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Nr. 380/2010. 

HÚSVÉTI  ÜZENET 

 

Főtisztelendő Paptestvérek! Tisztelendő Szerzetesek! Kedves jó Híveim! 

 

Nagybőjti előkészületünk alatt sokat foglalkoztatott bennünket a húsvéti titok és 

a húsvéti esemény. A szentírási beszámolók alapján igyekeztünk megközelíteni 

Isten elgondolását és terveit az emberről, annak jövőjéről, miközben hallgatni 

próbáltunk szavára, amely a megtérés és a bűnbánat útján a megújult életre 

hívott meg minket. Az Istennel való találkozás, a meghallgatás és a követés útján 

előkészülhettünk Húsvét szent titkának megünneplésére, amelyet nagy örömmel 

és reménységgel vár az egész keresztény világ.  

 

Amikor földi élete végén Michelangelo a haláláról kezdett beszélni és a hozzá 

közel állókat figyelmeztette arra, hogy hamarosan Isten magához hívja őt, 

megkérdezték tőle, hogy belefáradt-e már az életbe. Az ő válasza pedig ez volt: 

„Nem fáradtam bele az életbe sőt, inkább kívánom/éhezem az életet”. 

 

Borromeo Szent Károly pedig, amikor azt kérte, hogy a halált fessék meg neki,  

meglátván a festő munkáját, aki a halált csontváz képében festette meg, azt 

mondta: „Nem, ez így nem jó. Fesd meg a halált egy hírnök képében, aki 

aranykulcsot hoz kezében!”. 

 

A mai világ emberétől sokszor távol áll a halál ilyennemű megközelítése: 

számára a halál nem az élethez vezető kapu, hanem a pont a mondat végén, élete 

utolsó és azt lezáró pillanata. A temetőkben is a sírokat „utolsó nyugvóhelynek” 

nevezik. Elhunytjaink sírjának felkeresése alkalmával lerójuk irántuk érzett 

tiszteletünket, de a feltámadásról nem sok szó esik, vagy ha talán mégis, akkor 
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mellékesen és fenntartásokkal.  A mai világ embere egyre ritkábban találkozik a 

szenvedés és a halál valóságával: el van zárva előle a kórházak s a ravatalozók 

falai közé. Ezért idegen tőle a halál gondolata. 

 

A tanítványokhoz hasonlóan, akik megtapasztalhatták Jézus borzalmas halálát, a 

keresztény ember is szembesül ezzel a megpróbáltatással. A halállal elveszítünk 

valakit, akit szerettünk és akihez ragaszkodtunk. Ez a veszteség azonban nem 

egy befejezés, hisz a halál nem zárja le az ember létezését: egy új életet hirdet 

meg számunkra és átvezet a teljesebb, boldogabb életre. Isten ajándéka ez az 

élet, ahol Jézus mindannyiunk számára helyet készített. Húsvét ünnepén ez az új 

élet kerül előtérbe, ezt az új életet ünnepeljük, melynek kapuját Jézus Krisztus  

nyitotta meg számunkra. A feltámadás által Isten áttörte annak az emberi életnek 

a korlátait, melybe egykor gyermekként beleszületett. Már nem utánunk jön, 

hanem a feltámadás dicsőségének ragyogó fényével egy számunkra ismeretlen 

messzeségbe világít bele, hogy az Ő követésére bátorítson minket.  

 

Hitvallásunk egyik fő tétele, amely hitünknek középpontját és egyben alapját 

képezi: „harmadnapon feltámadt a halottak közül!”.  Szent Pál apostol Jézus 

Krisztus feltámadásának fontosságára utal, amikor határozottsággal jelenti ki a 

korintusi híveknek: „Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk 

és hiábavaló a ti hitetek ... ha pedig Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér a 

hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok.”(1Kor 15, 14.17).   

 

A hitnek ezen bizonyossága nélkül nem tudnánk kiemelkedni a nagypénteki 

tragédiából. Erre irányul a kereső és szenvedő ember minden reménysége, ez 

által teljesül ki minden vágyakozása. E nélkül megmaradnánk a borzalmas 

keresztrefeszítés  elkeserítő élményénél, a szörnyű halálnál, mely véget vetett 

annyi sok reménynek és a kilátástalanságba vezette az élet keresőit. Jézus is egy 

idealista egyéniség maradna, akiről azért beszélhetnénk, mert tanítása az 

igazságosságon és szereteten alapuló világrend megvalósítását hirdette meg, 

azonban sikertelenül. 

