László
nagyváradi megyéspüspök körlevele

V. / 2014
Nr. 2352/2014.
KARÁCSONYI GONDOLATOK
Krisztusban szeretet testvéreim, kedves ünneplő hívek!
Amikor egy különleges esemény történik az ember életében, fontos számára,
hogy annak minden mozzanatát megörökítse. Minden képet, minden hangot
rögzíteni szeretne, hogy később újra átélhesse az esemény örömteli pillanatait.
Az ilyen megörökítéseken keresztül az ember egyrészt ismertté válik, olyannak
ismerhetik meg, amilyen ő valójában, másrészt a néző, illetve a szemlélő
szempontjából, belépést nyerünk egy olyan világba, amelyben valaki közli
magát velünk, megosztja velünk benyomásait: egy mosolygós arcot, ami
boldogságról árulkodik, vagy talán egy szomorú tekintetet, mert aggodalom és
fájdalom nehezedik a lelkére.
Karácsony ünnepén talán sokan azt gondolják, hogy az ünneplő keresztények
előtt is egy rögzített anyag elevenedik meg: egy 2000 évvel ezelőtti esemény
részleteit pergetjük le lelki szemeink előtt, és ez most hangulatossá és széppé
teszi életünket. Megjelenik előttünk egy kedves kép, a betlehemi történet, az ő
szereplőinek kedves vonásaival, az egyedülálló környezet és maga a történés,
amely tetszik az embernek, mert arra emlékezteti, amihez sokszor nehéz
visszatérnünk és még nehezebb benne magunkra találnunk, az egyszerűségben
és szerénységben, amely természeténél fogva vonzóan és befogadóan hat reánk.
És itt van egy hang is, amely most nem megszokott bemondókon keresztül
szólal meg és ismétlődik, hanem egy simogató, hívogató, jelző hang, - az
angyalok üzenetében, - a pásztorok töprengésében és majd - az elcsendesülés
hangja a betlehemi jászol előtt, ahol már egyedül a kép és a szívdobbanás
megható hangja érvényesül és hat az emberekre.
Mindaz, amit itt karácsonyról összefoglaltunk, hitvallásunknak egyik nagyon
leegyszerűsített formája lehet, amit karácsonyi utunk kezdetének is
nevezhetünk, és amit most, a legalkalmasabb időben, helyesen és hasznosan
egészíthetünk ki, hogy az valóban és hozzánk illően karácsonyi hitté alakuljon,
amelyre építhetünk és hagyatkozhatunk, mert karácsony ünnepe nem emlékek és
események felelevenítéséről szól, hanem egy számunkra fontos valóságról, amit
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a próféta szavaival fogalmazhatunk meg: Velünk az Isten! Ez teszi világot
megrendítő eseménnyé a betlehemi történetet, amely csendesen ugyan, de
mélyrehatóan fejti ki hatásait az emberiség történelmében. Mert a betlehemi
történés, a kimondott Szó megtestesülése vonatkozási pont mindazok számára,
akik életüknek célját és értelmét keresik, és ezért önmaguk kibontakoztatásán
fáradoznak; vonatkozási pont azoknak, akik az igazság és igazságosság
keresésében egyéni és közösségi felelősséget hordoznak, és ebből kifolyólag
odafigyelnek a gyengére és a szegényre; vonatkozási pont azoknak, akik a
szeretet értékét nem csak hirdetik az emberek között, hanem utakat keresnek és
lehetőségeket arra, hogy mindenki megtapasztalja a szeretet szépségét és erejét.
A betlehemi történés vonatkozási pont azok számára is, akik eltévelyedtek és
eltávolodtak Istentől, mert talán nem értették meg Őt vagy őket nem értették
