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Nr. 1701/2017.
NYÁRI SZABADSÁGOK
A nyári hónapok felkínálják számunkra a megérdemelt szabadságok lehetőségét
is. Még a papnak is szüksége van arra, hogy egy bizonyos időre kizökkenjen a
megszokott munkaritmusból. Ez azonban nem jelentheti a papi életformából
való kikapcsolódást is! Arra kérem tehát kedves Paptestvéreimet, hogy okosan,
helyesen tervezzék és töltsék szabadságuk idejét. Továbbá fordítsanak nagy
gondot arra is, hogy a szabadságok ideje alatt a hívek lelkipásztori ellátása ne
szenvedjen hiányt, és elérhető helyettes álljon a hívek rendelkezésére. Ahogyan
eddig is, legyünk segítőkészek egymással szemben, előzetes megbeszélés
alapján tegyük lehetővé, hogy környezetünkben mindenki élhessen a nyári
szabadság jogával. Ugyanakkor külön figyelmet kérek fordítani a nyárra eső
főünnepek megtartására, főleg Nagyboldogasszony ünnepére. Ez semmi esetre
sem maradhat el! Nem utolsó sorban kérem Paptestvéreimet, gondoskodjanak
arról, hogy egyházi alkalmazottjaink is részesülhessenek a nekik járó
szabadságban.
***
Nr. 1702/2017.
SZENT LÁSZLÓ ÉV TOVÁBBI PROGRAMJAI – EMLÉKEZTETŐ II.
A Szent László Év keretében megszervezett regionális Szent László délutánok
eddigi tapasztalatai arra késztetnek, hogy bátorítsam paptestvéreimet és híveimet
a további találkozók megszervezésére és az azokon való részvételre. Sok lelki
élményt jelentettek az eddigi találkozók és a közös ünneplés, ezért kérem, hogy
az augusztus 31-én Székelyhídra, a román nyelvű híveknek szeptember 19-én
a Nagyvárad-Kapucinus templomba, valamint a szeptember 28-án
Kárásztelekre tervezett Szent László regionális délutánokat a kijelölt szervezők
megfelelően készítsék elő, az érintett plébánosok pedig mozgósítsák híveiket és
tegyék lehetővé számukra az ünnepségen való részvételt. Természetesen azokat
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is várjuk, akik bár nem a körzethez tartoznak, szeretnének bekapcsolódni a Szent
László Év rendezvényeibe.
Emlékeztetem kedves Paptestvéreimet arra is, hogy az Egyházmegyei Szent
László ünnepségsorozatunkat az ősi székesegyház falainál, a Vártemplomban
zárjuk 2017. október 5-én. Erre az ünnepségre minden kerület legalább 25 főből
álló képviselettel legyen jelen és csatlakozzon ünnepélyes hitvallásunkhoz,
amellyel Szent László király értékrendje iránti elkötelezettségünknek fogunk
ismételten jelét adni.
A Szent László Év kiemelkedő eseményei közé sorolhatjuk még az október 19én tartandó Egyháztörténelmi Konferenciát. Az ezzel kapcsolatos további
tudnivalókat a későbbiekben közöljük.
***
Nr. 1703/2017.
SZENT LÁSZLÓ CSALÁDI NAP
A nyári időszak elsősorban a gyermekekről és a kikapcsolódásról szól. Örömmel
nyugtáztam, hogy több plébánián szerveznek gyermekprogramokat, táborokat,
ahol felszabadult légkörben és tartalmas rendezvényekkel kedveskednek
elsősorban a gyermekeknek, de ugyanakkor a szülőknek is. A nyár vége felé, de
még jóval az iskolakezdés előtt, 2017. augusztus 26-án újra megszervezzük
Nagyváradon, a Püspöki Palota kertjében a Szent László Családi Napot. A
Szigligeti Társulat Bábszínházával és Táncegyüttesével valamint a Szent László
Iskola pedagógusaival együtt egy játékos délutánra, közös éneklésre, szabadtéri
interaktív tevékenységre hívjuk a gyermekeket szüleik, nagyszüleik, testvéreik
és barátaik kíséretében. A nagyváradiak mellett szeretettel várjuk azokat is, akik
vidékről jönnének erre a jó hangulatúnak ígérkező rendezvényre.
***
Nr. 1704/2017.
EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT SZENTJOBBRA
Ahogy korábbi körlevelemben (I./2016) szorgalmaztam, nagyon szeretném, ha
ebben az évben is nagy gondossággal készítenénk elő és vennénk részt a
szentjobbi zarándoklaton. Idén szeptember 10-én várom Paptestvéreimet és
kedves híveimet egyházmegyénk ezen ősi kegyhelyére, hogy ismételten a
Szűzanya oltalmába ajánlhassuk papjainkat, családjainkat, egyházmegyénket és
az Ő közbenjárását kérjük új hivatások ébredéséért. Az ünnepélyes szentmise d.
e. 11.00 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Excellenciás Dr. Bábel Balázs
kalocsai érsek lesz. Kérem Paptestvéreimet, tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy híveikkel együtt részt vehessenek a szentmisén és az azt követő
körmeneten. Mindenki támogatását előre is köszönöm!