 

Az apostolok tanúságtétele viszont egy egészen más valóságra mutat. Alig 

képzelhető el, hogy illúziókra alapozták igehirdetésüket, mely oly nagy 

visszhangra talált a világban és a történelemben.  Számukra a kereszt, a 

legborzalmasabb büntetéseknek eszköze a húsvétvasárnapi fényben megváltó és 

felszabadító erővel tűnik fel. Már nem a szégyen fájáról beszélnek, amely a 

megsemmisülésbe vezet, hanem a szeretet és önfeláldozás  kegyelmi eszközéről, 

mely felszabadít és új távlatokat nyit meg előttünk.  

 

A feltámadás hogyanja azonban emberileg elképzelhetetlen és 

megfogalmazhatatlan. Valami olyan történt Húsvétvasárnap, amit az emberi ész 

nem foghat fel. Bár a történelem folyamán sokan próbálták megközelíteni és 

kételyeikkel megkérdőjelzték Krisztus feltámadását, Húsvét titka nem emberi 

képesség  és akarat műve, hanem Istennek értünk végbevitt csodája. Szent Pál 
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apostol, a már idézett levelében fogalmazza meg ennek lényegét és végső 

kibontakozását: „Krisztus föltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje. Egy 

ember által jött a halál, egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint 

ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre 

kelnek.”(1Kor. 15, 20-21).  

 

Húsvét eseménye életünk és kibontakozásunk fordulópontját jelenti. Isten 

hatalmassága és szeretete egyszer s mindenkorra legyőzte a gonosz hatalmát, a 

halál erejét. Fia szenvedése és kereszthalála által részesülni akart emberi 

gyötrelmeinkben, múlandóságunk fájdalmaiban, hogy éppen ezekből segítsen ki 

bennünket és elvezessen az el nem múló, soha ki nem alvó fény birodalmába.  

 

Hasonlóan a sírhoz siető asszonyokhoz, akik tanácstalanul állapították meg, 

hogy „Elvitték az Urat a sírból...” (Jn 20, 2), bennünk is ott vannak a kérdések. 

Mi is sokszor reményvesztettek vagyunk, akárcsak a tanítványok, akik Uruk 

keresztrefeszítése után befejezettnek vélték életüknek ezt a szakaszát és 

szomorúan ballagtak Emmausz felé, hogy régi elfoglaltságaikat folytassák. A 

hozzájuk társuló idegen azonban felrázta őket reménytelenségükből s mint egy 

második meghívás hangzik a megvilágosító szó, az üzenet, mely magát az életet 

hordozza: „Nem értitek?! Hát ezt kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 

bemehessen dicsőségébe?! (Lk. 24,25).  

 

Az emmauszi tanítványok története érzékelhető módon és a mindennapi élet 

tapasztalatai színterén állítja elénk a húsvéti esemény csodálatos élményét. 

Összefoglalja Húsvét titkának elmélyítéséhez szükséges tudnivalókat, miközben 

megérinti az emberi lélek mélységes vágyait, és az Istennel való találkozás révén 

egy egészen új életbe, új lehetőségekkel vezeti a hinni tudó és akaró embert. A 

tanítványok számára és minden hozzájuk hasonló, a maga útját járó, talán 

elkeseredett és reményvesztett, vagy éppen a megelégedett ember számára egy 

új út, a reménynek és a hitnek az útja bontakozik ki, amelyen haladva a 

Kristussal való találkozás öröméhez jutunk. Húsvét tehát arra szólít fel 

bennünket: vegyük észre, hogy a Feltámadott mellettünk van a 

tanácstalanságunkban, a reményvesztettségünkben és arra hív, hogy ne csak 

hallgassuk őt, hanem vigyük el a feltámadás örömhírét az erre éhezőknek. 

Legyünk hiteles hirdetői a Krisztus győzelméből fakadó értékes életnek.   

 

Kedves Paptestvéreim, kedves szerzetesek és szerzetesnők, kedves jó híveim! 