meg, és nem akadt senki, aki felkarolja és vezesse őket kételyeik és kereséseik
útján. És azok számára is vonatkozási pont a betlehemi történés, akik már
sokszor elindultak az Isten keresésben, de botlásaik következtében nem sokat
haladhattak az úton, mert köti őket a föld, a hatalom, vagy a jólét, talán a vagyon
és az önzés, amiért nem érzik elég erősnek az Isten felé vezető út iránti vonzást.
Vonatkozási pont a betlehemi történés számunkra is: mert Isten nem csak egy
képet örökített meg számunkra, amit szemlélve elmerülhetünk szeretetében és
jóságában, hanem Isten megszólított minket és egészen közel jött hozzánk:
mellénk állt Fiában, Jézus Krisztusban, hogy megismerve Őt biztonságba
érezzük magunkat.
Kedves Testvéreim, ezt jelenti „Velünk az Isten!”, hogy az Isten és ember
közötti viszonyban Ő, a Mindenható nem ismer határokat és akadályokat. De
még a kereséstől sem áll el, hanem elindul teremtményei felé. Ismét
kezdeményez valamit az emberrel és nem hagyja őt magára. Inkább elébe siet.
Jelet küld és utat mutat, hogy Fiában mindenki megérthesse Őt.
Ez az igazi karácsonyi hitvallás, amelyből érezzük, hogy nem csak Róla, a
megtestesült Igéről van szó, aki eljött hozzánk, hogy befogadjuk, hanem rólunk
is szó van, az Isten szerette emberekről, akiket Jézusban meglátogat az isteni
kegyelem. Erről a csodálatos cseréről elmélkedik Prohászka Ottokár püspök is,
amikor írja: „A csillagos angyalok hódolnak Jézusnak. Egy darab mennyország
telepedik le bennük a betlehemi partokon, az Isten tábora. A magasból jöttek,
mert magasból kell jönni, hogy Isten dicsőségét énekeljük. Magasban kell otthon
lenni, hogy szívünk, lelkünk, egyéniségünk Isten dicsőítő éneke legyen.”
Kedves Testvéreim! Magasban kell otthon lenni, most karácsonykor
különösképpen! Mert Isten Szava, a megtestesült Ige életünk mélységeiből a
magasságokra hív bennünket. Ezért nem csak örömteli kell legyen ünnepünk,
hanem lelki tartalomban gazdag: a felemelkedés vágyától égő akaratban és az
elfogadó készséggel átjárt törekvésektől gazdag.
Ezt kívánom minden kedves testvéremnek a szolgálatban, a kedves híveknek és
minden jóakaratú embernek!
Nagyvárad, 2014. Karácsonyán.
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Nr. 2353/2014.
EGYHÁZMEGYEI RENDEZVÉNYEK KAPCSÁN
„Mikor Jézus befejezte tanítását, így szólt Simonhoz: «Evezz a mélyre és
vessétek ki fogásra a hálót.» «Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka
fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. A Te szavadra azonban mégis kivetem a
hálót.» Meg is tették, és akkora tömeg halat fogtak, hogy a háló szakadozni
kezdett. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek segítségükre.
Azok oda is jöttek s úgy megtöltötték mindkét bárkát, hogy majdnem
elmerültek.”(Lk 5, 4–7).
Kedves jó Testvéreim!
Amikor visszatekintünk életünk egy-egy szakaszára kimeríthetetlen az a
gazdagság, amit Jézus példája és tanítása nyújt számunkra. Ilyenkor hálát adunk
a Jóistennek a megvalósított jókért, bocsánatot kérünk az elmulasztott
lehetőségekért és lelkesítjük egymást a jó, a szép, az igaz és a szent szolgálatára.
