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Nr. 1205/2009.  

KARÁCSONYI  ÜZENET 

 

Főtisztelendő Paptestvérek! Tisztelendő Szerzetesek! Kedves Híveim! 

A modern ember hajlamos arra, hogy amikor az életéről beszél, a 

kiszámíthatatlan eseményeket és a meglepetésszerű történéseket emelje ki. 

Mintha csak ezek sorozatából tevődne össze mindennapi élete, amelynek 

egyhangúságát  nagyon sokszor a reménytelenség és a kilátástalanság határozza 

meg. Már alig beszélünk élményszerű pillanatokról a mi életünkben. Olyan 

eseményekről és történésekről, amelyek igazi örömmel és reménységgel töltenek 

el. Evilági feladataink és elkötelezettségeink kereszttüzében mintha 

elveszítenénk érzékenységünket az olyan értékes pillanatok iránt, amelyek 

széppé és tartalmassá tudják tenni mindennapi életünket. 

 

Karácsony ünnepe ilyen élményszerű pillanatra és napokra hív meg bennünket. 

Erre készültünk az adventi idő folyamán, hogy részesüljünk abban a bensőséges 

élményben, amelyet az Isten és az ember találkozása nyújt a betlehemi Kisded 

Jézus által.   

 

Lukács evangélista leírása szerint éjszaka volt és a pásztorok éjszakai 

szolgálatukat teljesítették a nyáj mellett, amikor megtörtént a nagy esemény, 

időszámításunk kezdete. A nagy esemény szegényes körülmények között ment 

végbe: egy előkelő ház helyett egy istállóban, gondterhelt szülőkkel, akik 

megfelelő otthont keresnek újszülött gyermekük számára, de akit csak az állatok 

jászlába fektethetnek.  Mindezek ellenére az elsőszülött  gyermek egy mennyei 

üzenetet hordoz: „Ma született az Üdvözitő Dávid városában, Ő a Messiás és az 

Úr.”(Lk. 2,11).  
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Isten eléggé nagy volt ahhoz, hogy felvállalja ezt a tehetetlenséget. Elcseréli az 

égi gazdagságot az emberi szegénységgel, hogy kézzelfogható közeledése által 

megmutassa  az ember iránti végtelen szeretetét. „Hiszen ismeritek Urunk Jézus 

Krisztus jótékonyságát. Ő a gazdag, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége 

által meggazdagodjatok. (2Kor. 8,9)”.  Nem érdemeink miatt jött közénk, 

hanem azért, hogy végtelen jóságának jelét adja. Ezt mutatja be nekünk 

megtestesülve a betlehemi jászolban fekvő kedves, vonzó és magával ragadó 

Isteni Gyermekben.   

 

Az emberré lett Isten egy emberi életnek az útját választotta, hogy megmutassa 

nekünk az igazi életnek az ösvényét.  „Én vagyok az út” – fogja majd hirdetni ez 

a gyermek: az igazi út, amely nem tévút, hanem a biztonságos haladásnak az útja 

a világosság és az élet felé. Az önzetlen szolgálat és szeretet útja, amely az 

egymásért vállalt áldozatban talál rá igazi céljára. 

 

Krisztusban, Isten megmutatta nekünk igazi arcát. Krisztus Jézus az Emmánuel. 

Mondhatnánk úgy is, hogy Krisztusban Isten lábai megérintették a földet. Benne 

Isten útnak indult megkeresni az embert. Ő Isten az Istentől, világosság a 

világosságtól, igaz Isten az igaz Istentől. „Ő a láthatatlan Isten képmása, 

minden teremtmény elsőszülöttje.”(Kol 1,15). „Benne lakik testileg az Istenség 

egész teljessége” (Kol 2,9). Minden általa lett, mindennek benne van a léte, 

minden érte teremtetett, Ő mindenek előtt volt. Ő békítette ki az eget és a földet, 

helyreállította a rendet, áthidalta az Isten és az ember közötti űrt.  