Húsvét ünnepe arra bíztat bennünket, hogy Őrá, a Megöltre és a Feltámadottra 

irányítva tekintetünket, fedezzük fel az égen nyitott kis rést. Ha a feltámadás 

üzenetét megértjük, akkor felismerjük, hogy az ég a föld felett nincsen egészen 

bezárva. Isten fényéből egy kevés, ha még félénken is, de azért mégis 

hatékonyan beszüremlik az életünkbe s mindaz, aki részesül ebből a fényből, a 

maga módján ugyancsak egy kicsi réssé lehet, amelyen keresztül az ég a földre 

letekint. Így válhat valóra az,  amit a Jelenések könyve előre jelez: „minden 

teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengeren, minden, ami a 
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világban van, a megváltottak örömével van tele” (Jel 5,13). Amilyen mértékben 

mindezt felismerjük, olyan mértékben járulunk hozzá, hogy Krisztus fénye 

beragyogja életünket és a világ életét.  

 

Azt kívánom, hogy Húsvét szent ideje nyújtson elegendő alkalmat 

mindnyájunknak a Krisztus keresésre és a Krisztussal való találkozásra. 

Gazdagítsa életünket nemes vágyakkal, erősítse akaratunkat és kitartásunkat a 

jóban és vezessen a bátor tanúságtevők sorába, akik egy szívvel lélekkel vallják: 

„harmadnapon feltámadott a halottak közül, ...hiszem a test feltámadását és az 

örök életet!” Ámen.  

 

Főpásztori áldással. 

 

 

Kelt Nagyváradon, Püspöki Székhelyünkön 2010. Húsvétján 

 

         † László s.k. 

         megyéspüspök 

 

(Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy Húsvét első vagy második napjának 

minden szentmiséjén olvassák fel húsvéti üzenetemet) 

 

 

 

Nr. 381/2010.   

PAPI  LELKIGYAKORLATOK 

 

Papi hivatásunk ápolása érdekében az egyházmegye papjai számára zárt 

lelkigyakorlatokat szervezünk a solyómkővári (Șinteu) plébánián. Ebben az 

évben két alkalmat kínálunk fel, melyekből kérem mindenki válassza ki a 

számára megfelelőt:  

 

1. csoport: 2010. július 5–9. Hétfőn este kezdődik és a péntek reggeli 

szentmisével ér véget. Moderátora Dr. Krakonperger Zoltán egri teológiai tanár 

és hajdúszoboszlói plebános atya lesz. 

 

2. csoport: 2010. szeptember 20–24.  Ugyanúgy mint az előző  csoportnál 

hétfőn estétől péntek reggelig tart a lelkigyakorlat. Ennek a moderátora Dr. 

Korzenszky Richárd tihanyi bencés perjel atya lesz. 

 

A paptestvéreket csak az utazás költségei terhelik, az ellátásról a püspökség 

gondoskodik. Szeretettel kérjük a Főtisztelendő Atyákat, hogy legkésőbb június 

15-ig jelezzék hivatalunknak, melyik csoportban kívánnak résztvenni a 

lelkigyakorlaton.  
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A szomszédos plébániák papjai egyezzenek meg, hogy  szükség esetén meg 

legyen oldva a helyettesítés, mert csak súlyos okot fogadunk el a távolmaradás 

indoklására. Azok a paptestvérek, akik  irányított lelkigyakorlatukat más helyen 

végezik el, írásban igazolják azt. Törekedjünk arra, hogy a felkínált 

lelkigyakorlatos lehetőségeket kihasználva erősítsük az egyházmegye 

papságának egységét.  

 

 

Nr. 382/2010.  

PAPI  TALÁLKOZÓ  ESZTERGOMBAN 
 

A Papság Éve alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia papi 

találkozót szervez  Esztergomban 2010. április 15-én, melyre Erdő Péter bíboros 

úr Őeminenciája egyházmegyénk papságát is meghívta. A találkozó előadója 

Raniero Cantalamessa kapucinus atya, a Pápai Ház szónoka lesz. A 

meghívásnak eleget téve egyházmegyénkből 43 paptestvérünk jelezte részvételi 

szándékát ezen a találkozón.  
 

