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Nr.  2473/2021. 

KARÁCSONYI ÜZENET  
 

Krisztusban szeretet testvéreim, kedves ünneplő hívek! 

Minden évben, karácsony éjszakáján, az éjféli szentmise előtt a nagyváradi 

székesegyházban ünnepélyesen felolvassuk a római martirológiumból a Jézus 

születésére vonatkozó bejegyzést. Felidézzük a múlt eseményeit, a teremtéstől 

kezdve a vízözön utáni békeszövetségen, majd Ábrahám és Mózes 

engedelmességén át, királyok és próféták nyomdokain járva, egészen a római 

birodalom és a császárok fényes koráig, az idő kipróbált keretében találjuk 

elhelyezve az emberiség történelmének legszebb és legfontosabb eseményét: 

„amikor béke honolt az egész földkerekségen, Jézus Krisztus, az Örök Isten és az 

Örök Atyának Fia, eljövetelével megszentelni akarván az egész világot, a 

Szentlélektől fogantatván, kilenc hónappal a fogantatása után, a júdeai 

Betlehemben Szűz Máriától megszületett és emberré lett!”  
 

Az ünnep tovább visz bennünket az esemény közelebbi megismeréséhez, 

amelyet a Szent Lukács evangélista által rögzített, Jézus születéséhez 

kapcsolódó történeteken keresztül egészen közelinek élünk meg: megérintenek 

bennünket a betlehemi barlangistállóhoz látogató pásztorok, akik az angyal 

énekére elindulnak megkeresni azt, aki egy új időszámítást hoz a várakozásban 

élő világnak. Az ünnep mélységes üzenetét Szent János evangélista foglalja 

össze az ismert prológusban, amelyet karácsony ünnepi miséjén olvasunk fel, 

ezzel ismertetve a Jézusról szóló legfontosabb kijelentést: „Jézus által Isten szól 

az emberekhez. Aki hisz benne, az belép Isten szeretetének teljességébe!” 
 

Jézus által Isten szól az emberekhez.  

Kedves Ünneplő Testvéreim! Idei karácsonyunk ezzel az örök igazsággal 

szembesít bennünket, hogy ne fáradjunk bele a várakozásba. A mostani idők 

kihívásai és megpróbáltatásai kimondottan a várakozás kényszerében tartanak 

bennünket, és nagyon nagy szükségünk van a biztató és bátorító üzenetre. 

Karácsony ünnepe éppen ezt az üzenetet hozza el nekünk: a betlehemi Kisded 
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által valóban Isten szól hozzánk! Feltárja magát előttünk és közelségével arra 

tanít bennünket, hogy ne féljünk a minket behálózó sötétségtől. Vegyük észre 

Isten egyszerűségét, amelyben változatlan szeretete nyilvánul meg számunkra.   
 

Aki hisz benne, az belép Isten szeretetének teljességébe!   

A reményteli várakozáson túl, idei karácsonyunk egy igazán átélt találkozásnak 

az élményéhez akar elvezetni bennünket. Túlmutatva a jelen idők történésein és 

az ezekből származó bizonytalanságon, amely sokszor mindennapi életünk 

átrendezésére kényszerít, olyan találkozásnak lehetünk részesei, amelyet nem 

kell biztonsági korlátok közé szorítani, mert éppen a már említett közelségben 

hozza el a megújulás nagy ajándékát. Az egyszerű pásztorok mit sem sejtettek az 

angyali ének hallatán. Elindultak, és a jászol előtt döbbentek rá arra, hogy hitük 

gyümölcse az Isten szeretetének a megtapasztalása. Ebben az évben is, amikor 

még mindig a járvány okozta viszontagságok bélyegzik meg életünket és 

kapcsolatainkat fontos, hogy megőrizzük és fokozzuk nyitottságunkat az értünk 

megvalósuló isteni titokkal szemben. El kell jutnunk a jászol elé, mert ott 

tapasztaljuk meg hitünk boldogító erejét, amely Isten szeretetcselekedetének 

megismerésében éri el annyira várt frissességét.   
 

Kedves Ünneplő Testvéreim!  

Várakozás és találkozás – két olyan állapot, amelyet a betlehemi történés 

fényében a mostani idők normalitásának nevezhetünk. Sokat emlegetett 

kifejezés, de még inkább vágyva vágyott remény a normalitás, amelynek 

meghatározásában a mai idők embere már majdnem elvesztette a helyes irányt. 

Hiszen mi nevezhető normalitásnak? Milyen az az életállapot, amelyben az 

ember nyugodt lelkiismerettel kijelentheti: biztonságban és biztosítva érzem 

magam, kibontakozásom feltételei adva vannak és boldogan élhetem életem? 

Elérhető-e egy ilyen normalitás, vagy meg kell tanulnunk együtt élni a 

vágyakozással, a reménnyel, hogy egyszer talán részünk lesz benne?  
 

A karácsonyi történet tele van a normalitás körüli feszültségekkel, amelyekben 

könnyen megsejtjük azokat a szorongásokat, amelyek bennünket is 

megpróbálnak a mostani időkben.  