 

Isten emberré lett. Ki értheti meg ezt a nagy titkot? Romano Guardini, a híres 

filozófus és teológus sokszor foglalkozott ezzel a kérdéssel. Főművében, „Az 

Úr” című könyvében ezeket írja: ”Itt a gondolkozás egyedül nem elég. Egyszer, 

egy barátom olyasmit mondott nekem, hogy szavaiból többet értettem meg, mint 

minden gondolkozásból együtt. Ezekről a kérdésekről beszéltünk, amikor ő ezt 

mondta: A szeretet tesz ilyet! S ez a megállapítása mindig, újra meg újra segít 

nekem... A szív hív, megsejteti Isten titkait... az emberi életnek nagy dolgai nem 

születtek csupán csak gondolkozásból, hanem inkább a szívből, annak 

szeretetéből. Természetesen, nekünk nyitottaknak kell lennünk, máskülönben 

semmit sem értünk meg belőle...” 

 

Betlehemben Isten jött közénk, hogy jelenlétével a homályban élő emberiség 

segítségére legyen, fényt, biztonságot és örömet hozzon. Karácsonyt 

ünnepelünk, ha próbáljuk megérteni Isten ezen titokzatos tettét és ha ezért 

dicsőíteni tudjuk Őt. Karácsonyt ünnepelünk, ha felfogjuk, hogy ilyenkor saját 

magunkról van szó, mert Isten megtestesült Fia által minket szólít meg. 

Karácsonyt ünnepelünk, ha a Messiással való találkozás bennünk és körülöttünk 

is békét teremt.  
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Egy kis legenda szerint, egyszer egy fiatalember megkérdezte mesterét: „Miért 

van az, hogy régebben az emberek látták az Istent és miért nem látják Őt ma?” A 

tapasztalt mester erre azt válaszolta: „Mert a mai ember nem tud igazán 

meghajolni!”. Isten emberré lett, hogy az ember útra keljen az Isten felé. Ha fel 

tudjuk ismerni ezt, akkor már a karácsonyi élményhez jutottunk és életünkben 

egyre több lesz az öröm, a fény és a béke. De meg kell hajolnunk, hogy 

meglássuk Őt a betlehemi jászolban vagy Mária karjaiban. Le kell ereszkednünk 

hozzá, meg kell alázkodnunk és kicsivé kell lennünk, ahogyan Ő maga is kicsi 

lett érettünk.   

 

Főtisztelendő Paptestvérek! Tisztelendő Szerzetesek! Kedves Híveim! 

A pásztorok  Betlehembe siettek, hogy ott találkozzanak az Istengyermekkel. 

Nekünk is keresnünk kell. Számunkra ott van „Betlehem”, ahol Jézus Krisztus. 

Megtaláljuk Őt az Oltáriszentségben, embertársainkban, különösen a 

szegényekben, a szenvedőkben és a gyermekekben. Ő itt van közöttünk és ezen 

az ünnepen azt várja tőlünk, hogy reá figyelve megtaláljuk az angyalok éneke 

által meghirdetett béke, öröm és boldogság útját. 

 

Így kívánok nektek és minden jóakaratú embernek lelki élményekben gazdag 

karácsonyi ünneplést. 

 

Főpásztori áldással. 

 

 

Nagyvárad, 2009. Karácsonyán  

         †László s.k. 

         megyéspüspök 

 

 

(Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy Karácsony első vagy második 

napjának minden szentmiséjén olvassák fel karácsonyi üzenetemet)  

 

 

 

* * * 

 

Nr. 1206/2009 

ISTEN  SZOLGÁJA  BOGDÁNFFY  SZILÁRD  VÉRTANÚ  PÜSPÖK  

BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT  

 

Isten Szolgája Dr. BOGDÁNFFY SZILÁRD 1911. február 21-én született a 

Torontál vármegyei Crna Bara – Feketetó nagyközségben.  A temesvári Piarista 

Főgimnáziumban érettségizett, utána pedig a nagyváradi Papnevelő Intézetbe 

jelentkezett.  Mayer Antal apostoli kormányzó a budapesti Pázmány Péter 

Katolikus Tudományegyetemre küldte. 1934. június 29-én szentelte pappá  
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Fiedler István szatmár-nagyváradi püspök az újonnan épített és azon a napon 

megáldott váradőssi új Lisieux-i Szent Teréz templomban. Teológiai és 

gimnáziumi tanárként Nagyvárad magyar és román tannyelvű iskoláiban  

egyaránt  tisztelve szeretett és nagyrabecsült nevelő volt. 1947-ben Isten 

Szolgája Dr. Scheffler János szatmári püspök, váradi apostoli kormányzó 

áthelyezte Szatmárra, hogy tanácsosi jogkörrel felruházva az 

egyházkormányzatban segítségére legyen, mert a szatmári központi papság egy,  

a püspöki palotát ért  bombatalálat következtében  meghalt.  1949. február 14-én  

Bukarestben titokban szentelte püspökké Gerard Patrik O’ Hara nuncius.  