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Nr. 1705/2017.
ISTENTISZTELETI KONGREGÁCIÓ LEVELE
Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 2017. június 15-én kiadott
körlevelében az Eukarisztia ünneplésekor használt kenyér és bor minőségére,
illetve ezek elkészítésére és beszerzési forrásaira tér ki. A körlevél óvni szeretne
bennünket attól, hogy a szentmisénél használt alapanyagok, a kenyér és a bor
kételyes forrásból származzon, és szorgalmazza, hogy ezek az anyagok
mindenben megfeleljenek a liturgikus előírásoknak és követelményeknek. Az
erre vonatkozó normákról már a Római Misekönyv Általános Rendelkezéseiben
is olvashatunk a IV. fejezet 319-326. számok alatt: „Az Eukarisztikus
ünnepléshez használatos kenyér tisztán búzából készüljön, ne legyen régi, és a
latin egyház ősi hagyománya szerint kovásztalan legyen” (RMAR 320. p.). „Az
Eukarisztia ünnepléséhez a bornak szőlőből sajtoltnak kell lennie. Legyen
természetes bor, vagyis nem szabad idegen anyagot hozzákeverni” (RMAR 322.
p.). A körlevél teljes szövege magyar nyelven is elérhető a világhálón. Kérem
Paptestvéreimet, szíveskedjenek előkeresni és részleteiben áttanulmányozni.
A fentiek értelmében az a fontos feladat hárul reánk, szentmisét bemutató
papokra, hogy komolyan foglalkozzunk a szentmisében használt alapanyagok
beszerzésének kérdésével. Csak az előírásoknak megfelelő kenyeret és bort
használjunk és gondoskodjunk arról, hogy beszerzési forrásaink mindenben
megbízhatóak legyenek.
***
Nr. 1706/ 2017
ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁST CÉLZÓ REFERENDUM
Az elmúlt év elején a 173/2016. számú levelemben azzal a kéréssel fordultam
Főtisztelendő Paptestvéreimhez, hogy aláírásgyűjtésünkkel támogassuk az egy
férfi és egy nő közötti házasság védelmében indított civil alkotmánymódosítási
kezdeményezést. Az ügy most ősszel egy lépéssel előbbre halad, és nagy
valószínűséggel még ebben az évben kiírják az erről szóló referendumot. A többi
felekezettel és a civil szervezetekkel egyeztetve az előttünk álló időszakban
fokozottabban kell híveinknek beszélni az Isten rendelése szerinti, férfi és nő
közötti házasságról. Még nagyobb buzgalommal igyekezzünk híveinket
bátorítani a referendumon való részvételre, amellyel hitbeli meggyőződésüket és
a keresztény értékek iránti elkötelezettségüket nyilváníthatják ki. Olyan
társadalmi rend van kialakulóban Európa-szerte, amelyben sajnos a normalitást
és a természet rendjét egyre gyakrabban kell ismételni és hangsúlyozni. Éppen
ezért ragadjunk meg minden alkalmat, hogy híveinknek és rajtuk keresztül
mások számára is eljuttassuk a férfi és a nő közötti házastársi kapcsolat
fontosságáról vallott meggyőződésünket.
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Nr. 1707/2017.
HELYEZÉSEK
A következő személyi változásokat ismertetem:
2017. július 1. hatállyal Ft. HUSZTIG Róbert paptestvéremet a
tasnádszántói plébános segítségére rendeltem, hogy az ET 517. kánonja
értelmében a királydaróci és a tasnádszántói plébániát lássák el közösen.
2017. augusztus 1. hatállyal felmentettem eddigi megbízatásai alól Ft.
BARTA Szabolcs CM atyát, aki tartományfőnöki megbízatást kapott. Ezúton is
megköszönöm neki eddigi eredményes és lelkiismeretes munkáját és kívánom,
hogy Isten áldása kísérje további tevékenységét. Helyére augusztus 1-től VASS
Csaba CM paptestvéremet neveztem ki plébánosnak a nagyváradi Szent Katalin
telepre. Ugyanakkor Ft. SZŐKE Sándor CM kapott segédlelkészi megbízatást.
2017. augusztus 1-el kezdődően, eddigi megbízatásait megtartva a
biharpüspöki plébánián, Ft. VARGA Sándor paptestvéremet egyházmegyei
ökonómussá neveztem ki. Kívánom, hogy pontos és lelkiismeretes munkájával
legyen egyházmegyénk hasznára, és kérem paptestvéreimet, legyenek ebben
segítségére!
Nagyvárad, 2017. július 11-én.

†Böcskei László
megyés püspök m.p.
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