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KARÁCSONYI ÜZENET
Krisztusban szeretett testvéreim, kedves ünneplő hívek!
Karácsonyt ünnepelve minden évben felidézzük Jézus Krisztus születésének
történetét Szent Lukács evangélista leírása szerint (Lk 2, 1-14). Az evangéliumi
rész az örömhír meghirdetését tárja elénk, és olyan megállapításokat és
kijelentéseket tartalmaz, amelyek segítenek bennünket abban, hogy befogadó
szívvel közelítsünk karácsony ünnepéhez és megértsük annak üzenetét.
A megállapítások között ott szerepel a népösszeírás, amelyet Augusztus császár
rendelt el. Ennek engedelmeskedve, József és Mária útra kel Betlehem felé. Az
is egy megállapítás, hogy a nagy tömeg miatt nem jutott nekik hely a fogadóban,
ezért egyszerű körülmények között húzódtak meg. Egy másik megállapítás arról
szól, hogy a környéken hozzájuk hasonló, egyszerű emberek is tanyáztak, akik
mindennapi munkájuk mellett, a csillagok jeleit is követték. Sorolhatnánk a
megállapításokat, amelyeken keresztül, egy alapjában véve kemény és
megkülönböztető, visszautasító világot ismerhetünk meg, amelyben mégis
helyet keres és talál magának a titok és a titokzatos.
Erről szólnak a további kijelentések is: valami újhoz, egy váratlan eseményhez,
egy ismeretlen személyhez akarnak elvezetni bennünket, hogy gazdagodva a
megismerésben, életünkben mindig ott legyen az újdonság.
„Beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét!”– írja Szent Lukács
evangélista, és ezzel a kijelentéssel egy különleges időbe vezet át bennünket. Az
idők teljességéről van itt szó, amelyet Isten megígért az ő népének, hogy a
hosszú várakozás után végre találkozhasson az ő Istenével. Arról az időről van
szó, amelyben Isten felvállalja az embert és végérvényesen melléje áll.
Kedves Testvéreim, az idei év karácsonyán gondoljunk erre az időre, és
figyeljünk a mi időnkre és annak súlyára. Hiszen mindnyájan, az ószövetségi
néphez hasonlóan, a várakozásnak az útját járjuk, amikor Istenbe vette hittel, egy
jobb és szebb világot szeretnénk körülöttünk, egy igazságosabb társadalmat, egy
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befogadóbb és elfogadóbb közösséget, és olyan embereket, akiket átjár az
együttlét öröme. Álmodozóknak tarthatnak bennünket sokan, ha ezt így
gondoljuk, ha pedig ki is mondjuk, akkor akár eszteleneknek is tűnhetünk a világ
szemében. Mégis az ószövetség reményteli útját járva, mi is várjuk a fényt, a
nagy felcsillanást, amely megváltoztatja életünket és kiteljesíti reményünket.
Az evangélista egy másik kijelentést is hangsúlyoz az ő értesítésében: „Világra
hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak
helyet a szálláson”. A Gyermek születése egy banális eseménynek tűnik, amely
érzéketlenül hagyja a világ dolgaival elfoglalt tömeget. Ennek ellenére az
egyszerű barlangistállóban a Gyermek születésével egy új idő, a beteljesedett idő
kezdődik el, és indul kibontakozásnak. Távol a világtól és annak zajától,
egyszerűségben és alázatos környezetben újul meg a világ, mert az élet, amely
ott felragyog, nem ismer akadályt: vonzó és örömet osztogató lesz azok számára,
akik nem mondanak le a szebb és jobb élet utáni vágyról.
Kedves Testvéreim, szeretnénk, ha környezetünkben és családunkban is
megvalósulna az igazi karácsony. Ezért meg kell tennünk azt a lépést, amely a
megfelelő helyre vezet el bennünket. Ilyenkor be kell látnunk őszintén, hogy
sokszor mi is inkább a központi helyet keressük magunknak, a világ lüktető
zajában látjuk kibontakozásunk lehetőségeit és idegenkedünk azoktól a
helyektől, amelyek elvonulásra, meghittségre és elfogadásra hívnak bennünket.
Karácsonyt várunk, de saját útjainkhoz ragaszkodunk. Karácsonyt akarunk
teremteni egymásnak, de sokszor mintha távirányítóval tesszük és nem egy
őszinte és személyes odafordulással. Építgetjük a Jászlat, de mégis csak a
sajátunkat akarjuk kihelyezni a forgalmas életterekre, hogy ezzel mások tetszését
elnyerjük, előttük imponáljunk. Igazából a közvetlen közelben, egy csendes
helyen és nagy alázattal valami egészen különleges történik: új élet fakad, amely
életmentő világosságot tartogat az emberek számára.
Kedves Testvéreim! Karácsony egy személyes történet lesz számunkra akkor, ha
nem temetkezünk bele a külső részletekbe, hanem meghalljuk, megértjük a
híradást, amely Isten cselekedetéről szól, aki az alkalmas időben, ha befogadjuk
őt, csendben és szerényen elérkezik hozzánk. Milyen nagy örömet jelenthet a
családnak, vagy akár a magányát élő embernek ez a látogatás, ez a híradás: Isten
jelen van az én életemben és csak azt várja tőlem, hogy alkalmas időt szenteljek
a vele való találkozásra.
Ilyen karácsonyt kívánok nektek, kedves testvéreim. Áldásokban gazdag
Krisztus-fogadást és örömteli találkozást azzal, aki életünkben a leghitelesebb és
legmegbízhatóbb útmutató. Áldott ünnepet mindenkinek!
Az Úr 2017. évének Karácsonyán.
†Böcskei László
megyés püspök m.p
(felolvasható karácsony ünnepének szentmiséin)
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Nr. 2714/2017.
VISSZATEKINTÉS 2017-RE
Kedves Testvéreim!
A jövőre gondolva legtöbbször aggodalom és félelem tölt el. Bizonytalanság vesz
erőt rajtam, mert kiszolgáltatottnak érzem magam olyan erőknek és
hatalmaknak, amelyeket képtelen vagyok átlátni és uralni. Megerősödök
azonban akkor, amikor a múltamat is számba veszem. Mert erőt és bizalmat
merítek az átélt élményekből, a tapasztalatok tanulságaiból, a sikerek öröméből,
de még a sikertelenségek és megpróbáltatások terheiből is. A múlt és a jövő
között nekem helyem és küldetésem van: átjárást biztosítani kiindulásom
pontjától egészen végső célomig! – Így vélekedett egy olyan ember, aki nem
menekülni akart az élet titkai elől, sem elbújni a kihívások elől, hanem
vállalkozó erővel és elszántsággal élni akart és alkotni létezése által. Ez az
egyszerű ember örülni tudott a környezetének és saját magának. Szomorkodni is
tudott a tapasztalt rossz miatt, amely sokszor erőszakosan követelőzött körülötte
és magában. Lelkesedni is tudott, mert értékrendje az új távlatok lehetőségeit
hordozta, nem fáradt bele a józan megfontolásba sem, amikor a felelősségteljes
helytállásra érzett ösztönzést a maga és környezete javára.
Azt gondolhatná valaki, hogy az élet titkaiban elmélyült tudós ember jellemzését
mutattam meg itt, de a valóság egészen más: egy egyszerű embernek a
gondolatai és az ezekből származó következtetések ezek, amelyekkel az elmúlt
esztendő egyik rendezvényén találkoztam egy meghitt és áldott pillanatban.
Azért oly fontosak ezek a gondolatok számomra, mert éles tisztánlátással és
józan bátorsággal megfogalmazzák azt, amire törekedtünk egy egész esztendőn
keresztül. Isten kegyelmeinek különleges megmutatkozását jelentette számunkra
ez az év, amikor azzal szembesülhettünk, hogy összekötő szerepünk és
küldetésünk van egy gazdag múlt és egy reményteli, boldog és biztos jövő
között.
A Szent László Jubileumi Év, alapító királyunk szentté avatásának 825.
évfordulója (1192) a múlthoz vezetett bennünket vissza. Egy olyan
szemlélődésre adott alkalmat, amely nem a múlt emlékeinek felidézéséről szólt
csupán. Ez a múlt, mint a bennünk lévő gyökér életet hordoz, hiszen az
áthagyományozott hittel, erővel és bátorsággal megalapozza bennünk és általunk
azt a jövőt, amelyet fényesnek, biztosnak és biztonságosnak akarunk
megvalósítani és elérni.
A Szent László-évet ünnepelve a tanúságtétel nagy feladatát is próbáltuk
megragadni, hogy lelkesedjünk és lelkesítsünk, hogy építsünk és erősítsünk,
hogy tanuljunk és tanítsunk, hogy megtisztuljunk és tisztulást hirdessünk, hogy
megszentelődjünk és megszenteljünk embert, közösséget, népet és ezt a világot.
Amikor végiglapozzuk az Egyházamban Egyházamért című összefoglaló
anyagot, egyházmegyénk törekvéseinek és megvalósításainak sokféleségével
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találkozhatunk. Tükrözője ez annak az elköteleződésnek, amellyel sokan és
sokfélképpen próbálják ma is megélni és hirdetni Krisztus Örömhírét az
emberek előtt. Reájuk gondolok és azokra, akik tevékenységeink minden terén,
központi szinten, de a helyi kezdeményezések által is azon fáradoztak, hogy
élesztgessék és erősítsék közösségeinket a hitnek és a tanúságtételnek az útján.
Hálámat fejezem ki a sok munkáért, a kreativitásért és a nem mindennapi
vállalkozásokban tanúsított kitartásért, valamint a másokat is megragadó
lelkesedésért.
„A jó ember jó kincseiből jót hoz elő. (Lk 6, 45)” mottó a kimeríthetetlen
lehetőségekre utal. Maradjunk továbbra is közel az Úrhoz, hogy felbátorodva
szaván folytassuk családunkban, közösségünkben, az egyházban az építő és
megszentelő feladatot. Ez teszi igazán gazdaggá és boldoggá életünket!
Nagyvárad, 2017. Karácsonyán
(felolvasható a karácsonyi ünnepkörben)