A már hagyományossá vált módon, ez év végén is felidézzük magunk előtt
azokat a kezdeményezéseket és próbálkozásokat, amelyeken keresztül egy élő
Egyház képe körvonalazódik mindazok előtt, akik a Jézustól kapott meghívást
követve nem mondtak le az igazi célhoz vezető út kereséséről, mindazok előtt,
akiknek bátorításra, segítségre, a mi jó példánkra és közeledésünkre van
szüksége a kitartó keresésben.
A csodálatos halfogás története, ahogyan azt Szent Lukács evangélista leírta,
nagyon kifejező képet nyújt mindezekről és lépésről-lépésre vezet bennünket
Isten ajándékainak felfedezésében. Simon Péter szavait olvasva (Lk 5, 6) az
eddigi próbálkozások eredménytelenségét, kudarcainkat és sikertelenségeink
tapasztalatát juttatják eszünkbe, amely akár az értelmetlenség határára is
sodorhat bennünket. A gyors eredmény hiánya a beletörődés, az egyhangú és
magába zárt élethez vezethet. Ez pedig fő akadálya annak, hogy észrevegyük
lehetőségeinket és felismerjük a változáshoz vezető utat abban a közösségben,
amelyben élünk, és amelyhez tartozunk.
Jézus azt kéri Simontól, hogy vesse ki a hálót halfogásra (Lk 5, 4). Tegye meg
az értelmetlennek is látszó lépést és bízzon benne. Ne zárkózzon magába, hanem
legyen nyitott az új lehetőségek előtt és legyen bátor a kezdeményezésben. Az
Úr ott a bárkában a ma emberére is gondolt, aki önzése következtében saját
korlátai között mozog, és szüksége van az irányító szóra, a bátorító kézre. Jézus
szavára megteltek a hálók, annyira, hogy csak külső segítséggel lehetett a sok
halat partra vonni (Lk 5, 6–7). A sikeres halfogás az élet örömében részesíti
azokat, akik a háló mellett fáradoztak és azokat is, akikkel ők megosztották
sikerüket. A fáradozás, a bizalom és a megosztás egymást hordozó viszonya a
halfogás történetében is csodát tesz. Jézus apostolain keresztül részesíti övéit a
csoda örömében, de bennünk és rajtunk keresztül ma is csodát tud tenni!
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Az elmúlt esztendőben, amikor a szeretetszolgálat fontosságára próbáltunk
jobban figyelni, Jézus ilyen közelségét tapasztalhattuk meg. Ő nem csak
szemlélője, de sugalmazója is életünknek. A reá való figyelés teheti igazán
értékessé és eredményessé próbálkozásainkat és kezdeményezéseinket. Ez
erősíthet meg hitünkben és Egyházunk iránti elköteleződésünkben, ez jelenti
közösségeink életének és fejlődésének kimeríthetetlen forrását.
„Evezz a mélyre és vessétek ki fogásra a hálót.”(Lk 5, 4). Jézus ezen szavai
kifejezetten jelzik azt, hogy szüksége van reánk! Szüksége van mindenkire, hogy
megvalósítsa üdvözítő művét a világban. Visszatekintésünk legyen ezért a
bizalom és a tenni akarás megszilárdítása a jó ügy érdekében
egyházközségünkben és az egész világ javára. Ne féljünk a csodáktól! Engedjük,
hogy amikor szavára jót teszünk, amikor szolgáljuk az igazságot és a békét,
rajtunk keresztül Jézus továbbra is vigye végbe csodáit!
Megköszönve mindazoknak, akik a 2014. évben nyitottak voltak
kezdeményezéseink iránt vagy maguk kezdeményeztek, akik bátran mertek lépni
az egyéni és közösségi megszentelődés irányába és támogatták az egyház
tevékenységét, valamennyiüknek a Jézussal való találkozás örömét kívánom a
