Szentmise 18.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Székelyhíd
Érkeserű
Asszonyvására
Érmihályfalva
Bihardiószeg
Érsemjén
Éradony
Értarcsa
Prédikál: Ft. Nagy János
Gyóntatnak: Ft. Curaliuc Demeter, Ft. Egeli József, Ft. Mahajduda János
Koncelebrálnak: Ft. Ozsváth József, Ft. Szűcs Attila, Ft. Mihály Balázs, Ft.
Bogdán István, Ft. Husztig Róbert, Ft. Nagy János és a Székeskáptalan.
2016. JÚLIUS 7. első csütörtök
Szentmise 18.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Tenke
Mezőbikács
Bél
Nagyszalonta
Bélfenyér
Belényes
Biharsályi
Prédikál: Ft. Dr. Fügedy Antal Levente
Gyóntatnak: Ft. Szabó Ervin, Ft. Bărbuț Petrică, Ft. Mlinárcsik Ján
Koncelebrálnak: Ft. Scheck László, Ft. Kiss Márton, Ft. Dr. Fügedy Antal
Levente, Ft. Jitaru-Szél Antal, Ft. Dr. Lőrincz Ottó, Ft. Mihăieş Iosif és a
Székeskáptalan.
2016. AUGUSZTUS 4. első csütörtök
Szentmise 18.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Szilágysomlyó
Sülelmed
Kárásztelek
Szilágycseh
Kraszna
Zilah
Selymesilosva
Zsibó
Prédikál: Ft. Nagy Jácint
Gyóntatnak: Ft. Bohács Sándor, Ft. Bakos Gábor, Ft. Mészáros Antal
Koncelebrálnak: Ft. Kuglis Gábor, Ft. Nagy Jácint, Ft. Sővér István, Ft.
Nagy Tibor és a Székeskáptalan.
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2016. SZEPTEMBER 1. első csütörtök
Szentmise 18.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Tasnád
Tasnádszántó
Ady Endre
Királydaróc
Prédikál: Ft. Bodor Zoltán
Gyóntatnak: Ft. Gyenge Béla, Ft. Egeli József, Ft. Láber Ferenc
Koncelebrálnak. Ft. Bodor Zoltán, Ft. Tóth Attila Levente és a
Székeskáptalan.
2016. OKTÓBER 4. első csütörtök
Szentmise 17.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
Ştei
Băiţa
Nagyvárad-Kapucinus
Jibou – románok
Vaşcău
Más plébániák román ajkú hívei
Prédikál: Ft. Jitaru-Szél Antal
Gyóntatnak: Ft. Scheck László, Ft. Giosanu Leonárd, Ft. Vilcsek Frantisek
Koncelebrálnak: Ft. Mârţ Mihai, Ft. Jitaru-Szél Antal, Ft. Mihăieş Iosif, Ft.
Nagy Tibor és a Székeskáptalan
2016. NOVEMBER 6. első csütörtök
Szentmise 17.00 órakor
a következő plébániákról, illetve filiáikból érkező zarándokokkal:
A nagyváradi plébániák
A lemaradt vidéki plébániák
Prédikál: Ft. Pék Sándor
Gyóntatnak: Ft. Majajduda János, Ft. Mészáros Antal, Ft. Székely Antal
Koncelebrálnak Nagyvárad összes papja, a Székeskáptalan és a vidéki
papság
A Székeskáptalan minden alkalommal jelen lesz az, lehetőleg az aulisták is
vegyenek részt.
***
Kérem a Paptestvéreket, 2016. évi programjukba már idejében írják be az itt
feltüntetett alkalmakat, feladatokat. Szabadságukat is úgy tervezzék, hogy a
kijelölt napokon itt tudjanak lenni híveikkel a székesegyházban. Köszönöm
mindenkinek a közreműködését!
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