***
Nr. 2715/2017.
IRÁNYELVEK A KÖVETKEZŐ ÉVRE (ÉVEKRE)
„Íme hitünk szent titka!” – Az ismert akklamációt minden szentmisében, az
úrfelmutatás után szoktuk elmondani. Értelme és célja hogy emlékeztessen: a
szentmisében Urunk emlékezetét ünnepeljük és az Ő megváltói áldozatát, amely
halálában és föltámadásában teljesedett ki a mi javunkra. Az akklamáció nem
csak hódolatra hív a szentségi Jézus előtt. Sokkal inkább Isten misztériumához
akar közelebb vinni, mert Krisztusban maga az Isten lett értünk emberré,
szenvedett és meghalt a keresztfán és megdicsőült az emberiség üdvözítéséért.
Megváltó művének gyümölcseit úgy teszi megközelíthetővé számunkra az Isten,
hogy boldogító életét állandóan felkínálja az embereknek Jézus jelenléte által az
Oltáriszentségben. A titok Isten gyógyító jelenlétének megvalósulása, amiért is
az Oltáriszentség nem csak emléke az Úrnak, hanem maga az Úr, akivel minden
szentmisében, szentségimádásban vagy szentséglátogatásban találkozunk. Az
idézett szavak az ünneplés olyan fokára szólítanak fel, amely a jelenlévő
Krisztussal való személyes találkozásban éri el csúcspontját. Innen ered az erő és
a megújulás a hívő ember életében. Ez készít elő és tesz alkalmassá arra, hogy a
célba érés idején majd teljességében is részesülhessünk a boldogító isteni
életben.
A következő időszak csúcspontjait keresve lelki életünk alakulása és fejlődése
szempontjából a 2020-ban, Budapesten szervezendő Nemzetközi Eukarisztikus
Kongresszusra figyelünk, amely minden túlzás nélkül nagy lehetőségként tárul
fel előttünk hitünk megerősödése és megélése szempontjából. Az előző évben
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Szent László király példájából kiindulva és követésében szorgoskodva sokszor
beszéltünk azokról a forrásokról, amelyekből a mai keresztény ember
táplálkozni és erősödni tud. Az Eucharisztia középpontba helyezése által a
kiapadhatatlan forrásnál akarjuk összegyűjteni Krisztus egyházát. Olyan kincsről
beszélhetünk, amely bár sokak között osztódik, annál hatékonyabb, minél többen
megnyílnak előtte és részesülnek belőle. A szentségi Jézus teszi ezt velünk és
értünk: ma is Önmagát adja azáltal, hogy itt van közöttünk a szentmisében és az
Oltáriszentségben.
Az említett esemény, amelynek előkészítése már folyamatban van, bennünket is
arra késztet, hogy próbáljuk újraértékelni hitünk és vallásosságunk súlypontjait.
Akár egy útról is beszélhetünk, amelyet szívesen szeretnénk vállalni azért, hogy
jobban megértsük Isten üzenetét, hatékonyabban feldolgozzuk magunkban az Ő
akaratát és mindennapi életünkben gyümölcsözővé tegyük a Vele való
közösséget. Az utat akár eukarisztikus útnak is nevezhetjük, amelynek
szakaszai elmélyíthetik bennünk a helyes ismeretet, megerősíthetik a felvállalt
közösséget, hogy örömteli és jövőbe mutató ünneplésben alakítsák jellé a mi
életünket.
Ezek a gondolatok alapozhatják meg a jövőbe mutató törekvéseinket, melyeken
keresztül tovább szeretnénk haladni a megújulás útján. Egyben támpontokat is
kaphatunk ahhoz, hogy helyesen tájékozódva megmaradjunk a jó úton és a reánk
leselkedő elvilágiasodás, elkényelmesedés veszélyeivel szemben biztosan
haladjunk a cél felé. Ilyen meggondolásból mindenkit szeretettel arra hívok,
hogy vállaljuk közösen ezt az utat, amelynek fő feltétele éppen abban áll, hogy
átengedjük magunkat az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusnak. Az úton
haladva jobban törekedjünk Őt megismerni, majd szorosabban próbáljuk
megélni a közösséget a jelenlévő Úrral, hogy majd ezeknek eredményeként
Jézus eukarisztikus jelenléte meghozza életünk megújulását, amely az Istennel
való együttlét legmagasabb foka, amit örömmel akarunk hirdetni és ünnepelni a
világ előtt.
A következő 2018. év lelkipásztori tervét erre a gondolatra szeretném helyezni,
mégpedig úgy, hogy az említett eukarisztikus úton, elsősorban az Úr Jézus
mélyebb megismerését tűznénk ki célul a „Nagy sokaság csatlakozott hozzá,
mert hallották, mi mindent tett.”(Mk 3, 8b) mottó jegyében. Jézus Krisztus
nyilvános tevékenységének feldolgozása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy
mélyebben megértsük üzenetének lényegét és felismerjük azt, hogy tanításában
és csodáiban bennünket is megszólít.
Ezt követné majd egy másik esztendő (2019), amikor a már megújult
kapcsoltunk Jézussal, egy bensőségesebb és mélyebb kifejezésre juthat azáltal,
hogy tudatosabban törekszük az eukarisztikus életre, azaz, többet és jobban
keressük a személyes együttlétet a szentségi Jézussal, több teret engedünk neki
arra, hogy átjárja a mi életünket.
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A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus évében (2020) a tanúságtétel és Isten
szeretetének meghirdetése kerülne középpontba, amikor az Oltáriszentség
forrásából fakadó örömet szeretnénk elvinni környezetünkbe és a világba.
A 2018. év Lelkipásztori Terve a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus
mottóját is követi: Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87, 7).