Mert normalitás-e az, hogy egy házasság elött álló jegyespár, külső hatásra 

átrendezze a közös jövőjükre vonatkozó tervét?! Nem, de az normalitás, hogy 

nem mondanak le egymásról, és együtt próbálnak olvasni Isten terveinek 

titokzatos könyvéből! 

Normalitás-e az, hogy egy gyermeket váró anyuka, egy hosszú és nem 

veszélytelen utat vállaljon azért, hogy a népszámlálás kötelezettségének eleget 

tegyen?! Nem, de az normalitás, hogy az adott helyzetben nem csak jogaikat 

keresik, hanem kötelességüket is látják a közösséggel szemben, hiszen fontos 

volt a közösség vállalása és erősítése.  

Normalitás-e az, hogy az elfáradt és szükségben lévő, utazó pár ne kapjon 

bebocsátást a vendégfogadóba?! Nem, de az normalitás, hogy a sikertelen 

próbálkozások ellenére, nem fordulnak ki emberi méltóságukból, hanem 

csendesen, lappangó reménnyel tovább tudnak haladni.  
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Normalitás-e az, hogy egy újszülött gyermek a barmok és szamarak jászlában 

találkozzon legelőször az otthon boldogító melegével?! Nem, de az normalitás, 

hogy a szegénység látszata nem akadály a megnyilvánuló szeretet útjában.  
 

A megtapasztalt kiszolgáltatottság, a keserűen megélt visszautasítás, a nehezen 

elfogadott kudarc megnehezítette az együtthaladást a cél felé, de semmi sem 

akadályozta meg azt, hogy Isten dicsősége megnyilvánuljon. „Mert gyermek 

születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják 

hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.” (Iz 9,5).  
 

Kedves Ünneplő Testvéreim!  

Karácsonyi előkészületekről írva, egy újságíró szomorúan számolt be arról, hogy 

számos európai városban, a jelenlegi járványhelyzet miatt, minimálisra fogták, 

akár be is tiltották az ilyenkor szokásos karácsonyi programokat, karácsonyi 

vásárokat és egyéb, tömegeket megmozgató rendezvényeket. Sőt, már azt is 

megállapították a modern mérőeszközökön keresztül, hogy a falvak és városok 

idei díszkivilágításának fényereje sokkal gyengébb, mint a járványhelyzet előtti 

években. Mindez komolyan érinti a gazdaságot és sok vállalkozónak üzletét 

nehéz helyzetbe hozza, mondja a riporter, majd egy „életbevágó” kérdéssel 

nyomatékosítja a helyzet súlyosságát: Mi lesz az emberekkel ebben az időben, 

amikor elmarad az életükből a sok szín, zaj és esemény? Mit kezdjenek az 

emberek ezzel a sok csenddel a karácsonyi ünnepek idején?! 
 

„Jézus által Isten szól az emberekhez. Aki hisz benne, az belép Isten szeretetének 

teljességébe!” Szükségünk van a csendre, hogy észrevegyük Isten közeledését. 

Szükségünk van a csendre, hogy meghallhassuk Isten hozzánk intézett üzenetét! 

Szükségünk van a csendre, hogy összeszedettebben tudjunk feltárulkozni Isten 

előtt, akik egyszerűségben és gyengéden keresi a mi tekintetünket. Az 

elcsendesedett világ közelebb vihet bennünket Istenhez! Erre kell törekednünk: 

az Ő közelébe helyezkedve fedezzük fel saját magunkat és a világot. Mert ez az 

igazi normalitás: megtalálni helyemet, utamat, célomat. Isten azért született meg 

nekünk Betlehemben, hogy minden életkörülmény között megtartson bennünket 

a normalitásban, amely nem más, mint megosztott élet Isten szeretetében.  
 

Azt kívánom minden kedves testvéremnek, hogy karácsony titkának ünneplése 

fokozza bennünk a várakozást és tegyen alkalmassá bennünket az igazi 

találkozás megtapasztalására. Földi gondjaink és aggodalmaink csomagjával 

merjünk a jászol elé állni, hogy a mi életünkben is megjelenjen az isteni béke. 

Legyen ez az ajándék, amelyet örömmel megosztunk egymással, hogy áldás és 

béke költözzön családjainkba, közösségeinkbe és az egész világra. 
 

 

Nagyvárad, 2021. karácsonyán 

         †Böcskei László 

         megyés püspök 
 

(felolvasható karácsony ünnepének szentmiséin)  
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Nr. 2474/2021. 

EGYHÁZAMBAN EGYHÁZAMÉRT - VISSZATEKINTÉS 2021-RE 
 

Minden visszatekintés kulcs a tovább haladás sikeréhez!  

