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VI. / 2012

Nr. 1902/2012.
ESPERESI MEGBÍZÁSOK
Az Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően, egyházmegyénk
főesperességeinek ill. esperességeinek élére a következő paptestvéreknek adtam
vagy újítottam meg a kinevezést.
I.

Székesegyházi Főesperes
1.
Váradi esperes
2.
Várad-környéki esperes
3.
Margittai esperes
4.
Székelyhídi esperes
5.
Tenkei esperes

-

Ns. és Ft. Kiss Albert
Ft. Pék Sándor
Ft. Kubálák Péter
Ns. és Ft. Májernyik Mihály
Ft. Györfi József
Ns. és Ft. Lőrincz F. K. Ottó.

II.

Krasznai Főesperes
6.
Szilágysomlyói esperes

-

Ns. és Ft. Pálos István
Ft. Sövér István

III.

Közép-Szolnoki főesperes
7.
Tasnádi esperes

-

Ns. és Ft. Rajna József
Ft. Sövér István.

A most közzétett kinevezések október 1-től három éves időtartamra
érvényesek. Kérem a főesperes és esperes urakat, hogy teendőiket a 602/2001.
számú körlevélben közöltek alapján teljesítsék. Legelső feladatként a kerületi
papsággal válasszák meg azt a paptestvért, aki megbizatásuk ideje alatt a titkári
ill. jegyzői feladatot látja majd el.
Megköszönve a főesperes és esperes testvéreimnek, különösképpen Ft. Ciobanu
János esperes úrnak eddigi lelkiismeretes munkáját, mindenkinek Isten áldását
és a Szentlélek segítségét kívánom feladatai teljesítéséhez.
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Nr. 1903/2012.
PÜSPÖKI KÁPOLNA BÚCSÚJA
Püspöki kápolnánk búcsúját ebben az évben Borromeo Szent Károly ünnepét
megelőző napon, 2012. november 3-án, szombat d.e. 11.00 órakor egy
ünnepélyes szentmisével üljük meg. Ez alkalommal nyitjuk meg hivatalosan
egyházmegyénkben is a Szentatyánk, XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit
évét, amely 2012. október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50.
éfvordulóján kezdődött és 2013. november 24-én, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a
Mindenség Királyának ünnepén fejeződik be. Szentatyánk arra hív bennünket,
hogy a Hit évében különleges figyelemet fordítsunk hitünk felbecsülhetetlen
kincsére. „Ebből a szempontból a Hit éve meghívás hiteles és ismételt
megtérésre az Úrhoz, a világ egyetlen Megváltójához.”(Porta Fidei 6. p.).
Nagy szeretettel hívom Kedves Paptestvéreimet, a Szerzeteseket és a
hitoktatókat ünnepeljük együtt ezt a napot és az egész évet, hogy annak minden
napja legyen a hitből fakadó örömöknek a forrása egyéni és közösségi
életünkben. A búcsús szentmise után egy szerény agapéra várom a jelenlévőket.
***
Nr. 1904/2012.
VÁRAD TUDÓS PÜSPÖKEI
„Nagyvárad tudós püspökei, jeles személyiségei” című konferenciánk idén 14.
alkalommal kerül megrendezésre. 2012. október 20-án 10.30 órától a Püspöki
Palota dísztermében tartandó rendezvény Benkovich Ágoston és Forgách Pál
nagyváradi püspökök életének bemutatását tűzte ki célul. Meghívott előadóként
érkezik Nagyváradra SER Beer Miklós váci püspök, Dr. Véghseő Tamás a
nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Főiskola rektora, illetve Dr. Krahling
János a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense. Előadást
tart továbbá Dr. Fleisz János egyetemi tanár és Fodor József általános helynök.
Ismételten nagy szeretettel hívom és várom az egyházmegye papságát, hogy
karoljuk fel ezt a rendezvényt is, vegyünk részt az előadásokon és így
tisztelegjünk egyházmegyénk egykori főpásztorainak emléke előtt. Mindenkit
szeretettel várunk!
***
Nr. 1905/2012.
BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD LITURGIKUS SZÖVEGEK
Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció megküldte a Boldog
Bogdánffy Szilárd tiszteletére jóváhagyott liturgikus szövegeket. Ezeket külön
lapokon fogjuk eljuttatni a plébániákra. A jövőben mind a zsolozsmánál mind a
szentmisénél ezeket a szövegeket használjuk, kiegészítve a vértanúktól vett
általános részekkel.
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Nr. 1906/2012.
ÁLTALÁNOSSÁGOK
Miután javaslatként több alkalommal is elhangzott egy olyan útmutató
összeállítása, amelyben a lelkipásztorok teendői legyenek lefektetve, nagy
tisztelettel kérem minden paptestvéremet, szíveskedjen áttanulmányozni az
Egyházi Törvénykönyv ide vonatkozó előírásait, amelyek részletesen felsorolják
mindazon lelkipásztori és adminisztratív feladatokat, amelyeket egy plébánosnak
ill. segédlelkésznek vállalnia és teljesítenie kell. Az említett részek az ET 515. –
552. kánonjaiban találhatóak meg. Nagyon fontosnak tartom feleleveníteni ezen