Egyértelműnek mondhatjuk ezt a bátor kijelentést, mely senkit sem állít korlátok
közé. A minden a kimeríthetetlenségre és a megújulás lehetőségére emlékeztet,
biztat, bátorít mindenkit. A forrás az újdonságot jelenti a mi életünkben és az
ebből fakadó frissességet. Ezt a forrást akarjuk megközelíteni, hogy jobban
megismerve Őt, Jézus Krisztust, igazából élni tudjunk belőle. Ehhez a szép
vállalkozáshoz a következőkben egy pár konkrét irányvonalat szeretnék
meghatározni:
1.
Paptestvéreimet kérem, hogy a vasár- és ünnepnapi szentbeszédekben a
Jézus Krisztusban megtestesült isteni szeretetről tanítsák a híveket úgy, hogy az
Örömhír valóban megérintse azokat, akik életük kérdéseire keresik a válaszokat.
Kedves Paptestvéreim törekedjenek arra, hogy a következő évben frissítsék fel
egyénileg is a Krisztus-eseményre vonatkozó ismereteiket és úgy képezzék
magukat, hogy egyre inkább tökéletesedjenek a Mester meghallgatásában és
követésében, ezzel élő tanúságot hozva a világ előtt Jézus Krisztus szabadulást
hozó üzenetéről.
2.
Paptestvéreim egyik fő feladata legyen az állandó liturgikus önnevelés,
az ide vonatkozó előírások felfrissítése: a Római Misekönyv Általános
Rendelkezései és a már közölt normák mellett a szent liturgiának méltó
megünneplése és a hívek erre való nevelése nem más, mint kifejezése annak,
hogy komolyan vesszük és átéljük a Jézussal való találkozást a szentmisében.
3.
A következő év rendezvényein központi és plebániális szinten fordítsunk
nagy figyelmet a szentírásolvasásra, főleg Jézus nyilvános működésének
eseményeire. Az Úr tanítványaiként keressük Őt, és nyitott szívvel, kíváncsi
lélekkel kövessük szavait és tetteit. Gyakoroljuk ezt társulatainkkal, az
egyháztanáccsal és minden olyan alkalommal, ahol a helyi közösség nyilvánul
meg.
4.
A Jézushoz való közeledés egyik eszköze a megismerésen túl a
kiengesztelődés. A rendszeres gyónási lehetőségek biztosítása mellett, próbáljuk
több helyen megszervezni a régen is szokásos missziókat, amelyeknek fő témája
az év mottója legyen: „Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87, 7)”. A magát
kizsákmányoltnak érző mai ember, aki állandóan idő és nyugalom hiányában
szenved, új erőre találhat akkor, ha elvezetjük őt a megajándékozottság
állapotához.
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5.
Az ifjúsági munka terén és az iskolában is azon fáradozzunk, hogy a
Jézus-élmény keltse fel fiataljainkban az érdeklődést. Tegyük vonzóvá Jézus
személyiségét azáltal, hogy olyan példaképeket ismertetünk meg fiataljainkkal,
akiknek élete a Jézussal való találkozás hatására új fordulatot nyert. Figyeljünk
nagyon az oltár szolgálatában álló gyermekekre és fiatalokra, a ministránsokra.
Kiemelt figyelemmel kísérjük őket, mint azokat, akik különleges szolgálatban
köteleződnek el Jézus mellett. Ezt hangsúlyozzuk sokszor a közösség előtt is!
6.
A hitoktatásban is törekedjünk arra, hogy diákjainknak lehetőséget
biztosítsunk Jézus történetének jobb megismerésére. Főleg a csodák és a
példabeszédek magyarázata segíthet abban, hogy már a gyermekek és a fiatalok
is megbarátkozzanak azzal a Jézussal, aki tanításában az emberek élethelyzeteire
ad követendő válaszokat. Próbáljuk megjeleníteni ezeket a történeteket akár
misztériumjátékok formájában is.
7.
Jézus jobb megismerésének útját próbáljuk a családban is együtt járni.
Ezért javasolnám azt, hogy családjaink számára szorgalmazzunk olyan
alkalmakat, amikor egy előre meghatározott időben (pl. vasárnap ebéd előtt)
közösen olvasnak el egy-egy szentírási részt. Megélt hitünk nagyon szép és
üdvös jele lenne, ha otthonainkban, egy kiemelkedő helyen egy Jézusra
emlékeztető képet vagy szobrocskát helyeznénk el, és előtte imádkozna a család.
Megszentelődik ezáltal az otthon és mi magunk is, ha vállaljuk az ilyen fajta
közösséget.
8.
Gyakorlati teendőink között szerepeljenek olyan tevékenységek,
amelyek a Jézusra emlékeztető tárgyak, kápolnák, szobrok, szimbólumok
gondozását és megőrzését célozzák meg. Jézus megismerése arra is késztessen
bennünket, hogy a vele való találkozás megfelelő helyen és megfelelő módon
történjen. Gondolok itt a templomi környezetre, amelyet gondozzunk nagy
odafigyeléssel: az egész közösség legyen vállalkozó szellemű ezen a téren is!
Igényesen szépítsük templomunkat és kerüljük a nem odavaló giccset!
9.
A régi, szép szokásokban a Jézussal való találkozás élménye kerül
kifejezése. Ezek újrafelfedezése és gyakorlása kifejezője lehet tudatosan vállalt
és gyakorolt vallásosságunknak. A harangszóra vagy a templom előtt elhaladva
kifejezett tisztelgés, keresztvetés, kalapemelés, az étkezés előtt és után elvégzett
közös ima és sok más szokást lelki erősödésünk végett érdemes feleleveníteni és
gyakorolni.
10. Jézussal való ismerkedésünk útjáról nem maradhatnak el a felebarát
iránti szeretet jelei sem. Próbáljuk meg úgy megszervezni közösségi életünket,
hogy jobban felvállaljuk és gyakoroljuk a beteg testvérek látogatását, valamint