Ugyanezen év április 5-én letartóztatták és az ország különböző börtöneiben  

raboskodott mígnem 1953. október  1-én a nagyenyedi börtönben vértanúhalált 

halt. Boldoggá avatási eljárása egyházmegyei szinten 1993. október 8-án 

kezdődött el, amit a Szenttéavatási Kongregáció 1994. február 4-én keltezett 

leiratával jóváhagyott, engedélyezve az „Isten Szolgája” cím  használatát, majd 

2001. március 5-én elfogadta a boldogemlékű püspök életéről szóló 

dokumentációt, amely egy 250 oldalas adatgyűjtemény. Ez év szeptemberében 

írásban fordultam az illetékes kongregációhoz és kértem az ügy előremozdítását 

kifejezvén azt, hogy egész egyházmegyénknek nagy lelki haszonnal járna 

vértanú püspökünk boldoggá avatása. Ezt követően a teológus bizottság ez év 

október 17-én dogmatikai szempontból is megvizsgálta és elfogadta a 

beterjesztett dokumentációt megállapítva, hogy amennyiben a Szentatya  

beleegyezését  adja, Bogdánffy Szilárd Krisztus vértanújának nevezhető. Még a 

bíborosi kollégium jóváhagyása szükséges, amely 2010. január 12-re kitűzött 

ülésén tárgylja a Boggdánffy ügyet is. Ezután  maga a Szentatya hirdeti ki és 

engedélyezi a boldoggá avatást. 

 

December 4-én az ügy előmozdítása érdekében Rómába utaztam és 5-én 

kihallgatáson fogadott Angelo Amato érsek úr  Őexcellenciája, a Szenttéavatási 

Kongregáció prefektusa, akinek ismételten előadtam, hogy milyen nagy lelki 

haszon volna az itt élő katolikusok  és egész közösségünk számára a boldoggá 

avatás. Felidézve a vértanú püspök hősies életét, munkáját és szenvedését, a 

Krisztus és az Egyház iránti hűsége miatt elszenvedett kínzásokat, a ma embere 

hitében megerősödve, nagyobb odaadással vállalja az Egyházhoz való tartozást.  

 

A Prefektus Úr Őexcellenciájával folytatott megbeszélés örömmel és 

bizakodással töltött el, és ezt az örömömet Paptestvéreimmel és Híveimmel is 

meg akarom osztani, mert  úgy hiszem, hogy a közeljövőben az 56 évvel ezelőtt, 

1953-ban,  vértanúhalált halt Isten Szolgája  Szilárd püspökünket a pápai kegy   

népünk boldogjai sorába emeli, amely ünnepélyes szertartást majd itt 

Nagyváradon tervezünk megtartani. 1192. február 2-án volt szenttéavatás 

Nagyváradon, amikor egyházmegyénk  alapító védőszentjét Szent László királyt 

avatták szentté. 1018 év után  ismét  részünk l ehet egy ilyen magasztos, valóban 

történelmi eseményben és szent ünneplésben. 

 

A boldoggáavatás mielőbbi megvalósulásáért, szeretettel kérem Főisztelendő 
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Paptestvéreimet, hogy  híveikkel együtt buzgón imádkozzanak. Prédikációikban 

idézzék fel a vértanú életének eseményeit, a fiatalokat a hittanórák keretében is 

buzdítsák Bodgánffy Szilárd példájának követésére, hogy hűen Istenhez, az 

Egyházhoz,  ők is  élő tagjaivá váljanak a közösségnek amelyhez tartoznak és ne 

riadjanak vissza az esetleges nehézségektől sem. Szilárd püspök az Egyházhoz 

való hűség vértanúja. Nem volt hajlandó  egy olyan egyházi közösség élére állni, 

amilyet a kommunista  vezetők akartak Romániában létrehozni s amely nem 

ismeri el a római pápát a Katolikus Egyház fejének. Inkább a vértanúság útját 

választotta. 

 

A fentiek értelmében, kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy  minden 

szentmise végén imádkozzák és imádkoztassák az erre a szándékra  már 1994-

ben jóváhagyott imádságot, amelynek szövege  így szól: 

 

„Urunk Jézus Krisztus, a Te példádat követte szolgád Szilárd püspök is,  

másokat az igazságra tanított, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. 

