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KÖSZÖNET A SZENTATYÁTÓL
Az Isteni Gondviselésnek köszönhetően 2013. márcus 13-tól Ferenc pápa
egyházunknak új vezetője. Megválasztása alkalmával egyházmegyénk papsága
és hívei részéről levélben köszöntöttem Szentatyánkat és beiktatási szertartásán
is személyesen részt vettem, amikor a szentmisében imádkoztunk érte.
Szentatyánk szívesen vette jókívánságainkat és „örömmel fogadta őszinte
ragaszkodásunknak eme kifejeződését” – ahogyan az Államtitkárságtól
címünkre küldött levélben is olvasható. (Segretaria di Stato, 10/2013. április 9)
Atyai gondoskodásának jeleként apostoli áldásában részesítette egyházmegyénk
papságát és híveit.
***
Nr. 1112/2013.
VLADIMIR GHIKA BOLDOGGÁ AVATÁSA
Amint már értesülhettünk, Szentatyánk, Ferenc pápa jóváhagyásával a boldogok
sorába iktatják Vladimir Ghika, a bukaresti főegyházmegyéhez tartozó és a
hitéért életét áldozó vértanút.
Vladimir Ghika 1873 karácsonyán született Konstantinápolyban (Isztambul)
mint Moldva utolsó fejedelmének, Grigore V. Ghikának (1849–1856) az
unokája, Ioan Ghika és Alexandrina Moret de Blaremberg (IV. Henrik francia
király családjából) fia. Négy fiútestvére és egy húga született. Ortodoxnak
keresztelték, de gyermekéveit protestáns környezetben töltötte, annak a
családnak a körében, amely gondját viselte franciaországi tanulmányai alatt. 25
éves korában Rómába ment, ahol filozófiát és teológiát tanult a domonkos
szerzetesek egyetemén. 1902-ben, ahogy ő vallotta: „ahhoz, hogy még
ortodoxabb” legyen, római katolikus vallásra tért át. Katolikus pap vagy
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szerzetes szeretett volna lenni, de hogy édesanyjának ne okozzon szenvedést,
Szent X. Piusz pápa tanácsát követve laikusként apostolkodott. Így jutott el
Bukarestbe, Párizsba, Kongóba, de járt Tokióban, Sidney-ben és Buenos
Airesben is. Bukarestben a jótékonykodásnak szentelte magát: Betlehem Mariae
név alatt megnyitotta az első ingyenes beteggondozó intézményt és letette az
alapjait a Páli Szent Vince kórháznak és szanatóriumnak. A balkáni háború után
a kolerában szenvedő katonák gondozásáért I. Károly román király katonai
kitüntetéssel köszönte meg odaadását és bátorságát. Az első világháború ideje
alatt diplomáciai küldetéseket vállalt, és Olaszországban segített a betegek,
sérültek ápolásában. 1923. október 7-én Párizs érseke, Dubois bíboros pappá
szentelte és 1939-ig Franciaországban papként tevékenykedett. Szent X. Piusz
pápától engedélyt kapott arra, hogy a latin mellett bizánci rítusban is
misézhessen és ezáltal ő lett az első birituális román katolikus pap. 1931-ben a
pápa apostoli protonotáriussá nevezte ki. A II. világháború kitörésekor
Romániában tartózkodott és úgy döntött, hogy itt is marad, hogy a betegeken,
szenvedőkön segíthessen. 1952. november 18-án letartóztatták és hazaárulás
miatt három év börtönbüntetésre ítélték. A különféle kínzások és embertelen
bánásmód következtében 1954. május 16-án, 80 éves korában a zsilávai
börtönben hunyt el. A börtön közelében temették el, de hozzátartozói 1968-ban
földi maradványait Bukarestben helyezték örök nyugalomra.
A boldoggáavatási szentmisére 2013. augusztus 31-én kerül sor Bukarestben, a
Romexpo kiállítási csarnokban.
Imáinkban adjunk hálát a Jóistennek vértanú és hitvalló elődeink példájáért és
közbenjárásukat kérve törekedjünk a hitben megerősödni és a hitünk szerint élni!
***
Nr. 1113/2013.
EGYETEMES SZENTSÉGIMÁDÁS
A XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit Éve „minden hívőt késztessen arra,
hogy a hitet a maga teljességében, megújult meggyőződéssel, bizalommal és
reménnyel vallja meg. Ez az év jó alkalom arra is, hogy a hitet erőteljesebben
ünnepeljük a liturgiában, különösem az Eukarisztiában, mely „az a csúcs, amely
felé az Egyház tevékenysége irányul, s az a forrás, amelyből minden ereje
fakad.” (Porta Fidei 9.) A Hit Évének egyik kiemelkedő eseményébe való
bekapcsolódásra kéri fel az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa egyházmegyénket
is. Ferenc pápa a római Szent Péter Bazilikában, 2013. június 2-án, római idő
szerint 17.00 órakor egy órás szentségimádást végez, amellyel lehetőleg
egyidőben egyházmegyénk plébániáin is végezzünk szentségimádást. Ezen
bekapcsolódásunk által is fejezzük ki Péter utóda iránti ragaszkodásunkat
miközben az Oltáriszentség jelenlétében lélekben egyesülve Krisztust
szemléljük mint „egyetlen közvetítőt Isten és ember között” (1 Tim 2, 5).