azoknak a felkarolását, akik valamilyen megpróbáltatás miatt szenvednek. Ne
maradjon körülöttünk senki vigasz nélkül, és különösen azok, akik a halálra
készülnek általunk is megtapasztalják Isten hazaváró szeretetét.
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11. A 2018. év folyamán öt alkalommal szeretném, ha körzetenként is
találkoznánk közös ünneplésre. A kijelölt találkozási helyek: Nagyszalonta,
Szilágysomlyó, Érmihályfalva, Magyarpatak és Nagyvárad. Az itt megnevezett
központokban, az elmúlt év gyakorlatához igazodva, Jézus megismerése kapcsán
szeretnénk megosztani egymással tapasztalatainkat és élményeinket.
Meghatározott szentírási tematika feldolgozása, élmények megosztása és a
közösen ünnepelt szentmise, utána pedig a szentségi áldás hivatott elmélyíteni
bennünk a Jézushoz való tartozás örömét és szépségét.
„Íme hitünk szent titka!” – Ez a már idézett akklamáció az isteni élet
gazdaságának megközelítésére hív. A szentségi Jézusban már most és már itt
megízlelhetjük az isteni élet szépségét. Keresve Őt, Jézus Krisztust,
megtapasztaljuk azt is, hogy földi életünkben is megvalósul Isten csodálatos
jelenléte. Hiszen a Jézus-élmény erőt és bátorságot ad, vigaszt és enyhülést hoz
az ember életében. Érdemes hitünk eme titkára odafigyelnünk, érdemes újra
felfedeznünk ennek erejét, és érdemes elmerülni abba a szeretetbe, amely a
szentségi Jézusból árad felénk. Azt kívánom, hogy ez a szeretetáradás
megérintsen bennünket és megváltoztassa életünket!
______________________________________________________________
A kerületi találkozók a következő felosztásban és az itt felsorolt rend szerint
vannak eltervezve. A szervezés részleteire később még visszatérek.
I. KERÜLETI TALÁLKOZÓ – NAGYSZALONTA – április 12.
Mezőbikács, Nagyszalonta (házigazda), Tenke, Bél, Bélfenyér, Belényes,
Magyarcséke, Biharsályi, Rézbánya, Madarász.
Moderátor: Ft. Egeli József
Mt 5, 11-16., A Jézushoz való tartozás és a jézusi élet
Szónok: Ft. Dr. Fügedy Antal Levente
Mt 8, 1-4., Jézus küldetése és a hit (Akarom, gyógyulj meg)
Gyóntató: Ft. Dr. Lőrincz Ottó
II. KERÜLETI TALÁLKOZÓ – SZILÁGYSOMLYÓ – június 14.
Berettyószéplak, Kárásztelek, Kraszna, Selymesilosva, Sülelmed, Szilágycsek,
Szilágysomlyó (házigazda), Zilah, Zsibó, Ady Endre, Királydaróc, Tasnád,
Tasnádszántó.
Moderátor: Ft. Bodor Zoltán
Mt 8, 18-22., Jézus radikalitása és követői
Szónok: Ft. Nagy Jácint
Mt 9, 18-26., Mire képes Jézus? Hit és hitetlenség kérdése!
Gyóntatók: Ft. Nagy Tibor, Ft. Maskara János
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III. KERÜLETI TALÁLKOZÓ – ÉRMIHÁLYFALVA – augusztus 30.
Asszonyvására, Bihardiószeg, Éradony, Érkeserű, Érsemjén, Székelyhíd,
Margitta, Micske, Monospetri, Érszalacs, Szentjobb, Almásfegyvernek,
Érmihályfalva (házigazda).
Moderátor: Ft. Ozsváth József
Mt 12, 46-50., Jézus és a prioritások
Szónok: Ft. Májernyik Mihály
Mt 13, 31-35., Mennyire kell komolyan venni Jézus tanítását?
Gyóntatók: Ft. Kuglis Gábor, Ft. Mihály Balázs
IV. KERÜLETI TALÁLKOZÓ – MAGYARPATAK – szeptember 26.
A szlovák nyelvű hívek számára: Bodonos, Baromlaka, Madarász,
Magyarpatak (házigazda), Sólyomkővár, Nagyvárad Vár, Sárán.
Moderátor: Ft. Mercsak Anton
Mt 16, 13-20., Hát ti kinek tartotok engem?
Szónok: Ft. Frnka Jaroslav
Mt 20, 29-34., Jézus és látásunk megtisztulása
Gyóntatók: Ft. Albert Augustin, Ft. Mlinarcsik János
V. KERÜLETI TALÁLKOZÓ – NAGYVÁRAD – október 4.
Nagyvárad Székesegyház – házigazda, Nagyvárad-Olaszi, NagyváradÚjváros, Nagyvárad-Velence, Nagyvárad-Szöllős, Nagyvárad-Őssi, Nagyvárad
Szent Katalin-telep, Nagyvárad Szent József-telep, Nagyvárad Kapucinus,
Biharpüspöki, Bihar, Élesd, Fugyivásárhely, Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek,
Köröstarján, Újpalota, Mezőtelegd, Szalárd, Váradszentmárton
Moderátor: Ft. Vass Csaba
Mt 26, 36-46., Jézus és az Atya akarata.
Szónok: Ft. Kruzslitz Imre
Mt 22, 34-40., Isten és az emberszeretet: Nem csak tanítás, hanem élet!
Gyóntatók: Ft. Szabó Ervin, Ft. Láber Ferenc
***
Nr. 2716/2017.
LELKIPÁSZTORI PROGRAMTERV 2018-RA
A 2018-as Pasztorális Év tematikája egy három évre terjedő program első
szakaszát képezi, a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus előkészítéseként. Egyházmegyénk lelkipásztori
irányelveit megtartva, tematikájában igazodva e kiemelkedő eseményhez, helyi
rendezvényeink a megújulás lelkületével és a hagyomány megélésével
szerveződnek. Az egyes események előtt időben fogjuk a részleteket ismertetni.
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DÁTUM
JANUÁR
Január 12-13
Január 21-28
Január 26-28
FEBRUÁR
Február 3
Február 21
MÁRCIUS
Március 3
Március 8
Március 9-10
Március 24
ÁPRILIS
Április 12
Április 20-22
Április 29
MÁJUS
Május 3
Május 12
Május 30
JÚNIUS
Június 9
Június 14.
Június
JÚLIUS
Július 9-13
Július 25-29
Júl. 28 – Aug. 4
AUGUSZTUS
Augusztus 20-26
Augusztus 30
SZEPTEMBER
Szeptember 1
Szeptember 8
Szeptember 9
Szeptember 26.
Szeptember 29
OKTÓBER
Október 3
Október 4.
Október 13
Október 18
NOVEMBER
November 19
November 24