Ezért a vértanúság koszorúja lett osztályrésze Isten országának ellenségei 

részéről. Közbenjárására add meg mindannyiunk számára azokat a 

kegyelmeket, amelyekért bizalommal esedezünk.  Engedd, hogy mielőbb 

nemzetünk szentjei  és boldogjai között tisztelhessük őt. A mi Urunk Jézus 

Krisztus által. Amen.” 

 

A karácsonyi ünnepkör bezárása után, már az évközi idő I. részében 

különösképpen szenteljünk időt az Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd 

boldoggáavatására való lelki előkészületnek. Ilyen célból a paptestvérek 

rendelkezésére egy segédanyagot bocsátunk ki, amelyet prédikációkban 

feldolgozva vértanú püspökünk személyiségének ismertetésére és elmélyítésére 

használhatnak fel  híveik körében.  

 

 

* * * 
 

Nr. 1207/2009 

PAPI  SZENÁTUS  ALAKULÁSA 

 

Miután az 1020/2009. számú leiratban elrendeltem a Papi Szenátus 

megalakításához szükséges tagok megválasztását az esperesi kerületeken belül, 

az ET 497. kánonjában foglaltak értelmében, valamint a beérkezett választási 

jegyzőkönyvek szerint,  Papi Szenátusunk a következő tagokból alakul meg:  

 

Választott tagok: Nm. És Ft. Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát a váradi 

esperesség részéről, Ft.  Kubalák  Péter a várad környéki esperesség részéről, 

Ns. és Ft. Májernyik Mihály a margittai esperesség részéről, Ft. Borsi Lóránd a 

székelyhídi esperesség részéről, Ft. Giosanu Leonard a tenkei esperesség 
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részéről, Ft. Jitaru Szél Antal a szilágysomlyói esperesség részéről és Ft. Pitó 

Lajos a tasnádi esperesség részéről. 

 

Kinevezett tagok: Ns. és Ft. Mentes József  kanonok, nyugalmazott plébános, 

Ft. Szabó  Ervin, iskolánk  lelkiigazgatója, Ft. Mârț Mihai és  Ft. Pék Sándor 

plébánosok, valamint Ft. Dr. Kovács Zsolt, a gyulafehérvári szeminárium 

prefektusa.   

 

Hivataluknál fogva tagok: Ns. és Ft. Fodor József általános helynök és Ft. Drd 

Fügedy Antal Levente birósági helynök,  irodaigazgató. 

Papi Szenátusunk és annak minden tagja törekedjen arra, hogy „napjaink 

körülményei  és szükségletei szerint hathatósan tudja majd támogatni a püspököt 

tanácsaival, az egyházmegye kormányzásában.”(PO 7). Ezen felelőségteljes 

feladat teljesítéséhez mindannyiuk számára Isten segítségét kívánom és Szent 

László király közbenjárását kérve főpásztori áldásomat adom. 

 

Nagyvárad, 2009. november 30. 

 

          † László s.k. 

      megyéspüspök 

 

* * * 

 

Nr. 1208/2009 

A NAGYVÁRADI RÓMAI  KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE PAPI 

SZENÁTUSÁNAK  SZABÁLYZATA  

 

I.  A Papi  Szenátus  fogalma 

1. §. A II. Vatikáni Zsinat és az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése  

szellemében egyházmegyénkben is megalakul a Papi Szenátus (Consilium 

Presbyterale), az egyházmegye papságának képviseleti szerve, melynek feladata, 

hogy a főpásztort az egyházmegye kormányzásában és ügyei intézésében, - a jog 

előírása szerint (amikor a jog ezt lehetővé teszi vagy megkívánja),- tanácsaival 

hathatósan támogassa (CD 27., PO 7., 495.k. 1.§). 

2. §. A segítség célja, hogy a püspök megismerje a papság véleményét, 

kívánságait, a hívek igényeit és általában az egyházmegye helyzetét a 

lelkipásztori, tanítói és egyházkormányzati kérdésekben. 

3. §. A Papi Szenátus állandó szerv. Megalakítása minden egyházmegyében 

kötelező.  

4. §. Az ET előírja, hogy a Papi Szenátusnak legyen a megyéspüspöktől 

jóváhagyott saját szabályzata. (496.k. 1.§). 
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II. A Papi Szenátus felépítése és megválasztása 

5. §. A Papi Szenátus tagjainak száma egyházmegyénkben 14, az alábbiak 

szerint: 

-  Hivatalból tagjai: az egyházmegyében betöltött hivataluk időtartama alatt:  

    - a megyéspüspök általános helynöke, 

    - az egyházmegyei hivatal irodaigazgatója, 

    - a bírósági helynök. 