következő évbe vezető bárkában is.
Főpásztori áldással,
Nagyvárad, 2014. Karácsonyán
(Felolvasható 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 kiadványban már megtalálható
a 2015. évre tervezett rendezvények témája és időpontja. A lap a püspöki
hatóság irodáján vehető át.)
***
Nr. 2354/2014.
KÖSZÖNET AZ ANYAGI TÁMOGATÁSÉRT
Az év végén különös hálával gondolunk mindazokra, akik az év folyamán
áldozatvállalással, anyagi támogatással vagy önkéntes munkával járultak hozzá
közös tevékenységeink támogatásához. A belföldi és külföldi támogatók mellett
gondolunk a Főtisztelendő Paptestvérekre, szerzeteseinkre és minden
jótevőnkre, nem utolsó sorban kedves híveinkre, akiknek megköszönjük a
templomok karbantartására, a szegények megsegítésére, az iskola és a
papnövendékek támogatására és más nemes célra fordított támogatást. Külön
elismerés jár a közös gyűjtések alkalmával tanúsított szolidaritásért azokkal
szemben, akik a miénknél viszontagságosabb helyzetben élik meg hitüket a világ
különböző tájain. Isten fizessen meg mindenkinek bőségesen!
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Nr. 2355/2014.
ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS
Az Egyházi Törvénykönyv 528. kánonjának 2. bekezdésénél a következőket
olvassuk: „A plébános gondoskodjék arról, hogy a legszentebb eucharisztia
legyen a hívők plébániai együttlétének a középpontja; azon fáradozzék, hogy a
krisztushívőket a szentségek áhítatos kiszolgáltatásával táplálja, különösképpen
pedig, hogy gyakran járuljanak a legszentebb eucharisztiához.” Az itt
megfogalmazottak szellemében is, valamint sokak lelki igényének kielégítésére,
a Papi Szenátus megkérdezése után döntöttük azt, hogy szükséges a régi
hagyományok szerint egykoron szokásos, de az elmúlt évtizedekben elmaradt
örökös szentségimádás rendjét és gyakorlatát újra megszervezni és bevezetni
plébániai közösségeink életének hitgyakorlatai közé. Az 1938-ban tartott
Egyházmegyei Zsinat az örökös szentségimádási napról a következőket írja: „Ez
a nap a község hálájának napja a legméltóságosabb Oltáriszentség révén kapott
nagy jótéteményekért és engesztelő nap e nagy Szentség ellen elkövetett
bűnökért.” (696. §.).
Az eddigiek értelmében és a régi gyakorlatot szem előtt tartva, 2015. január
elsejétől az itt közölt beosztás szerint szervezzük meg az örökös
szentségimádási napokat egyházmegyénkben. Minden plébános és plébániai
kormányzó a saját plébániáján köteles ismertetni a hívek előtt a szentségimádási
nap időpontját és rendjét. Bátorítania kell a híveket, hogy ezen a napon
különösképpen a szentmisén való részvétellel, szentgyónással, szentáldozással
és a kitett Oltáriszentség előtt eltöltött idővel vegyék ki részüket a közöttünk
lévő Úr Jézus imádásában és engesztelésében, saját maguk és az egész világ
üdvére. Magyarázzuk meg híveinknek, hogy hitéletünknek fő forrása az
Oltáriszentségben közöttünk maradt Jézus, aki bőségesen árasztja kegyelmeit
azok felé, akik a szentségimádás formájában is neki szentelik magukat.
Az örökös szentségimádás formája, a jelenleg is gyakorlatban lévő szombat– ill.