ESEMÉNY

HELYSZÍN

Hitoktatók továbbképzője (Pécsi Rita)
Imahét a Keresztények Egységéért
Hivatások Nyomában Hittanverseny

Posticum
Templomok
SzLRKTL
Pasztorális Központ

Szerzetesek Világnapja
Boldog Szilárd püspök – Vesperás

Székesegyház
Székesegyház

Lelkinap kántoroknak
Koronagyűlés I. (Fábry Kornél)
24 óra az Úrért
Pedagógusok lelkinapja (Vass Csaba CM)

Pasztorális Központ
Pasztorális Központ
Templomok
Posticum

I. Kerületi Találkozó
Hivatások Hétvégéje
Szent László egyházmegyei zarándoknap

Nagyszalonta
Pasztorális Központ
Székesegyház

Papszülők találkozója
Családosok Egyházmegyei Találkozója
Papok és szerzetesek zarándoklata

Díszterem
Székesegyház
Szentjobb

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó
II. Kerületi Találkozó
Média-nap

Szt. László Iskola
Szilágysomlyó
Pasztorális Központ

Papi Lelkigyakorlat
Országos Ifjúsági Találkozó
Nemzetközi Ministránszarándoklat

Sólyomkővár
Szatmárnémeti
Róma

Családosok Világtalálkozója
III. Kerületi Találkozó

Dublin
Érmihályfalva

Szent László Családi Nap
Egyházmegyei zarándoklat Máriradnára
Zarándoklat Szentjobbra
IV. Kerületi Találkozó
Ministránsok Egyházmegyei Találkozó

Püspöki Palota kertje
Máriaradna
Szentjobb
Magyarpatak
Margitta

Boldog Szilárd püspök ünnepe
V. Kerületi Találkozó
Egyháztörténelmi konferencia
Koronagyűlés II.