Kedves Testvéreim! Immár tizenegyedik alkalommal készült el az a kiadvány, 

amely próbálja összefoglalni az elmúlt esztendő főbb eseményeit. Az érdeklődők 

megismerhetik azokat a súlypontokat, amelyek meghatározták a mögöttünk 

maradt esztendő főbb eseményeit, igazolva mindenki előtt azt, hogy az idő nem 

áll meg, és mi sem állunk meg az időben. A felmerülő nehézségek és a 

kiszámíthatatlan korlátozottság ellenére sem akarunk megállni, hiszen egyéni és 

közösségi életünkben egyaránt, a kibontakozás útjait keresve tudunk igazán 

küldetésünkben helytállni, és csak így tudunk egy jövőbe mutató életet alakítani 

magunk, közösségünk és egész társadalmunk javára.  
 

Nagy hálával bocsátom útjára ezt az összefoglaló kiadványt, gondolva 

elsősorban azokra, akik az elmúlt év folyamán, félretéve a szorongást és a 

félelmet, útkeresők maradtak közösségeink szolgálatában. A járvány sújtotta 

világ új feladatok előtt találta magát: miközben tapasztaltuk az egyre növekedő 

távolságot az egyének és a csoportok között, nekünk továbbra is a töltekezés 

alkalmait kellett keresnünk, ezekhez a lehetőséget megteremtenünk. Nem túlzás 

azt állítani, hogy a lelkipásztori tevékenység át kellett lépje az eddig megszokott 

kereteket: új utakat, új lehetőségeket és új módszereket kellett találnunk ahhoz, 

hogy az Evangélium örömhírét lelki balzsamként és megerősítő forrásként 

vigyük el az emberekhez.  
 

Belelapozva a kiadványba, nem csak képeket láthatunk vagy szövegeket 

olvashatunk. Felfedezhetjük azt, ami a Szentlélek csodálatos műveként 

megvalósult közösségeink javára. Bár kezdeményezéseink nagy részéről le 

kellett mondanunk a járványhelyzet okozta korlátozások miatt, folyamatosan 

égett bennünk a tűz, és arra indított, hogy erős hittel és kitartó bizalommal 

helyezzük életünk minden napját a gondviselő Isten kezébe, aki tudja, hogy mire 

van szükségünk. Köszönöm mindazoknak, akik a járvány okozta rendkívüli 

időben, a hit erejében találták meg azt az egyensúlyt, amely másokat is tudott 

hordozni, segíteni, lelkesíteni és tovább vinni.  
 

A 2021-es esztendő egyik fő eseménye a Budapesten megszervezett 52. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus volt, amelynek élményeiből lelkileg 

sokan táplálkozhattunk. Ez az esemény érthetővé tette számunkra azt, hogy 

minden aggodalom ellenére, nem szabad elbizonytalanodnunk a jövőt illetően. 

Isten gondviselő szeretete az Ő közelében megmutatkozik, és gyümölcsözővé 

válik a mi életünkben. Ezt akarta kifejezni a világesemény mottója is, a 87. 

zsoltár 7. verse: „Minden forrásom belőled fakad!” Megérthettük, hogy a 

járvány és az elvilágiasodás okozta elsivatagodásban a hívő embernek ma is 

vannak éltető forrásai. Számunkra is adva vannak ezek a források, csak meg kell 

nyílnunk Isten jelenléte előtt és engednünk kell, hogy cselekedjen a mi 

életünkben. Mert Ő csak a javunkra tud cselekedni!   
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Tanulva az elmúlt hónapok tapasztalataiból, felismerve a történésekben Isten 

gondviselő jelenlétét, amellyel óvott és védett bennünket, hogy le ne térjünk a 

helyes útról, már most megújult bizalommal akarunk a jövőbe tekinteni. Tovább 

vezető lépéseinket a hit világosságában akarjuk megtenni, hogy felismerve az új 

lehetőségeket építeni tudjuk közösségeinket. Erre a szép vállalkozásra hívok 

meg mindenkit a következő 2022-es évben: maradjunk annak az isteni 

szeretetnek a hírnökei, amely eddig is megtartott és éltetett bennünket. Ferenc 

pápa kezdeményezésére járjunk együtt és tegyük szebbé, lakhatóbbá és 

biztonságosabbá ezt a világot. Isten áldása kísérje jó feltételeinket, a Szentlélek 

világossága pedig oszlassa el a sötétséget, hogy mindig az Úr fényében tudjunk 

járni!  
 

Nagyvárad, 2021.  Karácsonyán     
 

Böcskei László 

megyés püspök 
  

(felolvasható a karácsonyi ünnepkörben, a nyomtatványt pedig juttassuk el híveinkhez) 
 

* * * 
 

Nr. 2475/2021. 

LELKIPÁSZTORI PROGRAMTERV 2022-RE 
 

A Jelenések könyvére gondoltam akkor, amikor az előttünk álló esztendő 

feladatait és lehetőségeit próbáltam a magam számára meghatározni, hogy majd 

közös erőfeszítéssel és kitartó munkával megvalósíthassuk környezetünkben is 

Isten Országának építését. A Jelenések könyvének I. fejezetében Szent János 

látomásáról értesülünk, amelyben az apostol megbízást kap: „Amit látsz, írd le 

egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak.” (Jel 1, 11). Majd így folytatja a 

jelenés leírását: „A hét csillag, amit láttál a hét egyház angyala, a hét 

gyertyatartó meg a hét egyház.” (Jel 2, 20).  
 