ismereteket, hogy a reánk háruló feladatoknak eleget téve eredményes
tevékenységünkkel hozzájáruljunk egyházközségeink és egyházmegyénk
életének fejlesztéséhez.
Az elmúlt hónapok tapasztalatai arra is késztetnek, hogy a fent említett kánoni
szabályok értelmében egy pár gyakorlati utasítást is nyújtsak paptestvéreimnek.
1.
Fordítsunk nagy gondot a plébániai irattár és könyvtár megőrzésére,
illetve kezelésére. Dolgozzunk rendszerezetten, tisztán és pontosan. A
plébánosnak ismernie kell a plébánia irattárát és külön gondot kell fordítania a
fontos vagy ritka okmányokra!
2.
Vezessük a Historia Domust. Ahol ez megvan, folytatni kell a régit, ahol
pedig nincsen, azonnal kezdeni kell egy új kötetet.
3.
Az egyházi tulajdont képező épületekre, föld- ill. erdőterületekre
vonatkozó régi és új okmányokat, beleértve a tulajdonpapírokat is, nagy
gondossággal őrizzük és azoknak eredetijét ne engedjük át senkinek. A
plébánosnak ismernie kell az egyházközség tulajdonát!
4.
Az egyházi épületek gondozása – különösen gondolok itt a templomra és a
plébániaépületre – a plébánosnak állandó feladata, hiszen nagyon sok kárt
tudunk elkerülni, ha a kisebb javításokat idejében elvégezzük (csatorna, cserép,
vízelvezetés, fák, stb).
5.
Fordítsunk gondot a templomi felszerelésekre, a sekrestye szekrényeinek
rendben tartására, a tárgyak és ruhák tisztaságára, valamint az értékes tárgyak
biztonságára. Ahol régi liturgikus tárgyakat ill. ruhákat kívánnak kiselejtezni, az
eljárás a következő: külön dobozokba helyezzük a kiselejtezett tárgyakat, ezeket
vizitáció alkalmával majd átnézzük. Addig is nem a szekrényekben, hanem
dobozokban tárolhatjuk ezeket, így helyet biztosítva a használatban levő
tárgyaknak.
6.
Ugyancsak nagy gondot kell fordítsunk templomunk ritkábban látogatott
helyiségeire és tereire: raktár, kripta, torony feljárat és torony. Magától értődő,
hogy ezeken a helyeken is tisztaságot és rendet kell tartsunk!
7.
A plébániaépület kezelésében is törekedjünk arra, hogy minden olyan
körülményt, amely ártana az épület állagának kizárjunk ill. megelőzzünk. A
plébániaépület az egyházközség tulajdona, de szolgálatunk idején a mi
otthonunk is. A lehetőségeket kihasználva kezeljük lelkiismeretesen és
gondozzuk a célnak megfelelően. Nagyon visszataszító, amikor az ember egy
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rendetlen és gondozatlan plébániára lép be. Vonatkozik ez a plébániaépület és a
templom körüli kertre is.
8.
Az előző pontban említettek mellett kihangsúlyoznám azt is, hogy a
kutya-barát lelkipásztorok legyenek tekintettel arra, hogy a plébánia egy hivatali
hely, ahová minden jószándékú embernek jogában áll belépni. Ezért a kutyákat
olyan módon tartsák, hogy a hívekben ne keltsen félelmet a jelenlétük és
zavarmentesen bejuthassanak a plébánia irodájába. Arra is kérem
paptestvéreimet, hogy a plébánia épületen kívül tartsák kutyáikat és nem bent az
épületben. Amint már tapasztalhattuk, a kutyák olyan károkat tudnak okozni,
amiket az utód nagyon nehezen tud helyrehozni. Ezért gondoljunk arra, hogy
csak ideiglenesen vagyunk egy plébánián. Legyünk ezen a téren is
körültekintőek.
***
Nr. 1907/2012.
PLÉBÁNIAI PECSÉTEKRŐL
A plébániai pecsétek használatával kapcsolatosan figyelmeztetem kedves
paptestvéreimet, hogy a plébániai iratokon csak egy kerek pecsétformát
használhatunk. Ezen szerepelnie kell a feliratnak – PAROHIA ROMANOCATOLICĂ / RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA és a plébánia nevének. A
pecsétre keresztet vagy a plébánia védőszentjének stilizált alakját helyezhetjük a
plébánia alapítási évével együtt. A pecsétet a plébános őrzi biztonságos helyen.
A pecsétet illetéktelen személyeknek átadni tilos!
A jövőben az új pecsétek készítésénél a rendelés előtt a tervezett formát a
Püspöki Hatóságnál kell bemutatni jóváhagyás végett. A használaton kívüli régi
pecséteket ez év végéig, 2012. december 31-ig le kell adni a Püspöki Irodán.
Ezeknek megőrzéséről a Püspöki Irattár gondoskodik
Plébániai aktáink formájára is legyen gondunk. Törekedjünk arra, hogy egy
plébánián egységes fejlécet használjunk. A fejlécben szerepeljen a plébánia
elnevezése a védőszent megjelölésével, a plébánia címe és elérhetőségei.
Kerüljük a képek használatát a fejlécen! Ahol vannak már elkészített tartalékok,
azok továbbra is használhatók.
Nagyvárad, 2012. szeptember 30-án.

† László s.k.
megyéspüspök
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