A  találkozó tervezett programja: 
 

4.30 – indulás a Püspöki Palota elől autóbusszal 

9.00 – érkezés 

9.30 – közös imádság  

9.45 – Erdő Péter bíboros úr köszöntője 

10.00 – Raniero Cantalamessa atya előadása 

11.30 – szentmise  

13.00 – ebéd a Szent Adalbert Központban 

15.00 – tanúságtétel  

16.00 – szentségimádás 

17.00 – vesperás 

18.00 – indulás Nagyváradra 
 

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreimet hozzanak magukkal albát és fehér színű 

stólát a koncelebráláshoz. Kívánom, hogy legyen ez a találkozó is lelki felüdülés 

forrása mindannyiunk számára. 

 

 

Nr. 383/2010.  

ORSZÁGOS  PAPI   TALÁLKOZÓ 
 

A Papság Évében a római- és görög katolikus egyházmegyék országos papi 

találkozókat szerveztek, melyeken egyházmegyénkből többen is részt vettek. Az 

utolsó ilyen jellegű találkozót a nagyváradi római katolikus és a görög katolikus 

egyházmegyék  közösen szervezik 2010. május 17 – 20. között, oly módon, 

hogy 18-án a görög katolikus, 19-én pedig a római katolikus püspökség 

gondoskodik a programokról. A találkozó részletes programját idejében fogjuk 

közölni. 
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Egyházmegyénk papjait szeretettel hívjuk erre a találkozóra és buzdítjuk, hogy 

mint „házigazdák”, lehetőleg teljes létszámban vegyünk részt a programokon.  

 

 

Nr. 384/2010.  

SZENT LÁSZLÓ – EGYHÁZMEGYÉNK FŐÜNNEPE 

 

Húsvét V. vasárnapján, 2010. május 2-án egyházmegyénk védőszentjét, Szent 

László királyt ünnepelve 11.00 órakor főpapi szentmisét tartunk a 

Székesegyházban. Kérjük a Paptestvéreket, hogy híveikkel közösen vegyenek 

részt ezen a szentmisén, hozzanak magukkal albát és fehér stólát. A szentmisét 

követően a Paptestvéreket állófogadásra várjuk a Püspöki Palotába. Mint az 

egyházmegye főünnepe ez olyan alkalom, amikor indokoltan tehető át a 

plébániai szentmise a reggeli vagy az esti órákra.  

 

 

Nr. 385/2010. 

FESTUM VARADINUM ÜNNEPSÉG 
 

Április 25. és május 2. között a történelmi egyházak és a civil szervezetek 

egyaránt részt vállalnak a Festum Varadinum egy hetes ünnepségsorozatának 

megszervezésében. A Római Katolikus Püspökség a következő programokat 

kínálja fel papoknak és híveknek egyaránt: 

 

- Április  27. - a Szent László Gimnázium napja. 

- Április 27. - Generációk találkozója a várad-szőllősi Szent Márton 

Öregotthonban.  

- Április  30-án, 16.00 órakor , Madas Edit – Horváth Zoltán György: 

Középkori prédikációk és falképek Szent László királyról című könyv vetítéssel 

egybekötött bemutatója a Tibor Ernő Gallériában (Kanonok sor 11. szám). 

- Április 30-án 19.00 órakor, a Székesegyház Szent László Ének- és 

Zenekarának ünnepi koncertje a Székesegyházban. 

 

 

Nr. 386/2010.  

ROMÁNIAI  PÜSPÖKI  KONFERENCIA ÜLÉSE NAGYVÁRADON 

 

2010. május 25-27.  között a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervezi a 

Romániai Püspöki Konferencia soron következő ülését. A május 25-én 18.00 

órakor a Székesegyházban tartandó nyitószentmisére szeretettel várjuk 

egyházmegyénk papjait, hogy a főpásztorokkal közösen imádkozzunk a  

papságért és papi hivatásokért. A koncelebráláshoz mindenki hozzon magával  

albát és fehér stólát. 
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Nr. 387/2010.  

PAPI ÉVFORDULÓK  2010-ben 
 

Imádságos megemlékezéssel fordulunk ebben az évben is jubiláló 

Paptestvéreink felé és a jókívánságokon túl az Örök Főpap Szent Szívének 

oltalmába ajánljuk őket. 

 

Ezüstmisések:  - június 24-én 

Ft. Maskara Ján berettyószéplaki plebános, 

Ft. Túrós Dezső paptestvérünk. 