vasárnapi szentségimádásoktól eltérően a következőket feltételezi:
- Az időtartam szempontjából nem egy-két órás szentségimádást jelent,
hanem a napnak jelentősebb részét ölelje fel.
- Mivel vasárnapokról van szó, az ünnepélyes szentmisét szentségkitétel
kövesse, ami a késő délutáni, ill. az esti órákig tartson, amikor a Jézus
Szíve litánia elvégzésével és a szentségi áldással kell befejezni a
szentségimádási napot. Ahol esti szentmisék is vannak, ott a litániát
szentségi áldással a szentmise előtt kell elvégezni. Kitett Oltáriszentséggel
nem végezhetünk szentmisét!
- Nagyböjti vasárnapokon a kitett Oltáriszentséggel nem végezzük a
keresztúti ájtatosságot. Erre csak szentségbetétel után kerülhet sor, vagy
már azelőtt!
- Az örökös szentségimádási napokon a plébánosok, ill. plébániai
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kormányzó paptestvérek úgy rendezzék napi programjukat, hogy
jelenlétükkel példát mutassanak a híveknek. Ezen a napon lehetőleg ne
utazzanak filiákba vagy egyéb rendezvényekre, hanem többet
tartózkodjanak a templomban, és gondoskodjanak arról, hogy a
szentségimádás méltó módon történjen a hívek bekapcsolódásával.
A híveket hívjuk és bátorítsuk arra, hogy szervezetten vegyenek részt a
szentségimádáson. A plébános, ill. plébániai kormányzó feladata
gondoskodni arról, hogy a nap minden órájában legyen kijelölt
személy/személyek a szentségimádáson. Szólítsuk meg ilyenkor főképpen
az egyházi társulások és egyesületek tagjait, a hitoktatókat, nem utolsó
sorban az egyháztanácsosokat, hogy ők legyenek az elsők, akik részt
vállalnak a szentségimádás megszervezésében.
A szentségimádás ideje alatt mindenben kövessük a liturgikus előírásokat.
A közös részeket a hivatalos szertartáskönyvek és az előírt liturgikus
szabályok szerint végezzük. A szentségimádás közös részein kívül lehet
csendet tartani vagy kijelölés/beosztás szerint a szokásos imákat,
ájtatosságokat végezni, énekeket énekelni. A helyi szándékok mellett
gondoljunk a közös szándékokra és imádkozzunk papi és szerzetesi
hivatásokért, egyházmegyénk lelki megújulásáért, a családokért és az
ifjúságért, a szenvedőkért és az üldözöttekért, Szentatyánkért és a hitükért
üldözött keresztényekért, a háborúk áldozataiért.
Az örökös szentségimádási napon bátorítani kell híveinket arra, hogy
járuljanak a bűnbánat szentségéhez és a szentáldozáshoz. Erre
biztosítsunk lehetőséget híveink számára azáltal, hogy fogadjuk őket a
gyóntatószékben.
Ajánlatos, amennyiben ez kivitelezhető, hogy az örökös szentségimádási
napokon a szomszédos lelkipásztorok is bekapcsolódjanak a helyi hívek
lelki megújulását szolgáló programjába. Ugyanígy gondolnunk kell a
filiákban élő hívekre is, akiket meg kell hívni, hogy lehetőségeik szerint
vegyenek részt a szentségimádáson.
Az örökös szentségimádási nap nem helyezhető át, hanem akkor kell
megtartani, amikor az illető plébánia számára meg van határozva.
Az örökös szentségimádási nap nem törli el az eddig is gyakorlatban lévő
helyi szokásokat. Ilyen értelemben, a szombati, ill. vasárnapi
szentségimádásokat, ahol ezeket tartják, továbbra is meg kell tartani a
hívek igénye szerint.