Isten gondviselő szeretetének tapasztalatával, a tovább építés és a megerősödés 

reményével akarunk a jövő felé tekinteni. A már meghirdetett szinodális út 

szellemében figyelni szeretnénk arra, amit a Szentlélek által az Úr üzen 

valamennyiünk számára, hogy megismerve az Ő akaratát, cselekedni tudjunk az 

Örömhír megélésében. Ezért gondolom azt, hogy jövőnket fürkésző 

tekintetünket mindig az imádságban való elmélyülés által kell tisztogatnunk, 

hogy kezdeményezéseink és vállalkozásaink középpontjában mindig Isten 

szeretetének megismerése és közvetítése maradjon. Így juthatunk el oda, hogy 

együtthaladásunk gyümölcsöző legyen saját magunk, a közösségünk és egész 

környezetünk számára.  
 

A következő év mottója, amelyet magamnak választottam és szívesen 

megosztok minden kedves paptestvéremmel, a szerzetesekkel és 

szerzetesnőkkel, azokkal, akik az egyházban különleges feladatot látnak el és 

minden kedves testvéremmel, a következő örömteli, de egyben figyelmeztető 
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ígéretet hordozza: „A győztesnek az élet fájáról adok enni, amely az Isten 

paradicsomában van!” (Jel 2, 7). Az efezusi egyháznak küldött üzenet 

lelkesítsen bennünket, hogy Isten szeretettervének megélésében, az Ő 

kegyelméből győzteseknek bizonyuljunk a következő esztendőben is.  

  
LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2022. 

 
IDŐPONT ESEMÉNY  HELYSZÍN 

JANUÁR   

Január 7-8. Uzsalyné Pécsi Rita PhD: A nevelés az Élet szolgálata 

             „Egy mázsa szén, vagy egy marék gyémánt…” 

Szt. László Iskola 

Püspöki Palota 

Január 16-23. Ökumenikus imahét Templomok  

Január 16. Az ökumenikus imahét megnyitása Székesegyház  

FEBRUÁR   

Február 2. Szerzetesek Világnapja papok bekapcsolódásával Székesegyház 

Február 13-20. Házasság hete Plébániák  

Február 19. XVI. Hivatások nyomában – Országos Hittanverseny Szt. László Iskola 

Február 21. Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök – Vesperás Székesegyház  

MÁRCIUS   

Március 9. Koronagyűlés I. (meghívott Ft. Szilvágyi Zsolt) Püspöki Palota 

Március 11-13. Jegyeskurzus hétvége Püspöki Palota 

Március 19. Férfiak zarándoklata Máriaradnára Máriaradna  

Március 25-26. 24 óra az Úrért Templomok  

ÁPRILIS   

Április 2. Nagyböjti Ifjúsági Lelkinap Sólyomkővár 

MÁJUS   

Május 15. Szent László ünnepe – egyházmegyei zarándoknap Székesegyház 

Május 30. Papok és szerzetesek zarándoklata Szentjobbra Szentjobb 

JÚNIUS   

Június 6. Pünkösdhétfő: szinodális út napja  Székesegyház 

Június 22-26. Családok X. Világtalálkozója – Róma  Róma / Egyházmegye 

Június 25. Papszentelés  Székesegyház  

JÚLIUS   

Július 2. Sarlós Boldogasszony – Mariás lelkiségek találkozója Székesegyház 

Július 4-8. Lelkigyakorlat papoknak I. Sólyomkővár  

Július 24. Nagyszülők Világnapja  Plébániák 

AUGUSZTUS   

Augusztus 3-7. Európai Fiatalok Zarándoklata Santiago de Compostella 

Augusztus 22-26. Lelkigyakorlat papoknak II. Sólyomkővár 

Augusztus 25-28. CIM - Ministránsok Zarándoklata Fatima 

Augusztus 27. Szent László Családi Nap Püspöki Palota  

SZEPTEMBER   

Szeptember 1-4. Országos Ifjúsági Találkozó Cheile Grădiștei 

Szeptember 8. Zarándoklat Máriaradnára Máriaradna 

Szeptember 11. Egyházmegyei Zarándoknap - családok zarándoklata Szentjobb 

Szeptember 24. Egyházmegyei Ministránstalálkozó  Nagyvárad  

OKTÓBER   

Október 3. Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök ünnepe Templomok 

Október 12. Koronagyűlés II. Püspöki Palota 

Október 14-16. 72 óra kompromisszum nélkül Plébániák  

NOVEMBER   

November 12. Szeretetszolgálat  Szt. László Iskola 

November 19. Kórustalálkozó Nagyvárad  
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Regionális ifjúsági napok 

A szinodalitás jegyében regionális szintű ifjúsági napokat szervezünk, ahol 

szeretnénk megfelelő lelki mélységet, ismerkedési és kikapcsolódási lehetőséget 

biztosítani a fiatalok számára: április 30-án Érmihályfalván a székelyhídi 

esperesség fiataljainak, május 7-én Tasnádszántón a tasmádi és margittai 

esperesség fiataljainak, május 14-én Nagyváradon a váradi, várad-környéki és 

tenkei esperesség fiataljainak, május 21-én Szilágysomlyón a szilágysomlyói 

esperesség fiataljainak, május 28-án Nagyváradon a szlovák fiatalok számára.  
 

