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Nr.  667/2022. 

JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK FELOLDÁSA 

 

Miután az illetékes hatóságok feloldották a járványügyi korlátozásokat, az ezzel 

kapcsolatos eddigi intézkedéseim is érvényüket vesztik. A továbbiakban legyünk 

tekintettel a következőkre:  

 

1. A liturgikus ünneplésekre, a templomi, illetve a közösségi terek használatára 

vonatkozólag:  

- már nem kötelező a szájmaszk viselése és az eddig előírt távolságok 

megtartása, de ajánlatos a rendszeres kézfertőtlenítés; 

- a szenteltvíz használata templomainkban újra a szokásos módon történik;   

- a béke szertartásával kapcsolatosan a korábban használt formulát 

alkalmazzuk: „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”, és mellőzzük a 

kézfogást;   

- az áldoztató pap áldoztatás előtt és után fertőtlenítse kezeit;  

- az áldoztatásnál visszatérünk a járvány előtti gyakorlathoz, azaz a nyelvre 

áldozáshoz, de nem utasíthatjunk el a szentáldozástól azokat, akik a kézbe 

áldozást igénylik;   

- a perselyezést és minden más liturgikus cselekményhez tartozó 

tevékenységet a járvány előtti gyakorlat szerint végezzünk; 

- a szentségek és a szentelmények kiszolgáltatásánál az érvényben lévő 

előírások szerint járjunk el.   

 

2. Plébániai és iskolai hitoktatásra, illetve egyéb tevékenységeinkre 

vonatkozólag: fokozott odafigyeléssel járjunk el a hittanórák, illetve a 

gyermekotthonokban, idősotthonokban és más közösségi terekben végzett 

tevékenységeink szervezésénél törekedjünk arra, hogy mindenki számára 

biztonságos környezetet teremtsünk.    
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3. A betegek továbbra is fel vannak mentve a vasárnapi szentmisén való 

részvétel kötelezettsége alól.   

 

4. Paptestvéreim törekedjenek arra, hogy akár személyes megszólítással, 

híveiket vonják be a közösség életébe. Teremtsünk alkalmat a közös imára és 

ünneplésre, de arra is, hogy híveink csoportjai találkozhassanak a közösségépítés 

sokféle eszközein keresztül. Nagyon fontos, hogy a lelkipásztor, az egyháztanács 

és a lelkiségi mozgalmak kezdeményező szerepet vállaljanak a közösségi élet 

megújítása érdekében, és befogadó magatartással támogassák a hívek 

kezdeményezéseit is. 

 

* * * 

 

Nr. 668/2022.  

BÉRMÁLÁSOK AZ EGYHÁZMEGYÉBEN 

 

Egy korábbi körlevélben ismertetett szempontokat követve (OC X/2021. Nr. 

2477/2021), a bérmálás szentségét a következő sorrend szerint fogom 

kiszolgáltatni a felkészült jelöltek számára:  

- június 11-én, 11 órakor Mezőbikácson; 

- június 19-én, 11 órakor Nagyszalontán; 

- július 3-án, 11 órakor Szilágysomlyón; 

- július 10-én, 11 órakor Tasnádszántón, 17 órakor Királydarócon; 

- július 17-én, 11 órakor Berettyószéplakon, 17 órakor Cserpatakon; 

- augusztus 21-én, 11 órakor Baromlakán; 

- augusztus 28-án, 11 órakor Sólyomkőváron;  

- szeptember 4-én, 11 órakor Magyarpatakon.  

 

* * * 
 

Nr. 669/2022. 

NAGYCSÜTÖRTÖKI OLAJSZENTELÉSI SZENTMISE 

 

A nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisét 2022. április 14-én, 10 órakor 

tartjuk a székesegyházban. Minden kedves Paptestvéremet várom erre a 

szentmisére, valamit az azt követő szerény agapéra. A szentmise után vegyük át 

a szent olajokat, amelyeket megfelelő tisztelettel, előre előkészített edényekben 

vigyük magunkkal saját plébániáinkra.  

 

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a nagycsütörtöki krizmaszentelési 

szentmisére hívják meg az egyházi alkalmazottainkat, a kántorokat, 

gondnokokat, sekrestyéseket és minden más egyházi szolgálatban lévő 

testvérünket. Reájuk különösképpen számítok ezen a napon. Amennyiben 

lehetséges, hittanosainkat és a hitoktatókat is szeretettel várom erre a 

szentmisére.  
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Nr. 670/2022. 

A SZENT HÁROMNAP 

 

„Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét Krisztus 

főképpen az ő húsvéti misztériuma által vitte végbe, amikor halálunkat halálával 

megtörte és az életet föltámadásával újjászerezte. Ezért az Úr szenvedésének és 

föltámadásának húsvéti szent háromnapja az egész egyházi év tetőpontjaként 

tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspontja a hétnek, úgy csúcspont a húsvét 

ünnepe is a liturgikus évben.” (ÁN18) 

 

Kérem Paptestvéreimet, a szent háromnap liturgiáját megfelelő előkészület 

előzze meg. Törekedjünk arra, hogy a hívek bekapcsolódása a liturgikus 

előírások adta lehetőségeken keresztül valósuljon meg a plébániákon.  