 

60 éves: 

december 2. - Ns. és Ft. Lőrincz Ottó kanonok, váradi esperes, nagyvárad-

újvárosi plebános. 

     

55 évesek: 

május 1. - Ft. Albert Ágoston solyómkővári plebános, 

november 4. - Ft. Demsa Pál éradonyi plebános,      

november 15. - Ft. Pilis György József paptestvérünk, 

december 3. – Ft. Kubálák Péter váradkörnyéki esperes, élesdi plebános.     

   

50 éves: 

március 20. - Ft. Györfi József székelyhídi esperes, érmihályfalvi plebános.  

 

40 évesek: 

március 21. - Ft. Petrișor Constantin zilahi plebános, 

szeptember 14. - Ft. Szűcs Attila bihardiószegi plebános,       

december 26. - Ft. Giosanu Leonárd tenkei plebános.            

  

30 évesek:  

január 13. - Ft. Borsi Imre Lóránt  érsemjéni plebános, 

április 5. - Ft. Nagy Tibor váradőssi plebános.        

 

Ad multos Annos! 

 

 

Nr. 388/2010  

BÉRMÁLÁSOK  2010-ben 

 

A Szentlélek kegyelmét közvetítjük, a bérmálás szentségének kiszolgáltatásával, 

az év folyamán  az alábbi közösségek jelöltjei számára: 

 

Nagyvárad  Szent József      május 9. 

Nagyvárad Székesegyház  május 23. 

Tasnád     május 30. 



8 

 

Érsemjén     június 6. 

Nagyvárad Újváros   június 13. 

Királydaróc     június 20. 

Margitta     július 4. 

Baromlaka     július 11. 

Tasnádszántó    július 18. 

Köröstarján     augusztus 22 

Érkeserű     augusztus 28. 

Élesd      augusztus 29. 

Feketeerdő     augusztus 29. 

Bél       szeptember 5.  

Bihar      szeptember 19. 

Varasszó     szeptember 25. 

Nagyvárad-Vár     október 10.  
 

A Főtisztelendő Plebános Atyákat kérjük, hogy híveiket megfelelő módon 

készítsék fel a Szentlélek ajándékainak fogadására s így a megbérmáltak 

megerősödve, az Egyház felnőtt tagjaiként hitüket álhatatosan megvallják és 

hitük szerint éljenek. 

 

 

Nr. 389/2010. 

HELYEZÉSEK  AZ  EGYHÁZMEGYÉBEN 
 

Folyó év április 1-től a következő személyi változások léptek érvénybe 

egyházmegyénkben: 

- Ft. KURILA Gábor micskei plébános a szentjobbi plébániára kapott 

plébánosi kinevezést és innen látja el továbbra is a micskei plébániát; 

- Ft. SZÉKELY Antalnak egészségi okok miatt  meghatározott időre nem 

adtam plébánosi beosztást, de besegít a szalárdi plébánián;  

- Ft. FÜGEDY Antal  Levente  megtartva mezőbikácsi plébánosi, valamint 

birósági helynöki megbizatását, felmentést kapott az irodaigazgatói megbízás 

alól.  

 

 

Nr. 390/2010. 

INGATLANOK ÉS INGÓSÁGOK KEZELÉSÉRŐL 
 

Ahogyan eddig is szorgalmazták, a jövőben is fontos feladatunknak kell 

tekintenünk az egyházi épületek  megőrzését és karbantartását. A templomok, a 

plébániaépületek vagy más ingatlanok javításához szükséges pénzalap 

biztosítása egyre nagyobb gondot jelent majd. Az egyéni alap kiegészítésére a 

pályázati lehetőségek, valamint a más forrásokból származó támogatások 

jelenthetik a megoldást. Mindenkinek igyekeznie kell, hogy az adott  

lehetőségeket maximálisan kihasználva a szükséges befektetéseket idejében el 

tudjuk végezni épületeink karbantartása érdekében. 
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Sajnálatos módon egyházmegyénk területén voltak esetek, amikor különféle 

javítási, illetve karbantartási munkálatokat előkészítés, jóváhagyás nélkül 

kezdeményeztek és indíttottak el, nem gondolva arra, hogy kellemetlen 

következményei lehetnek az ilyenfajta eljárásoknak. Az elmúlt időszakban még 

műemléktemplomokban is történtek olyan, az épületet vagy a berendezési 

tárgyakat érintő – többnyire jószándék által vezérelt – beavatkozások, melyek az 

épület stílusához, jellegéhez egyáltalán nem illenek.  