Kalandtáborok 14-18 év közötti fiataloknak  

Lenyűgöző környezetben, sziklamászással, barlangászással és sok közösségépítő 

programmal egybekötött tábor, amely mély lelki élményt nyújt minden 

résztvevőnek. A táborok időpontjai: 2022. július 26-31. és augusztus 23-28. 
 

Animátorképző 14-18 év közötti fiataloknak Nagyváradon 

Azokat a fiatalokat várjuk, akik a helyi plébánia ifjúsági csoportjának 

(közösségének) aktív tagjai, és akik törekednek plébánosuk segítségére lenni az 

ifjúsági élet megszervezésében, lelkesítésében. A képzés négy alkalma: 2022. 

október 22., 29., november 5., 12. 
 

Regionális programok a családok számára  

Lelkinapok családoknak Sólyomkőváron: július 15-17. között a tasnádi csoport, 

július 22-24. között a margittai csoport, augusztus 26-28. között az érmihályfalvi 

csoport részére. 

Családos tábor a temesvári és nagyváradi egyházmegye családjai számára 

augusztus 14-20. között Lippán.  
 

A Teremtés Hete  

Az Assisi Szent Ferenc ünnepét megelőző héten a teremtett világ védelme és az 

emberi felelősségvállalás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet.  

A Teremtés Hetének időpontja: 2022. szeptember 25-október 2. 
 

* * * 
 

Nr. 2476/2021. 

NÉPSZÁMLÁLÁS 
 

2022-ben országunkban népszámlálást tartanak. Őszi megbeszéléseinken már 

tájékoztattam paptestvéreimet erről az eseményről, amely állampolgári 

kötelességként is megszólít bennünket. Nagyon fontos tudnunk, hogy egyáltalán 

nem mindegy, hogy mi kerül be a népszámlálási nyilvántartásokba, és 

törekednünk kell arra, hogy vallási és nemzetiségi identitásunk kifejezésre 

jusson. A népszámlálás viszont nem csak személyes ügy: látnunk kell annak a 

közösségi vonatkozásait is. Lelkipásztorként tájékozódnunk kell a népszámlálás 

módszeréről, hogy segítségére lehessünk a ránk bízott híveknek, akik számára 

talán sok nehézséget rejt a formanyomtatványok kitöltése. Mi is igyekezni 

fogunk hasznos információkkal szolgálni, hogy egyéni és közösségi életünk 

szolgálatában hatékonyan tudjunk eljárni.  
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Nr. 2477/2021. 

BÉRMÁLÁSOK 

 

A bérmálás kiszolgáltatásánál követjük a múlt évben közölteket, mely szerint a 

bérmálás szentségét a X. osztályosoknak szolgáltatjuk ki, két év előkészület 

után. Ezt a gyakorlatot a 2021-ben induló csoportokkal vezetjük be. Ha vannak 

az elmúlt évről elmaradt csoportok, akik a bérmálásra várnak, kérem jelezzék 

2022. január 15-ig.  

 

* * * 

 

Nr. 2478/2021. 

KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA, 

LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ ÉS ANYAKÖNYVI MÁSODLATOK 
 

Az év végi jelentéseket és kimutatásokat (statisztikai adatokat, zárszámadást, 

költségvetés-tervezetet, anyakönyvi másodlatokat) legkésőbb 2022. január 31-

ig nyújtsák be a Püspöki Hivatalba. Arra kérem Paptestvéreimet, hogy az éves 

lelkipásztori beszámolót is készítsék el, és juttassák el hozzám.  

 

* * * 

 

Nr. 2479/2021.  

ANYAKÖNYVEK, MÁSODPÉLDÁNYOK HELYES ELKÉSZÍTÉSE  

 

Minthogy a Püspöki Palota felújítási munkálatai lassan a végéhez közelednek, az 

épület egyik szárnyában az egyházmegyei levéltárat szeretnénk berendezni 

megfelelő körülményeket biztosítva az oda kerülő irattári anyagoknak. A 

korszerű technikai berendezések megkövetelik, hogy az oda beszállított levéltári 

anyagok is megfelelő tartalmi igényességgel készüljenek el.  

 

Köszönetemet fejezem ki azon Paptestvéreimnek, akik mindig időben és 

pontosan készítették el az anyakönyvi másodlatokat. Azoknak is hálásan 

köszönöm, akik kérésemre készségesen pótolták az elmaradt évek hiányosságait. 

Különösképpen hálás vagyok azoknak, akik elődeik sokszor évtizedes 

elmaradásait pótolták, és pótolják folyamatosan.  

