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Nr. 902/2021.
SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE – EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKNAP
A jelenlegi járvány okozta korlátozások miatt a Szent László Egyházmegyei
Zarándoknapunkat nem tudjuk hagyományos módon megtartani. Ezen jeles
eseményt, amely a hitben való megerősödés forrását jelenti számunkra, a
körülményekhez igazodva, ebben az esztendőben is szűkebb körben tudjuk
megünnepelni.
Fentiek értelmében, húsvét V. vasárnapján, 2021. május 2-án, a nagyváradi
plébániák papjait, szerzeteseit és híveit hívom meg egy ünnepi szentmisére,
amelyet d.e. 11.30-kor a székesegyház előtti téren szeretnénk bemutatni Szent
László királyunk tiszteletére. Főtisztelendő paptestvéreink úgy igazítsák saját
miserendjüket, hogy híveikkel együtt, az egész egyházmegye képviseletében
részt vehessenek egyházmegyénk ezen ünnepén.
⁎⁎⁎
Nr. 903/2021.
PAPOK ÉS SZERZETESEK ZARÁNDOKLATA SZENTJOBBRA
Ebben az évben május 31-re terveztük papjaink és szerzeteseink zarándoklatát
Szentjobbra. Kérem paptestvéreimet és a szerzeteseket, úgy tervezzék
programjaikat, hogy 2021. május 31-én, d.e. 11.00 órakor részt vehessenek a
szentjobbi templomban tartandó ünnepélyes szentmisén. A mostani
viszontagságos időkben a Boldogságos Szűzanya, Szent István és Szent László
király oltalmába szeretnénk ajánlani egyházmegyénket, népünket és az egész
világot. Amennyiben változtatnunk kell a tervezett zarándoklati programon,
idejében fogom jelezni.
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Nr. 904/2021.
BÉRMÁLÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE
Minden érintett plébániával közöltük a tervezett bérmálások idejét. Ezúton is
kérem Főtisztelendő paptestvéreimet, tegyenek meg mindent annak érdekében,
hogy a jelöltek megfelelő felkészülésben részesüljenek a szentség felvétele előtt.
Próbáljuk bevonni a szülőket és a bérmaszülőket is a bérmálandók
előkészítésébe, tudatosítva bennük azt, hogy ez a rendkívüli idő még inkább
megköveteli a komoly munkát és összefogást a bérmálás szentségi ajándékainak
fogadására.
Főtisztelendő Paptestvéreim fordítsanak nagy figyelmet arra is, hogy a bérmálási
szentmisét biztonságos körülmények között szervezzék meg, alkalmazkodva az
éppen hatályban lévő előírásokhoz. Ahol a templom belső tere kicsinek
bizonyulna az ünnep biztonságos megszervezéséhez, a szabadtéri szentmise
lehetőségét is mérlegeljük. Paptestvéreimet arra kérem, a bérmálási időpont
közeledtével keressenek meg személyesen, hogy megbeszélhessük a bérmálási
szentmisére vonatkozó részleteket.
Körlevelemhez mellékelten küldök pár ötletet, amivel elsősorban a bérmálási
felkészítő színesebbé tételében szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a hittanóra
ne csak információ átadást, hanem istenélményt és közösségi élményt is
jelentsen a fiatalok számára.
⁎⁎⁎
Nr. 905/2021.