 

* * * 

 

Nr. 671/2022. 

EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLATI NAP 

 

Egyházmegyei Zarándoklati Napunkat idén május 15-én ünnepeljük. Miután két 

éven keresztül csak szűk körben tarthattuk meg egyházmegyénk hagyományos 

ünnepét, ebben az évben a járvány előtti gyakorlat szerint szervezzük meg a 

zarándoklatot. Paptestvéreimet kérem, úgy tervezzék be a plébániai 

szentmiséket, hogy a székesegyházhoz elkísérhessék zarándok híveiket. Nagyon 

kérem, mindenki tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ünnepi 

szentmisén, 2022. május 15-én, 11 órakor minél nagyobb számban legyenek 

jelen a zarándokok. Úgy gondolom, hogy van miért közösen imádkozzunk, van 

mit megköszönnünk, van miért könyörögnünk. Megújulás fakad egymás 

felvállalásából és hordozásából, amikor őseink hitére támaszkodva mi magunk is 

tanúságot teszünk az egyházhoz való ragaszkodásunkról. A szentmise 

főcelebránsa és szónoka Veres András győri megyés püspök lesz. 

 

* * * 

 

Nr. 672/2022.  

A SZINODÁLIS ÚT EGYHÁZMEGYEI SZAKASZA 

 

Paptestvéreimet arra kérem, hogy a szinodális út kapcsán összegyűjtött 

anyagokat 2022. május 15-ig juttassák el hivatalomhoz. A szinodális út 

egyházmegyei szakaszának lezárását 2022. június 6-án, 18 órakor főpapi 

szentmisével ünnepeljük meg a székesegyházban. Paptestvéreimet kérem, hogy 

vegyenek részt ezen a szentmisén, és szervezzék meg a helyi egyházközségek 

képviseletét is.  
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Nr. 673/2022. 

EGYHÁZMEGYEI PROGRAMOK 
 

Az elmúlt év utolsó körlevelében közöltem már a lelkipásztori programok 

rendjét a 2022. esztendőre. Időközben, a lehetőségekkel élve, más programokat 

is szervezünk. Tisztelettel kérem kedves Paptestvéreimet, hogy az 

Egyházmegyei Pasztorális Iroda munkatársainak megkereséseit figyelmesen 

kövessék, és mindenben támogassák a javasolt programok megszervezését. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy nem elegendő a vasárnapi szentmisék hirdetéseiben 

megemlíteni az eseményeket: meg kell magyarázni híveinknek, hogy mire 

hívjuk meg őket, miért fontosak ezek a programok, amelyek a lelki töltekezést, 

megerősödést és a közösség összefogását szolgálják. A szervezés hatékonysága 

érdekében tisztelettel kérjük mindenkitől a jelentkezési határidők betartását, amit 

előre is köszönünk! 
 

* * * 
 

Nr. 674/2022.  

CALENDARIUM PROPRIU 
 

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2021. augusztus 3-án kelt levelében 

közölte a nagyváradi latin szertartású egyházmegye saját naptárát. Ennek 

értelmében: a székesegyház felszentelésének ünnepe június 25-re került, 

főünnep ranggal a székesegyházban és ünnep rangjával az egyházmegyében. 

Szent László királyt, alapítót és védőszentet továbbra is június 27-én 

ünnepeljük. Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök emléknapja október 3-

án szerepel egyházmegyénk naptárában. Bár a most jóváhagyott calendarium 

propriumban külön feltüntetve nem szerepel, lelkipásztori okok indokolttá 

teszik, hogy a jövőben is húsvét ötödik vasárnapján egyházmegyei zarándoklatot 

tartsunk, amikor alapító szent királyunk és vértanú püspökeink közbenjárását 

kérjük egyházmegyénk, az anyaszentegyház és az egész világ számára.  
 

* * * 
 

Nr. 675/2022. 

EGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉSEK 
 

Köszönöm kedves Paptestvéreim és híveim nagylelkű adományait, amelyeket az 

ukrajnai menekültek megsegítésére fordítunk. Emlékeztetem Paptestvéreimet, 

hogy a direktóriumban megjelölt többi gyűjtést is megfelelő módon hirdessék 

meg és kezeljék: április 15-én, Nagypénteken a Szentföld javára, június 29-én, 

Szent Péter és Pál apostolok ünnepén pedig a Péter-filléreket a szentszék javára. 
 

 

 

Nagyvárad, 2022. március 14-én.  

 

†Böcskei László 

megyés püspök m.p. 