Székhelyeken
Nagyvárad Székesegyház
Díszterem
Pasztorális Központ

Szeretetszolgálat
Kórustalálkozó

Pasztorális Központ
Nagyvárad
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Nr. 2717/2017.
CSALÁDOSOK IX. VILÁGTALÁLKOZÓJA
Szimbolikus módon egy oázisra, a „zöld szigetként” ismert Írországba hívja a
Szentatya a Családok IX. Világtalálkozóját 2018. augusztus 22-26. között. A
találkozó mottója „A család evangéliuma: örömhír a világnak”. Az egyhetes
program idején lesznek katekézisek, közös imák, kulturális rendezvények, az
esemény csúcspontját viszont a Szentatyával való találkozás és a vasárnapi
szentmise képezi augusztus 26-án, Dublinban. A részletes programról a
http://www.worldmeeting2018.ie honlapon lehet olvasni.
Ezen találkozón néhány családdal egyházmegyénket is szeretnénk képviselni. A
résztvevők számára szükséges az előzetes regisztráció. Az előrelátható részvételi
díj személyenként 600 euro. Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, tájékoztassák
híveiket erről az eseményről, és 2018. március 1-ig jelezzék a részvételi
szándékot, hogy idejében regisztrálhassunk.
***
Nr. 2718/2017.
NEMZETKÖZI MINISTRÁNSZARÁNDOKLAT RÓMÁBA
2018 októberében a püspöki szinódus 15. rendes közgyűlésének témája „A
fiatalok, a hit és a hivatástisztázás”. Ezzel összhangban a Nemzetközi
Ministráns Szövetség (CIM) 2018. július 28-augusztus 4. között nemzetközi
ministránszarándoklatot szervez Rómába, melynek mottója „Keresd a békét és
járj a nyomában”. A zarándoklat csúcspontja a Ferenc pápával való találkozás
lesz, illetve közös igeliturgia a világ békéjéért.
A 2015-ös zarándoklat tapasztalatain felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy egy
kisebb csapattal részt veszünk ezen az eseményen. Azért, hogy ez a képviselet
mindannyiunk számára gyümölcsöző és példaértékű legyen, olyan plébániákat
szólítunk meg elsősorban, ahol rendszeres ministránsfoglalkozás zajlik.
Kérjük Főtisztelendőségedet, szíveskedjen kiválasztani maximum 5 (öt) olyan
ministránst, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
- az egyházközség rendszeres fiú-ministránsai, magaviseletük példamutató;
- életkoruk 14-25 év;
- rendelkeznek érvényes útlevéllel;
- amennyiben 18 év alattiak rendelkeznek közjegyző által hitelesített szülői
beleegyezéssel;
- a részvételi díj 150 euró/fő, amiben benne van: utazás Nagyvárad-BudapestNagyvárad busszal, Budapest-Róma-Budapest repülővel, szállás, reggeli (a
költségek nagy részét az egyházmegye egyéb forrásokból fedezi).
- az ebéd és a vacsora költségeit a résztvevőknek kell fedezni.
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Kérjük Főtisztelendőségedet, szíveskedjen 2018. január 15-ig jelezni a
plébániájáról résztvevő személyek adatait (név, születési dátum, személyi szám,
elérhetőség), hogy bejelenthessük őket. A tavasz, illetve a nyár folyamán
szeretnénk egy pár előtalálkozót is szervezni, hogy a csoport tagjai közösséggé
kovácsolódjanak és ráhangolódhassanak a zarándoklatra. Ezek részleteiről a
későbbiekben tájékoztatjuk Főtisztelendőségedet.
***
Nr. 2719/2017.
LELKIPÁSZTORI NAPOK EGERBEN
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy egyházmegyénkben is egyre
nagyobb népszerűségnek örvend a magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet
által Egerben megrendezett Lelkipásztori Napok elnevezésű találkozó. Örülök,
hogy egyházmegyénk lelkipásztorai is bekapcsolódnak ezekbe a programokba,
hiszen a folytonos továbbképzés mellett a papi közösség megtapasztalására,
annak megélésére is alkalom adódik. Fontos ez főleg azok számára, akik a
szórvány elszigeteltségét élik a hétköznapokban.
2018-ban a Lelkipásztori Napokat január 29 – február 2. között szervezik meg
Egerben. Az esemény címe és mottója: „Akik az Atya akaratában élnek, már
most boldogok – A szentségek erejéből fakadó élet” – „...hogy életük legyen és
bőségben legyen.” (Jn 10,10)
Ugyancsak az OLI szervezésében Budapesten tartanak szakmai napokat papok
és lelkipásztori munkatársak számára. Ezek időpontjáról az iroda honlapján
(http://oli.katolikus.hu) lehet értesülni.
Tisztelettel kérem azokat a paptestvéreket, akik részt kívánnak venni a
találkozón vagy a szakmai napokon, szíveskedjenek azt hivatalomnál is jelezni.
***
Nr. 2720/2017.
KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
Minden esztendő lezárásakor hálámat fejezem ki azok iránt, akik folyamatosan
támogatták egyházunkat, egyházmegyénket és azt a sok kezdeményezést,
amelyet helyi vagy központi szinten próbáltunk megvalósítani lelki
megújulásunk érdekében. Az év folyamán több alkalommal is a püspöki
kápolnában bemutatott szentmiséken a jótevőkért is imádkoztunk, belefoglalva
ide mindazokat, akik imával, anyagiakkal, önkéntes munkával, sokszor
biztatással vagy éppen elismeréssel álltak mellettünk és támogatták, képviselték
egyházunk ügyeit.
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Nem szeretném, ha csupán formaságnak vennénk, de ezúton is mindenkinek
köszönöm segítségét, helytállását és munkáját. Kedves híveim hozzájárulása
nélkül sok minden nem valósulhatott volna meg a Szent László-évben.
Köszönöm paptestvéreimnek is a sok türelmet és a bizalmat, amivel a hívek
irányítását és tanítását végezték. Köszönöm az önkénteseknek az önzetlen és
vállalkozó magatartást.
Külön gondolok azokra a jótevőkre, akik belföldről vagy külföldről anyagilag
támogatták templomaink és plébániáink karbantartását. Az ő támogatásukat
egészítette ki a hívek nagylelkű adománya, amelyben a templom iránti szeretet
jutott kifejezésre.
Nagy hálával tartozok azok felé is, akik az oktatásban, főleg a hitoktatásban
tanúsítottak hűséget. Elkötelezettségükről többször is megbizonyosodtam és
hiszem azt, hogy az elvetett mag, Isten szándéka szerint majd gyümölcsöt is
érlel. Iskolánkban tevékenykedő oktatóink és nevelőink sokszor emberfeletti
módon igyekeznek helytállni küldetésükben. Köszönöm nekik a fáradhatatlan
munkát, amelyre Isten áldását kérem továbbra is.
A szeretetszolgálat gyakorlását intézményesített keretek között főleg az
egyházmegyei karitász végzi egyházmegyénkben. Hozzájuk sorolhatjuk még a
Máltai Szeretetszolgálat, illetve a Kolping Családok tevékenységét, valamint
azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel sokan a szegények megsegítésén
fáradoznak. Nagy elismerés jár valamennyiüknek azért, amit szolgálatukkal
megjeleníteni igyekeznek: magát Jézus Krisztust, „aki nem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja sokakért.” (Mt 20, 28).
Nem utolsó sorban fordulok kedves paptestvéreimhez és a szerzetesekhez.
Közös küldetésünk útján csak úgy tudunk eredményesen előre haladni, ha
egységben és az egység forrásánál, Jézus Krisztusnál maradunk. Köszönöm a
sok szép alkalmat, amikor kifejeződött egyházmegyénk papságának egysége. A
hűséges helytállás, a türelmesen végzett feladatok, az egymásra figyelés és az
egymást-hordozás bizalommal tölthet el bennünket a jövőre nézve is.
Köszönetnyilvánításomat nem fejezném be anélkül, hogy ne említsem meg
munkatársainkat a központi hivatalban és a plébániákon, akiknek segítsége
nélkül nagyon nehezen tudnánk feladatainkat ellátni. Az ő ragaszkodásukat és
szorgalmukat is köszönöm és továbbra is kérem, végezzék lelkiismeretesen és
örömmel helyi egyházunk érdekében vállalt munkájukat. Isten fizessen meg
mindenkinek mindent!