A KÉZBE ÁLDOZÁSRÓL
A koronavírus járvány diktálta elővigyázatossági intézkedések egyike a kézbe
áldozás. Az elmúlt hónapok leforgása alatt sokféle tapasztalatot gyűjthettünk
ilyen téren is, ezért indokoltnak találom, hogy lelkipásztoraink ismételten
figyelmet fordítsanak híveink felvilágosítására a kézbe áldozás helyes módját
illetőleg. Iránymutató Dolhai Lajos tollából, az Új Ember-ben 2008. március 2án megjelent felvilágosító és tanító jellegű cikke, amikor híveinknek a megfelelő
utasításokat akarjuk adni ezen a téren. Legyenek segítségünkre az alábbi sorok:
„Az áldoztató papok egészen furcsa kéztartásokkal találkoznak, de áldoztatás
közben nincs mód és lehetőség a méltóságteljes áldozás megtanítására. A kézbe
áldozás legrészletesebb és legszebb leírását a jeruzsálemi Szent Cirill
müsztagógikus katekézisében (IV. század) találjuk meg. Érdemes idézni, mert
alkalmas arra, hogy mindnyájunkat megtanítson a méltó és megfelelő tiszteletet
megadó szentáldozásra: «Amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és
szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem egyik tenyered legyen a másik tenyered trónja,
így fogadd az eljövendő Királyt, és tenyered hajlatába fogadd Krisztus testét,
rámondva az áment. Elővigyázattal szenteld meg a szent test hozzáérintésével
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szemeidet, ügyelj rá, nehogy valamennyi is elmorzsolódjon belőle. Mert ha
valamennyit is elmorzsálsz belőle, az olyan, mintha saját tested egy tagja menne
veszendőbe. Mondd meg nekem: ha valaki aranyport adna neked, nem tartanáde igen óvatosan, nehogy valami is elvesszen belőle, és megkárosodj? Hát akkor
nem fogsz-e még sokkal jobban vigyázni, hogy még egy szemernyi se essen el
belőle, ami aranynál és drágaköveknél is értékesebb?» A celebráns azután,
amikor áldoztat, így szól: Krisztus teste. Te így fogsz válaszolni: ámen! És
amikor kezeidbe fogadtad, imádd a Testet, vagyis ismerd fel annak a nagyságát,
aki most a kezedben van.” … A hívő ember a kézbe áldozáskor az egyház által
kapja az Oltáriszentséget. Az áldozók úgy nyújtsák ki két kezüket, hogy kezükből
trónust alakítsanak ki, amelynek majd a szentségi Jézust kell fogadnia. A
legfőbb szabály: a bal kéz legyen a jobb kéz fölött, hogy azután könnyen tudják
megfogni a szentostyát, majd pedig rögtön magukhoz venni. Mindenkit
figyelmeztetni kell, különösképpen a gyermekeket, a kezek tisztaságára, az
Oltáriszentség iránti tiszteletből”
⁎⁎⁎
Nr. 906/2021.
A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRÓL
„A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a könnyek és az esdeklés helyei.
Édesanyánk lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy így az ő szemével
láthassuk magunkat, és hogy tekintetével elvezessen ahhoz, Aki „az Út, az
Igazság és az Élet” (Ferenc pápa szavai Csíksomlyón)
A hatályban lévő járványügyi előírásokra való tekintettel a csíksomlyói
kegyhely idén sem tudja fogadni a tömegesen érkező zarándokokat, ezért a
közösségek imaszándékait az Erdélyi Mária Út Egyesület szervezésében fogják
elvinni a kijelölt személyek a pünkösdi búcsúra, majd ezeket Csíksomlyón fel
fogják olvasni és elhelyezik a kegytemplom előtt.
Akik szeretnék imaszándékaikat ilyen formában eljuttatni a Csíksomlyói Segítő
Szűz lábaihoz, szíveskedjenek a plébánia nevét és szándékait egy (vagy több)
egy méter hosszú és 15 centiméter széles fehér szalagra felírni, és azt egy
zarándokkeresztre kötve legkésőbb 2021. május 3-ig a Püspöki Hivatalba
eljuttatni. A szervezők kérése, hogy a plébánia maximum hat fős csoportja
gyalogosan vagy kerékpáron tegye meg ezt az utat, illetve készüljön fotó és/vagy
videofelvétel a zarándoklatról. (pl. a kereszt megáldásáról, a zarándoklat
állomásairól)
Az egyházmegye székhelyén összegyűlt szalagokat egy biciklis zarándok
csoport viszi el Nagykárolyba, ahonnan a kijelölt személy eljuttatja a
csíksomlyói búcsúra.
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Nr. 907/2021.
DIAKÓNUSSZENTELÉS
Hét év után újra lesz diakónusszentelés a székesegyházban. 2021. június 5-én a
d.e. 11.00 órakor bemutatott szentmise keretében Blaga Antoniu és Orosz
Roland akolitusokat tervezem szerpappá szentelni. Mindannyiuk imáiba ajánlva
a szentelendőket, szeretettel várom paptestvéreimet, szerzeteseinket és híveinket
erre a szép ünnepre.
⁎⁎⁎
Nr. 908/2021.
FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE
Folyó év június 30-ig várom azok jelentkezését, akik papi hivatást érezve,
szeretnék elkezdeni teológiai tanulmányaikat. A felvételivel kapcsolatos
tudnivalókról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Nagyvárad, 2021. április 17-én.

†Böcskei László
megyés püspök s.k.
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