 

Az utóbbi években beérkezett, főleg elmaradt másodlatokat sikerült szinte 

maradéktalanul átnéznünk, és néhány általános megállapítást megfogalmaznunk. 

A jövőre vonatkozólag kérem az alábbi szempontokat figyelembe venni:  

- Legfőbb szabály: soha ne hanyagoljuk el az anyakönyvek naprakész 

vezetését! Az esemény megtörténte után lehetőleg minél hamarabb végezzük el 

a bejegyzést;  

- Gyakorlati szempont: ajánlott az adatokat előbb egy „piszkozat-füzetbe” 

felvenni, és onnan bemásolni az eredeti anyakönyvbe, hogy elkerüljük a 
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javításokat és kihúzásokat. Tanácsos ezt a piszkozatot legalább egy évig 

megőrizni a bejegyzések után is;  

- A „piszkozat-füzet” használata helyett még célszerűbb lenne egy 

formanyomtatványt (pl. Baptismales) használni, melyet pl. keresztelés esetében 

maguk a szülők töltenek ki, elkerülve ezzel a pontatlanságokat, elírásokat. 

Erről a formanyomtatványról kerülnek majd be az adatok az anyakönyvbe;  

- Pontosság: A rubrikákban kért adatokat hiánytalanul vegyük fel! Inkább 

minden egyes bejegyzésnél olvassuk el a rubrikában kért adatokat, és azt szóról 

szóra kövessük;  

- A családtól ajánlatos egy telefonos elérhetőséget is elkérni, főleg a 

szentségkiszolgáltatások alkalmával;  

- Gondozottság: Az anyakönyveket nem magunknak írjuk, hanem 

másoknak, ezért törekedjünk minél olvashatóbban írni;  

- Eredeti-Másodlat: Előfordul, hogy használatban lévő régebbi anyakönyvi 

nyomtatványok rubrikái nem mindenben egyeznek a másodlatok rubrikáival. 

(Pld.: a régi halotti anyakönyvek nem kérik az elhunyt egykori foglalkozását, 

illetve az elhalálozás helyét, a másodlatok pedig kérik. Ilyenkor törekedjünk az 

eredetiben is minél részletesebb adatfelvételre, azaz, akkor is kérjük az elhunyt 

egykori foglalkozását, illetve az elhalálozás helyét, ha azt az eredeti anyakönyv 

nem kéri);   

- Helyesírás: mellőzzük az olyan írásjeleket, amelyeket rövidítéskor, 

ismétléskor szokás alkalmazni;  

- Másodlatok átadását a titkárságon kizárólag személyesen(!) végezzük, 

hogy iktatáskor az esetleges hiányosságokat pótolni lehessen;  

- A másodlatokat hozzuk be a titkárságra minden év február végéig.  

 

Az anyakönyvek helyes vezetésére vonatkozó eddigi közlemények, az 

OCIV./2018, Nr. 2757. és OCVI./2019, Nr. 2466. alatt találhatóak meg korábbi 

körleveleinkben.  

 

* * * 

 

Nr. 2480/2021. 

STÓLADÍJAK, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS, KÖZPONTI 

HOZZÁJÁRULÁS 

 

2022-ben az alábbi stóladíjakat alkalmazzuk:  

Szentmise    30,- RON;  

(semmilyen megkülönböztetéseket nem alkalmazunk)  

Esketés           300,- RON; 

Temetés           300,- RON. 

 

Egy korábbi rendelkezés alapján nem szorgalmazzuk a szentmisék után az 

elhunytakért végzett lucernáriumot. Ezt csak temetési mise után végezzük, és 

csakis a hozzátartozók kérésére!  
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A hívek egyházi hozzájárulását illetően is az előző évek gyakorlatára 

emlékeztetem Paptestvéreimet: „a hozzájárulás a hívek bármilyen személyes 

jövedelmének – pénzbeli fizetés, nyugdíj vagy bármilyen más jövedelem – 1%-át 

jelenti.” (OCIV./2010, Nr. 1825.). Ahol a jövedelem 1%-át nem lehet kimutatni, 

az egyházi hozzájárulás évente legalább 80,- RON-t jelentsen. Olyan esetekben, 

amikor híveink egyházi szolgáltatást igényelnek, de egyházi hozzájárulásukat 

hosszabb ideig nem fizették ki, az igazságosság és méltányosság jegyében, de a 

prudentia pastoralis elvét is követve, jelenlegi értékben, tíz évre lehet azt 

visszamenőleg igényelni. Paptestvéreimtől egyrészt következetességet, másrészt 

lelkipásztori odafigyelést kérek akkor, amikor az anyagiak kezelését látjuk el 

híveinkkel szemben. Legyünk tekintettel az adott helyzetre, de azt is 

érzékeltessük híveinkkel, hogy adományuk méltó hozzájárulás az egyház 

ügyeinek támogatásához  

 

Továbbra is szorgalmazom, hogy a hívek saját plébániájukon adják le egyházi 

hozzájárulásukat (azon a plébánián, amelynek a területén laknak), a plébánosok 

pedig lelkiismeretesen alkalmazzák az ide vonatkozó, és már közzé tett 

előírásokat. (OCV./2014, Nr. 2358.)  