Az eddigiek értelmében, minden kedves Paptestvéremet arra kérem, az itt közölt
beosztás szerint, 2015. január 1-től lelkiismeretesen és épületesen kezelje az
örökös szentségimádás megszervezését plébániáján, híveink és az egész világ
megszenteléséért. Isten áldása legyen szükséges erőforrásunk és legfőbb
örömeink okozója!
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Az örökös szentségimádási rend a nagyváradi egyházmegyében
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 Mallersdorfi Nővérek kápolnája
Nagyvárad Székesegyház
Érselénd
Belényes
Szilágynagyfalu
Nagyszalonta
Újtasnád
Tenke
Újsástelek (Bodonos filiája)
Bélfenyér
Gálospetri
Rézbánya
Selymesilosva
Sólyomkővár
Bihardiószeg
Vaskóh
Berettyószéplak
Biharpüspöki
Sárán
Élesd
Posticum
Fugyivásárhely
Bél
Váradszentmárton
Szilágykraszna
Bihar
Asszonyvására
Köröstarján
Bodonos
Újpalota
Krasznarécse
Margitta - új templom
Szalárd
Almásfegyvernek
Magyarcséke
Mezőbikács
Csanálos
Nagyvárad Vár (szlovák)
Nagyvárad Kapucinus (román)
Szentjobb
Biharsályi
Éradony
Sarmaság
Érkeserű
Papfalva
Érmihályfalva
Hagymádfalva
Érszalacs
Madarász
Magyarpatak
Hegyközcsatár
Hegyköztóttelek
Értarcsa
Monospetri
Premontrei Prépostság
Mezőtelegd
Orsolyiták temploma
Margitta - régi templom
Sülelmed
Micske
Baromlaka
Szentjobb
Biharszentjános
Székelyhíd
Vincés Nővérek kápolnája
Zsibó
Ady Endre
Szilágycseh
Szilágypír
Szilágysomlyó
Tóti
Kárásztelek
Kágya
Tasnád
Bankasor
Tasnádszántó
Zilah
Királydaróc
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Nr. 2356/2014.
A BÉKEKÖSZÖNTÉS RITUÁLIS KIFEJEZÉSÉRŐL
Ezév szeptemberében az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció körlevelet
adott ki a békeköszöntés gyakorlati tudnivalóiról. A körlevél teljes szövege
magyar nyelven az uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=454 cím alatt megtalálható.
Kérem Paptestvéreimet, figyelmesen tanulmányozzák át ezt a dokumentumot és
katekézisekben a híveket is világosítsák fel e gesztus mély jelentőségéről és a
liturgiában betöltött szerepéről. Gyakorlati szempontból az említett dokumentum
6.c. pontjában foglaltak szerint a következőket ajánlom valamennyiünk
figyelmébe:
„Mindenképpen el kell kerülni a békeköszöntés pillanatában az alábbi téves
gyakorlatokat:
- «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.”
Kérem minden Főtisztelendő Paptestvéremet, hogy a Kongregáció által
megfogalmazott irányelveket, valamint a II./2012. körlevélben 454/2012.
számmal, „A szent liturgia ünnepléséről” cím alatt már közölteket tartsuk be és
gyakoroljuk a szentmisék ünneplésénél.