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Nr. 1114/2013.
PAPI LELKIGYAKORLATOK
A Hit Évéhez kapcsolódó programok mellett idén is felkínáljuk a lelkigyakorlat
lehetőségét Paptestvéreink számára. A 2013. július 8-12. közötti nyári
lelkigyakorlatot Ft. Győrfi Szabolcs pálos szerzetes, a 2012. szeptember 23-27.
közötti őszi lelkigyakorlatot pedig Exc. Seregély István ny. érsek úr fogja
vezetni. Jelentkezési határidő 2013. június 1. A lelkigyakorlat helyszíne a
sólyomkővári plébánia vendégháza, ahová hétfő este 18.00 óráig kell majd
megérkezni. Azok a Paptestvérek, akik máshol végzik lelkigyakorlatukat,
sziveskedjenek erről igazolást hozni.
***
Nr. 1115/2013.
MÉDIA-NAP
Az egyházi és a világi média egy új kihívás előtt áll: az új kommunikációs
csatornák és eszközök által megkívánt logikáknak a megértése és alkalmazása.
Nem csak új kommunikációs technológiákról beszélünk, hanem inkább új
logikát követő kommunikációról. Erre a kihívásra próbálunk legalább kis
részben megoldást találni az idei Média-nap keretében „A média nem vész el,
csak átalakul” mottóval. A rendezvényre 2013. június 22-én, d.e. 9.30 órakor
kerül sor a nagyváradi Felnőttképző Központunkba (Kanonok sor 13. szám, I.
emelet). A találkozó előadója Dr. Micaci Cristian, a Nagyváradi Római
Katolikus Püspökség pasztorális referense, aki Rómában a Pápai Gergely
Egyetemen tanulmányozta a média társadalmi hatásait. Munkájának eredményét
és azóta szerzett gyakorlati tapasztalatait osztja meg az érdeklődőkkel. A téma
iránt érdeklődő Paptestvéreket kérjük, jelentkezési szándékukat 2013. június 17ig jelezzék a 0757061859 telefonszámon, vagy a pasztoralis@varad.org e-mail
címen.
***
Nr. 1116/2013.
FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE
A papi és szerzetei hivatás iránt érdeklődők számára a Gyulafehérvári
Hittudományi Főiskola felvételit hírdet 2013. július 21-25. között.
Egyházmegyénk jelentkezőit kérjük, hogy plébánosuk közvetítésével 2013.
július 15-ig személyesen adják be kérelmüket a Nagyváradi Római Katolikus
Püspökség Hivatalához, ahonnan azt továbbítjuk a Rektorátushoz.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok: születési igazolvány (certificat de
naştere) hiteles másolata; keresztelési (Baptismales) és bérmálási igazolás;
szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges); érettségi
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diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes
igazolás; orvosi igazolás (adeverinţă medicală); a plébános ajánlólevele; saját
kezűleg írt kérvény a megyéspüspökhöz címezve. A felvételi tananyagát a
püspökségen lehet átvenni. A felvételi díja: 70 RON (beiratkozás) + 30 RON
(kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a
titkárságon befizetni.
***
Nr. 1117/2013.
FELVÉTELI A NAGYVÁRADI SZENT LÁSZLÓ ISKOLÁBA
Egyházmegyénk területén egyetlen katolikus oktatási intézmény működik, a
Szent László Iskola, ahol I. osztálytól XII. osztályig tanulhatnak a diákok. A IX.
osztály profiljai a 2013/14-es tanévre közgazdaságtan 2x28 hellyel, és teológiaidegen nyelv 28 hellyel. Feliratkozás a valláspróbára 2013. május 27-29. között;
valláspróba időpontja 2013. május 30.; beiratkozás a teológia osztályba 2013.
július 3-4. között. Bővebb információt az iskola titkárságán lehet kérni, a 0259413677 telefonszámon, vagy a licromcat@rdslink.ro e-mail címen keresztül.
Kínáljuk fel minél szélesebb körben ezt a tanulási lehetőséget fiataljaink
számára, mint a hit terjesztésének és ápolásának egy lehetséges formáját.
Iskolánknak és híveinknek is érdeke, hogy egy erős oktatási intézményt
működtessünk, ahol az elméleti ismeretek megszerzése mellett a keresztény
erkölcs alapjait is elsajátíthatják.
***
Nr. 1118/2013.
JEGYESKURZUS
Az elmúlt évben elindított jegyeskurzus pozitív fogadtatása késztetett arra, hogy
idén is folytassuk ezt a kezdeményezést a nagyváradi jegyesek számára, akiknek
csoportjához vidéki plébániákról csatlakozhatnak érdeklődők. Tájékoztatás
végett közöljük az előadások témáit: I. Családias házasság; II. Milyen
házasságban élni?; III. Szent-ség; IV. Családként egyházamban. A jegyeskurzus
nem helyettesíti a plébánossal való személyes kapcsolatfelvételt és a
házasságkötést megelőző oktatást, hiszen a házassággal és magával az esküvővel
kapcsolatos részleteket a plébánossal kell megbeszéljék a házasulandók.
Nagyvárad, 2013. május 20-án.
† László s.k.
megyéspüspök
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