 

A plébániák részéről érkező központi hozzájárulással kapcsolatosan, a 2022-

es évre is kérjük Paptestvéreinket, hogy 2022. november végéig szíveskedjenek 

a Püspöki Hivatal pénztáránál befizetni az újonnan meghatározott összegeket. 

Mindenkinek köszönöm a közös célokért hozott áldozatokat.  

 

* * * 

 

Nr. 2481/2021. 

GYŰJTÉSEK 2022-BEN 

 

2022-ben a következő gyűjtéseket szervezzük meg:  

Szentföld javára   - Nagypénteken, 2022. április 15-én; 

Papnevelés céljaira - Húsvét 4. vasárnapján, 2022. május 8-án; 

Péter-fillérek   - 2022. június 29-én; 

Katolikus iskolánknak - 2022. szeptember 25-én;  

Missziók javára  - Missziós Vasárnapon, 2022. október 23-án; 

Karitász javára - 2022. november 13-án; 

Családpasztoráció javára  - 2022. december 30-án, Szent Család ünnepén. 

 

Paptestvéreimet kérem, hogy időben tájékoztassák híveiket az esedékes 

gyűjtésekről. Buzdítsák őket arra, hogy keresztény kötelességük vállalni a 

szolidaritás ilyen formáit. A gyűjtéseket követő két héten belül mindenki 

igyekezzen befizetni az adományokat a Püspöki Hivatal pénztáránál, a karitász 

javára gyűjtött összegeket pedig az intézmény irodájánál. Mindenki 

hozzájárulását előre is köszönjük! 
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Nr. 2482/2021. 

FAKULTÁSOK 

 

A vegyes vallású házasságok megkötéséhez szükséges engedélyt a 2022-es 

évre is megadom. A már ismert gyakorlat szerint ragaszkodnunk kell az ET 

1124-1126. kánonjaiban előírt feltételek teljesítéséhez. Lelkiismeretesen járjunk 

el az iratok elkészítésében, amelyeket a plébániai irattárban őrizzünk meg, az 

engedély megadását a Házasultak Anyakönyvébe a következő formában 

jegyezzük be: „Engedélyezve a nagyváradi püspök 2482/2021. számú 

felhatalmazása alapján”. A 2021-es évben kötött vegyes vallású házasságok 

kimutatását is, a többi jelentéssel együtt, a megszokott formában 2022. 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 írásban kérjék a plébánosok az ordináriustól. 

 

* * * 

 

Nr. 2483/2021. 

AZ ORDINÁRIUS SZÁNDÉKÁRA VÉGZETT SZENTMISÉK 

 

Továbbra is érvényben maradnak a kettő ill. három szentmisére vonatkozó 

előírások.  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 a többivel együtt 

2022. 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.  

 

* * * 

 

Nr. 2484/2021. 

EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM 2021-BEN 

 

2021-ben A hit szolgálatában nevű egyházmegyei érdemérem ezüst fokozatát a 

Váradi Esperesség ajánlására és a kijelölt bizottság támogatásával LAKÓ 

Eszter, a várad-újvárosi egyházközség híve kapta meg. Isten áldása, Szent 

László királyunk oltalma és Boldog Szilárd vértanú püspökünk közbenjárása 

legyen segítségére továbbra is!  
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Már most kérem a Főtisztelendő Esperes urakat, hogy az ide vonatkozó 

előírások értelmében, a plébánosok meghallgatásával, szíveskedjenek a 

következő évre is megfogalmazni javaslataikat, amelyeket 2022. január 31-ig 

nyújtsanak be hivatalomhoz.   

 

* * * 

 

Nr. 2485/2021. 

KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA – ESPERESSÉG, EGYHÁZTANÁCSOK 

 

A jelenlegi járványhelyzet okozta korlátozások nem ritkán oda vezettek, hogy a 

közösségi életből kimaradt az alapvető személyes kapcsolatok ápolása. 

Gondolok itt azokra a struktúrákra is, amelyek legtöbb egyházközségben azért 

léteznek, hogy támogassák és gazdagítsák a közösség életét. Kérem 

Paptestvéreimet, építsük a kapcsolatot az egyháztanácsosokkal ill. más egyházi 

társulatok tagjaival. Teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy rendszeresen 

találkozhassunk az egyháztanácsosokkal, a szabályzat ide vonatkozó előírásai 

értelmében. A szükséges elővigyázatosággal szorgalmazzuk híveink, a 

rózsafüzér társulatok, kórusok és más közösségek találkozását. Nagyon fontos a 

mai időkben, hogy személyes jelenlétünkkel is támogassuk híveink önként 

vállalt tevékenységét.  