(Kérem, a híveknek továbbítani!)
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Nr. 2721/2017.
PÁLYÁZATOKRÓL
Örömmel tapasztalom, hogy templomaink és plébániai épületeink karbantartása
és korszerűsítése végett egyre több plébánia igyekszik finanszírozási alapot
keresni. Tény az, hogy központi támogatásból nem tudunk minden elvárásnak
megfelelni. Egyrészt nagyon fontos szorgalmazni híveink hozzájárulását, hiszen
az elődök példájára, akik sokat tudtak áldozni a templomok és plébániák
építésére, nekünk is áldoznunk kell ezen örökség megőrzésére, esetenként újak
építésére. Másrészt fontos finanszírozási forrásokat keresni, hiszen ezek nélkül
legtöbb tervünk nem valósulhat meg. Ebben továbbra is igyekezni fogunk
központi szinten is a plébániák segítségére lenni.
Nagy segítséget jelent, amikor a plébánosok kezdeményezésére pályázati
lehetőségek megragadását is felvállalják az érdekeltek. Ezzel kapcsolatosan
legtöbb esetben a Püspöki Hivatal részéről is igényelnek igazoló okmányokat.
Hogy meg tudjunk felelni az ilyen igényeknek, amelyek legtöbbször szoros
határidőkhöz vannak kötve, tisztelettel kérem Paptestvéreimet, hogy a Püspöki
Hivataltól szükséges okmányok igénylésénél szíveskedjenek rövid felterjesztést
is benyújtani, amelyben a következő adatok szerepeljenek: rövid leírás a
pályázat céljáról, azaz mire pályáznak, illetve jelentés a rendelkezésre álló saját
forrásokról.
Emlékeztetek mindenkit arra is, hogy bármilyen munkálat kezdeményezéséről és
végzéséről – legyen az régi épületek karbantartása, épületek bővítése vagy
átalakítása, új épületek létesítése, de még a templomterek alakítása és
megváltoztatása, valamint emléktáblák felállítása is – előzetesen tájékoztatni
kell a Püspöki Hivatalt, illetve meg kell várni a munkálat engedélyezését (ld.
előbbi körlevelek!).
***
Nr. 2722/2017.
KÖZPONTI HOZZÁJÁRULÁS
A 2018. évre meghatározott központi hozzájárulás cím alatt feltüntetett
összegeket kérjük, szíveskedjenek 2018. novemberéig befizetni a Püspöki
Hivatal pénztáránál. Előre is köszönjük!

46

Nr. 2723/2017.
STÓLADÍJAK, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
A 2018-as évben is a korábban meghatározott stóladíjak maradnak érvényben:
Szentmise (énekes)
20,- RON;
Szentmise (csendes)
15,- RON;
Esketés
200,- RON;
Temetés
200,- RON.
A hívek egyházi hozzájárulása terén is az eddigi előírások szerint járjunk el.
(ld. előző karácsonyi körlevelek)
Továbbra is szorgalmazom, hogy a hívek saját plébániájukon adják le egyházi
hozzájárulásukat (azon a plébánián, amelynek területén laknak), a plébánosok
pedig lelkiismeretesen alkalmazzák az ide vonatkozó és már közzé tett
előírásokat (OCV./2014, Nr. 2358/2014).
***
Nr. 2724/2017.
EGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉSEK
A továbbiakban is arra kérem paptestvéreimet és híveimet, kezeljék nagy
felelősséggel azokat az alkalmakat, amelyeket egyházmegyei gyűjtésekként
hirdetünk meg, és amelyeknek végső célja a világban és körülöttünk tapasztalt
szenvedés és szükség enyhítése. Az eddig is gyakorolt gyűjtéseket a következő
évben is meg kell szervezni a következő rend szerint:
a szentföld javára
a papnevelés céljaira
Péter-fillérek
a missziók javára
a karitász javára

- Nagypénteken, 2018. március 30-án;
- Hivatások Vasárnapján (húsvét 4. Vasárnapja),
2018. április 22-én;
- Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepén,
2018. június 29-én;
- Missziók Vasárnapján, 2018. október 21-én;
- 2018. november 18-án.