***

Nr. 2357/2014.
KÖZPONTNAK BEFIZETENDŐ ÖSSZEGEK
Központi hozzájárulásként a 2015. évre minden plébánia és hivatalosan elismert
egyházközség az előző évre (2014) közölt összeget fizesse be az év
novemberéig. Ez azt jelenti, hogy a hozzájárulás összege 2015-ben nem változik
az előző évhez viszonyítva. Nyomatékosan kérjük azokat, akik az előző év
hozzájárulását még nem fizették be, törekedjenek a legrövidebb időn belül
törleszteni adósságaikat. Ez vonatkozik azokra is, akik hátralékban vannak a
nyugdíjalap befizetésével, vagy egyéb befizetendő összegek rendezésével.
Köszönjük megértésüket!
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Nr. 2358/2014.
STÓLADÍJAK ÉS EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
A 2015-es évben az eddigiekhez viszonyítva módosult stóladíjakat alkalmazzuk.
Szentmise (énekes)
Szentmise (csendes)
Esketés
Temetés

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

A hívek egyházi hozzájárulását illetően, továbbra is az előző évek gyakorlata
marad érvényben: ”a hozzájárulás a hívek bármilyen személyes jövedelmének –
pénzbeli fizetés, nyugdíj vagy bármilyen más jövedelem – 1%-át jelenti. Amikor
a jövedelem 1%-át gyakorlatilag nem lehet kimutatni, az egyházi hozzájárulás
évente legalább 50,- RON-t jelentsen. Az itt megerősített és elrendelt egyházi
hozzájárulást, minden plébánián maradéktalanul alkalmazni kell. A prudentia
pastoralis jegyében híveinket türelemmel és világosan tájékoztassuk arról, hogy
az egyházi hozzájárulásban kifejezésre jut a híveknek az Egyházhoz való felelős
tartozása” (Ord. Circ. IV./2010. Nr. 1825).Olyan esetekben, amikor híveink
különféle egyházi szolgáltatást igényelnek, de egyházi hozzájárulásukat
hosszabb ideig nem fizették ki, az igazságosság és a „prudentia pastoralis“ elvét
követve, jelenlegi értékben, tíz évre visszamenőleg lehet azt igényelni.
Továbbra is szorgalmazzuk, hogy a hívek saját plébániájukon adják le egyházi
hozzájárulásukat, ill. azon a plébánián, amely plébánia területén laknak. Minden
plébános tekintse lelkiismeretbeli kötelességének az itt meghatározott előírások
alkalmazását, valamint annak előmozdítását, hogy a hívek a saját plébániájukon
adhassák le hozzájárulásukat.
***
Nr. 2359/2014.
KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA,
LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ
Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy az év végi jelentéseket és
kimutatásokat – statisztikai adatokat, év végi zárszámadást, költségvetés
tervezetet, anyakönyvi másodlatokat – legkésőbb 2015. január 31-ig nyújtsák
be a Püspöki Hivatalhoz. Ahogyan eddig is, a gépkocsiról szóló jelentést csak
azok kötelesek benyújtani, akik a 2014. év folyamán szolgálati gépkocsi
vásárlásra kaptak támogatást. Kérem Paptestvéreimet, hogy a szóban forgó
kimutatásokat a megadott nyomtatványokat használva és nem saját gyártmányú
nyomtatványokkal, egy kísérő levél csatolásával, személyesen adják át a
Püspöki Irodán. Külön figyelmet kérek fordítani az anyakönyvi másodlatok
elkészítésére és azok beküldésére! Továbbra is kérem a plébánosokat,
igyekezzenek pótolni a Püspöki Levéltárból hiányzó példányokat is.
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Nr. 2360/2014.
FAKULTÁSOKRÓL
A vegyes vallású házasságok megkötéséhez szükséges engedélyt a 2015. évre
is megadom, meghagyva azt, hogy továbbra is ragaszkodnunk kell az ET 1124 –
1126. kánonjaiban előírt feltételek teljesítéséhez. Járjunk el lelkiismeretesen az
iratokat elkészítésében, amelyeket a plébániai irattárban őrizzünk, az engedély
megadását pedig a Házasultak anyakönyvébe a következő formában jegyezzük
be: „Engedélyezve a nagyváradi püspök 2360/2014. számú felhatalmazása
alapján”. A vegyes vallású házasságok megkötéséről szóló kimutatást is a 2014.
évre, a többi jelentéssel együtt 2015. január 31-ig kérem benyújtani
Hivatalomhoz feltüntetve a felek nevét, vallását, születési, illetve keresztelési
helyét és idejét, a házasság megkötésének helyét és idejét, valamint az eskető
pap nevét.
A valláskülönbség akadálya alóli felmentést, a 14. életévüket betöltöttek
megkeresztelésének engedélyezését, valamint a házassági forma alóli
felmentést továbbra is minden egyes esetben írásban kell kérni az
Ordináriustól.
Egyházmegyénkben gyóntatási joghatósággal rendelkező minden papnak
engedélyt adok az abortusz bűnének feloldozására. Ilyen esetekben megfelelő
elégtétel meghatározása mellett, komolyan hangsúlyozzuk ki azt is, hogy a
feloldozást külön püspöki engedély alapján kapja meg az illető.
***
Nr. 2361/2014.
BINÁLÁS, TRINÁLÁS – ORDINÁRIUS SZÁNDÉKÁRA MONDOTT
SZENTMISÉK
Továbbra is érvényben maradnak a binációk ill. trinációk esetére eddig közzétett
rendelkezések (ld. a 2422/2013. sz. alatt közöltek). A Főtisztelendő
Paptestvéreknek továbbra is 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 2015. 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.
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Nr. 2362/2014.
EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM 2014-BEN
2014-ben a „Hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérmet ezüst
fokozatban, a Nagyvárad-környéki esperesség ajánlására és a kijelölt bizottság
támogatásával Kispataki Piroska, a szalárdi plébánia híve kapta. Az érdemérem
bronz fokozatát a Szeretetszolgálat Éve alkalmából az ausztriai Peter Zidar,
valamint a holland Willemsen Coby és Jan kapták a rászorulók megsegítésében
kifejtett példaértékű szolgálatért. Isten áldása, Szent László királyunk oltalma és
Boldog Szilárd vértanú püspökünk közbenjárása legyen segítségükre továbbra
is!