 

Terveink elkészítésénél a szükséges óvatosság és körültekintés mellett feltétlenül 

fontosnak  találjuk a szakemberek bevonását, valamint a tervezett munkálatokra 

vonatkozó dokumentáció összeállítását. A Püspöki Hivatalban külön szakember 

áll mindazok rendelkezésére, akiknek ilyen téren tanácsra, illetve segítségre van 

szükségük.   

 

Az itt felsoroltak értelmében bármilyen épitési, átalakitási, javítási vagy 

restaurálási munkálathoz – gondolva itt nem csak az ingatlanokra, hanem pl. a 

műtárgyakra, oltárokra, képekre vagy liturgikus edényekre – feltétlenül 

szükséges a Püspöki Hatóság részéről az előzetes jóváhagyás, amelynek 

megszerszéséhez az illetékes plébános kérelmező levél kíséretében a megfelelő 

költségvetést, a finanszírozási és a kivitelezési tervet nyújtsa be a Püspöki 

Hivatalhoz. Előzetes engedély nélkül nem indítható el semmilyen munkálat. 

 

Nem csak a templomok és plébánia épületek javítását, illetve karbantartását kell 

nagy gondossággal végeznünk, hanem törekednünk kell arra, hogy az egyházi 

tulajdonban lévő ingatlanaink és egyébb javaink – földek, erdő, stb. – a 

lehetőségekhez mérten kihasználásra kerüljenek. Senkinek sem áll jogában 

visszakapott egyházi javakat – épületeket, földeket, stb. – szabadon tovább 

ajándékozni vagy akár bérbe adni. Az egyházi tulajdonban lévő javaknak 

használati célját a Püspöki Hatóság megkérdezésével kell meghatározni. A 

bérleti szerződéseket és minden más az egyházi javakat érintő megállapodást a 

Püspöki Hivatalba kell benyújtani jóváhagyásra. 

 

 

Nr. 402/2010. 

„ÉRVEK A PAPSÁGÉRT” – NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 

KONFERENCIA GYULAFEHÉRVÁRON 

 

A Papság Évében világszerte hallunk a hivatásébresztésnek számos formájáról 

úgy a papság mint a hívek részéről, mely bennünket is az együttgondolkodásra 

és az együttcselekvésre serkent. Papi találkozók, a hívekkel közösen végzett 

imádságok, előadások, továbbképzők, mind mind olyan alkalmak a pap életében, 

melyek hivatása megélésében segítik.  

 

A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola a papnevelés hétköznapi teendői 

mellett fontosnak tartotta, hogy ebből az alkalomból egy kimagasló 
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rendezvénnyel lépjen elő, és a papi szolgálat előtt egy tudományos 

rendezvénnyel tisztelegjen. A rendezvényre eminens személyeket sikerült 

megnyerniük, akik jelenlétükkel és előadásukkal is támogatják 

kezdeményezésüket. A rendezvény díszvendége Zenon Grocholewski bíboros, a 

Nevelésügyi Kongregáció prefektusa, aki kifejezetten ennek az ünnepségnek a 

megnyitójára érkezik országunkba. A római pápai egyetemek teológiai 

professzorai mellett jelen lesznek más magyarországi és hazai előadók is, akik a 

papság világegyházi és helybeli viszonyait fogják felvázolni.  Az előadások 

mindenki előtt nyitottak, a szervezést megkönnyítendő azonban szükséges a 

megadott címen való bejelentkezés. 

 

Bátorítom Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, 

hiszen a tartalmas előadások közül mindenki válogathat érdeklődésének 

megfelelő témát. Csatoljuk a konferencia teljes programját valamint a 

bejelentkezéshez szükséges űrlapot, további gyakorlati információkért pedig a 

megjelölt telefonszámon lehet érdeklődni. 

 

 

Nagyvárad, 2010. március 24-én. 

 

 

 

 

 

† László s.k. 

         megyéspüspök 

 