A fentiekhez egy másik gyűjtési napot is elrendelek, amikor a katolikus oktatás
céljaira várjuk a hívek adományait. Egyházmegyénk egyetlen katolikus iskolája
felújítás alatt áll. Ebben a munkában nagy segítségünkre vannak a
magyarországi támogatók. A nevelési és oktatási feladatok sokszor olyan
költségeket igényelnek, amelyeket az iskola nem tud magára vállalni. Az
egyházmegyei karitász által működtetett bentlakásunk is nagy erőfeszítésekkel
és kinti jótevők segítségével tud otthont, ellátást és tanulási lehetőséget
biztosítani a vidéki diákoknak.
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Mindezek ismeretében indokoltnak látom, hogy egyházmegyénk hívei is
támogassák ezt a jövőnk szempontjából oly fontos tevékenységet. A katolikus
oktatás céljára szervezett egyházmegyei gyűjtés időpontját minden év
szeptember harmadik vasárnapjára hirdetem meg, ami 2018-ban szeptember
16.
Kérem Paptestvéreimet, idejében értesítsék híveiket a gyűjtések időpontjáról és
világosítsák fel őket ezek rendeltetéséről. A gyűjtéseket követő két héten belül
kérem, mindenki igyekezzen befizetni az adományokat a Püspöki Hivatal
pénztáránál, karitász javára gyűjtött összegeket pedig a karitász irodánál.
Mindenki hozzájárulását előre is köszönjük!
***
Nr. 2725/2017.
KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA,
LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ
Az évvégi jelentéseket és kimutatásokat –zárszámadást, költségvetéstervezetet,
anyakönyvi másodlatokat – legkésőbb 2018. január 31-ig nyújtsák be a Püspöki
Hivatalhoz. Ahogyan eddig is, a kimutatásokat kísérőlevéllel és a megadott
nyomtatványokat használva, személyesen adják le paptestvéreim. Külön
figyelmet kérek fordítani az anyakönyvi másodlatok elkészítésére és
beküldésére! Arra kérek mindenkit, az éves lelkipásztori beszámolót is
szíveskedjenek elkészíteni és hivatalomhoz benyújtani.
Az ad limina látogatásra készülve az egyházmegyéről szóló beszámolót
januárban kell benyújtanunk az illetékes szervhez. Ezért, kérem Paptestvéreimet,
hogy a plébániák statisztikai adatait 2018. január 15-ig szolgáltassák be.
Köszönöm a megértést!
***
Nr. 2726/2017.
BÉRMÁLÁSOK JELENTÉSE 2018-RE
Ahogyan eddig, a 2018-ben tervezett bérmálásokat legkésőbb január 31-ig
szíveskedjenek jelenteni a Püspöki Hivatalnál. A jelentés szigorú feltétele, hogy
a bérmálandók felkészítése már folyamatban legyen: legalább 2017. év őszén
elkezdett felkészülésre gondolok. A bérmálás jelentésénél szíveskedjenek egy
vasárnapi, illetve egy szombati napot javasolni. Igyekezni fogok a javasolt
dátumok egyikéhez igazodni. A véglegesített dátumokat februárban közöljük.

48

Nr. 2727/2017.
FAKULTÁSOKRÓL
A vegyes vallású házasságok megkötéséhez szükséges engedélyt a 2018. évre
is megadom. A már ismert gyakorlat szerint ragaszkodnunk kell az ET 11241126. kánonjaiban előírt feltételek teljesítéséhez. Lelkiismeretesen járjunk el az
iratok elkészítésében, amelyeket a plébániai irattárban őrizzünk meg, az
engedély megadását pedig a Házasultak Anyakönyvébe a következő formában
jegyezzük be: „Engedélyezve a nagyváradi püspök 2727/2017. számú
felhatalmazása alapján”. A 2017. évben kötött vegyes vallású házasságok
kimutatását is, a többi jelentéssel együtt, a megszokott formában 2018. január
31-ig nyújtsák be hivatalomhoz.
A valláskülönbség akadálya alóli felmentést, a 14. életévüket betöltöttek
megkeresztelésének engedélyezését, valamint a házassági forma alóli
felmentést továbbra is minden egyes esetben írásban kérjék az ordináriustól.
***
Nr. 2728/2017.
FŐESPERESEK ÉS ESPERESEK MEGERŐSÍTÉSE
A hivatalukban lévő főespereseket és espereseket a következő évre is
megerősítem.
***
Nr. 2729/2017.
BINÁLÁS, TRINÁLÁS – AZ ORDINÁRIUS SZÁNDÉKÁRA VÉGZETT
SZENTMISÉK
Főtisztelendő Paptestvéreimnek továbbra is megadom a binálási és trinálási
engedélyt azzal a meghagyással, hogy ezt a lehetőséget lelkiismeretesen
kezeljék. Eddigi rendelkezéseim értelmében ezen stipendiumok összegét a
hivatalos kiszállások támogatására vagy autójavítási költségek fedezésére
fordíthatja a lelkipásztor. Az ilyen összegekről és az eszközölt költségekről
vezessünk pontos kimutatást. Az ide vonatkozó kimutatást az elmúlt évre kérem,
szíveskedjenek lelkiismeretesen, a többi kimutatással együtt 2018. 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 is.
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Nr. 2730/2017.
EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM 2017-BEN
2017-ben a Hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérmet ezüst
fokozatban, a Székelyhídi Esperesség ajánlására és a kijelölt bizottság
támogatásával MADARÁSZ Klára, az értarcsai egyházközség híve kapta meg.
Isten áldása, Szent László királyunk oltalma és Boldog Szilárd vértanú
püspökünk közbenjárása legyen segítségére továbbra is! Már most kérem a
Főtisztelendő Esperes urakat, hogy az ide vonatkozó előírások értelmében, a
plébánosok meghallgatásával, szíveskedjenek a következő évre is
megfogalmazni javaslataikat.
***
Nr. 2731/2017.
PAPI ÉVFORDULÓK 2018-BAN
2018-ban a következő Paptestvéreinket köszönthetjük kerek évfordulójukon:
65 évesek január 15-én Ft. GYENGE Béla; július 18-án Ft. MÂRŢ Mihai;
november 22-én Ns. és Ft. KISS Albert.
60 éves december 26 Ft. MAHAJDUDA János;
50 évesek január 5-én Ft. KISS Márton; szeptember 12-én Ft. PÁL István.
40 évesek április 23-án Ft. OZSVÁTH József; június 15-én Ft. PÉK Sándor;
október 26-án Ft. KUGLIS Gábor; december 22-én SZABÓ Ervin.
Ad multos annos!
***
Nr. 2732/2017.
2017-BEN ELHUNYT PAPTESTVÉRÜNK
FARKAS IMRE SÁNDOR, tb. kanonok, ny. plébános. 1944. október 9-én
született. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. 1973.április 29-én
szentelték pappá. Segédlelkészként működött Várad Olasziban, majd
plébánosként Fugyivásárhely, Mezőtelegd, Várad – Szent Katalin Telep
plébániáit látta el. Betegségében Nagyvárad Olasziban segített. 2017. október
27-én hunyt el, majd október 31-én helyeztük örök nyugalomra a nagyváradi
Rulikovski temetőben. Nyugodjon békében!

Nagyvárad, 2017. december 2-án.
†Böcskei László
megyés püspök m.p.
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