 

Paptestvéreim számára tovább szorgalmazom a rendszeres havi találkozókat 

az esperesi kerületeken belül. Kérem ezért az espereseket, idejében tervezzék 

meg, és közöljék a következő félév találkozásainak helyét és időpontját. A 

tervezésben tartsák szem előtt, hogy havonta egy vagy két kerület találkozását az 

egyházmegyei központban szeretném megszervezni. A találkozókat minden 

hónap negyedik keddjén szervezzük meg a következő beosztás szerint:  

 

- 2022. január 25. – váradi esperesség,  

- 2022. február 22. – várad környéki esperesség,  

- 2022. március 22. – margittai esperesség,  

- 2022. április 26. – székelyhídi esperesség,  

- 2022. május 24. – tenkei esperesség,  

- 2022. június 28. – szilágysomlyói és tasnádi esperesség.  

 

Szeretettel hívom paptestvéreimet ezekre a találkozókra. A részletes programról 

idejében értesítünk mindenkit.  
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Nr. 2486/2021. 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT 
 

Az esztendő végén hálával gondolok mindazokra, akik a 2021-es évben is 

egyházközségeink és egyházmegyénk intézményeinek működését támogatták. 

Köszönet illeti a belföldi és határon túli központi intézményeket és a 

segélyszervezeteket, amelyek hathatós támogatást nyújtottak a működési 

költségek, a képzési programok és az épített örökség biztosítására: Vallásügyi 

Államtitkárság, Magyarország Kormánya, németországi segélyszervezetek, 

Ostpriesterhilfe és Renovabis, valamit az Olasz Püspöki Konferencia. Külön 

köszönöm az egyházmegyei Caritas Catolica szervezetünk minden külföldi és 

belföldi támogatójának és munkatársának a segítségét. 
   

Köszönöm kedves híveinknek az áldozatkészséget és a tanúságtételben való 

kitartást. Isten áldása kísérje az iskolánkban tevékenykedő oktatók és a 

személyzet, valamint a hitoktatásban fáradozók munkáját. Köszönöm 

paptestvéreimnek is a kitartó munkát, a lelkipásztori gondoskodást és a nép 

iránti hűséget, amely eredményessé teszi a nehéz időkben is vállalt szolgálatot.  
 

Az egyházmegye nevében megköszönöm a Püspöki Hivatalban tevékenykedő 

munkatársaknak is a kitartást és az Egyház iránti hűséget. Isten áldása legyen 

valamennyiük életén!  
 

* * * 
 

Nr. 2487/2021.  

FELFÜGGESZTÉS ÉS HELYEZÉS 
 

Miután Ft. HUSZTIG Róbert paptestvérünket, szolgálati helyének elhagyása 

miatt 2021. október 1-i hatállyal felfüggesztettem, a tasnádszántói plébánia, 

illetve Királydaróc és Érmindszent ellátásával Ft. NAGY Jácintot bíztam meg 

2021. október 1-i hatállyal. Köszönöm neki a szolgálat készséges felvállalását! 
 

2021. december 1-től, Ft. VÁNKOS Alexandru paptestvérünk, aki befejezte 

külföldi tanulmányait, az érmihályfalvi plébániára kapott segédlelkészi 

kinevezést. Isten áldása kísérje paptestvérünk munkáját!  
 

* * * 
 

Nr. 2488/2021. 

ELHUNYT PAPTESTVÉREK 2021-BEN 
 

A 2021. évben két paptestvért veszítettünk el: 

Ft. RADNÓTHY-SZAKÁCS Albert paptestvérünk 2021. február 4-én hunyt 

el. 2021. február 7-én temettük el a görgényüvegcsűri temetőben.   

 

Ft. SCHEK László paptestvérünk október 24-én hunyt el, és a monospetri 

temetőben helyeztük örök nyugalomra október 26-án.      
 

Nyugodjanak békében!  
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Nr. 2489/2021.  

PAPI ÉVFORDULÓK 2022-BEN 

 

2022-ben a következő Paptestvéreinket köszönthetjük kerek évfordulójukon:  

 

Ezüstmisések: 

 

Ft. MLINÁRCSIK Ján    - május 4. 

Ft. KISS Márton      - június 22. 

Ft. POPA Péter       - június 22. 

Ft. SIMON Ferenc     - augusztus 31. 

 

80 éves 

Mons. FODOR József      - november 29. 

 

75 éves 

Ns. és Ft. PÁLOS István    - január 2. 

 

70 éves 

Ft. TAKÁCS Pál      -január 8. 

 

65 éves 

Ft. SELYMES József      - szeptember 8. 

  

60 éves 

Ft. CURALIUC Demeter    - január  23. 

Ft. BOGDÁN István       - augusztus 26. 

 

55 éves  

Ft. FÜGEDY Antal Levente dr.  - június 9. 

 

50 éves 

Ft. SZÉKELY Antal Lóránt    - június 5. 

Ft. PITÓ Lajos     - november 18. 

 

Isten éltesse és kegyelmével vezérelje valamennyiüket!  

 

 

Nagyvárad, 2021. december 14-én.  

 

†Böcskei László 

megyés püspök m.p. 