***
Nr. 2363/2015.
PAPI ÉVFORDULÓK 2015-ben
2015-ben évfordulójuk alkalmából a következő Paptestvéreinket kísérjük
imádságainkkal:
Aranymisés
április 25-én
Ezüstmisések
június 24-én

- Ft. Bohács Sándor, tb. esperes, ny. plébános ;

- SER Böcskei László, megyéspüspök;
- Ns. és Ft. Bogdán István, tb. kanonok, plébános;

65 éves
december 2-án

- Ns. és Ft. Dr. Lőrincz Ottó, kanonok, esperes, plébános;

60 évesek
május 1-én
november 4-én
november 15-én
december 3-án

- Ft. Albert Ágoston, plébános;
- Ft. Demsa Pál;
- Ft. Pilis György;
- Ns. és Ft. Kubálák Péter, tb. kanonok, esperes, plébános;

50 évesek
április 27-én-én
július 11-én

- Ft. Vas László, plébános;
- SER Böcskei László, megyéspüspök;

40 éves
január 25-én
február 23-án
december 20-án

- Ft. Bodor Zoltán, plébános;
- Ft. Dr. Kovács Ferenc Zsolt, irodaigazgató;
- Ft. Vakon Zsolt, püspöki titkár.

Ad multos annos!
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Nr. 2364/2014.
EGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉSEK
A 2015. évben a következő köteles gyűjtéseket jegyezzük be:
Szentföld javára
Papnevelés céljaira
Péter-fillérek
Missziók javára
Karitász javára

- Nagypénteken, 2015. április 3-án;
- Hivatások vasárnapján, 2015. április 26-án;
- Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepén,
június 29-én;
- Missziók Vasárnapján, 2015. október 18-án;
- 2015. november 15-én.

Az egyházmegyei direktórium is emlékeztet ezekre a gyűjtési napokra.
Hasznosnak találom, ha ezeket a napokat minden plébániatemplom
hirdetőtáblájára is kifüggesztjük, hogy híveink idejében értesüljenek a gyűjtési
napokról és azok céljáról. Természetesen ez nem ment fel bennünket az alól,
hogy szóban is buzdítsuk híveinket az adakozásra.
***
Nr. 2365/2014.
MEGBÍZÁSOK ÉS SZEMÉLYZETI VÁLTOZÁSOK
2014. augusztus 31-i hatállyal Főtisztelendő FARKAS András Bertalant
felmentettem szolgálata alól a hegyköztóttelelki plébánián. Új beosztást egyelőre
nem kapott.
2014. szeptember 1-től Főtisztelendő KRUZSLITZ Imre plébánosi
kinevezést kapott a hegyköztótteleki és hegyközcsatári plébánia ellátására.
2014. október 1-től Nagyságos és Főtisztelendő KÓHR Balázs, eddigi
újpalotai plébános a Szent Erzsébet Öregotthon lelkésze.

***
Nr. 2372/2014.
ELHUNYT PAPTESTVÉRÜNK
Főtisztelendő RÁCZ Károly László paptestvérünk, életének 67. és papságának
43. évében hunyt el 2014. szeptember 26-án. Az engesztelő szentmisét és a
temetési szertartást a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban végeztük el, majd
a Rulikowski temetőben helyeztük örök nyugalomra. R.I.P.
Nagyvárad, 2014. december 12-én.
† László s.k.
megyéspüspök
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