- Választás alapján az egyházmegye esperességeinek egy-egy küldötte (7 

küldött). 

- Azok, akiket a főpásztor a fentieken kívül, a szabadon maradt helyekre kinevez 

a Papi Szenátus tagjai közé (a 497.k. 3.§, 499.k. figyelembevételével). 

6. §. A Szenátus megválasztásában aktív és passzív választójoga van, azaz 

választásra jogosult és megválasztható minden világi pap, aki a Nagyváradi 

Római Katolikus Egyházmegyébe nyert  inkardinálást, valamint az itt tartózkodó 

és az egyházmegye javára hivatalt viselő, de az egyházmegyébe nem inkardinált  

papok is, beleértve a szerzetespapokat is. (498.k. 1.§). 

7. §. A tagok választása esperesi kerületenként történik, titkos szavazás útján. 

Minden pap kap egy szavazólapot, amelyre felírja vagy megjelöli annak a 

személynek a nevét, akit a Papi Szenátusba kíván juttatni. Utána a szavazólapot 

összehajtja és átadja a szavazatgyűjtőnek. Miután mindenki leadta szavazatát, a 

leadott szavazatokat felolvassák mindenki előtt, és személyenként összeadják. A 

szenátusba azok kerülnek be, akik a legtöbb szavazatot kapták. A Szenátus 

tagjainak megválasztásához egyszerű többség szükséges. Egyenlő számú 

szavazat esetén a szentelésre nézve idősebb pap tekinthető megválasztottnak. Ha 

a szentelési év is azonos lenne, az életkor dönti el a bejutást.  

8.  §. A Papi Szenátus megalakulását a főpásztor mondja ki a választott 

küldöttek elfogadásával és a tisztviselők kijelölésével. Az így megalakult Papi 

Szenátus, tagjainak megválasztása és kinevezése 5 évre szól. (501.k. 1.§). 

9.  §. Az egyes tagok elhalálozása vagy lemondása esetén a megyéspüspök új 

tag választását, illetve kinevezését rendeli el. 

 

III. A Papi Szenátus működése és jogköre 

10. §. A Papi Szenátus tanácsadói joggal rendelkezik. 

11. §.  A megyéspüspök évente legalább egyszer rendes ülésre hívja össze a Papi 

Szenátust. Szükség esetén vagy ha indokoltnak tartja, rendkívüli gyűlésre is 

összehívhatja  a Szenátust. 

12. §.  A Szenátus gyűlésein a helyi főpásztor elnököl, vagy akadályoztatása 

esetén az általános helynök, illetve esetenként a főpásztor felkért megbízottja. 

13. §.  A Szenátus titkárát a megyéspüspök nevezi ki, aki közvetlen 

rendelkezésére áll a főpásztornak. Továbbá ő végzi a központi ügyintézést, 

nyilvántartja a tárgyalásra váró témákat és a hozzászólásra jelentkezőket. Vezeti 

a Szenátus üléseinek jegyzőkönyvét: feljegyez minden hozzászólást és írásba 

foglalja a tárgyalások eredményeit.  

14. §.  A tárgyalásra javasolt kérdéseket a Szenátus tagjai ill. a tagokon keresztül 

az egyházmegye papjai írásban juttassák el a főpásztornak. A főpásztor feladata, 
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hogy meghatározza, mely kérdések kerülnek tárgyalásra. (ET 500.k. 1.§)  A 

tárgyalásra kerülő témákat a főpásztor maga vagy a titkáron keresztül, előre 

közli a Papi Szenátus tagjaival, akik a gyűlés időpontjáig összegyűjthetik az 

egyházmegye papságától a témához kapcsolódó javaslatokat. 

15. §. A hozzászólások a jelentkezés sorrendjében történnek. A hozzászóló 

ragaszkodjék a tárgyalt témához és fogja rövidre mondanivalóját, hogy idő 

legyen minden téma megtárgyalására. 

16. §. A tárgysorozaton nem szereplő témát is elő lehet terjeszteni, ha azt az 

elnök engedélyezi. 

17. §. A konzultáció nem hoz határozatokat (500.k. 2.§). A megtárgyalt témákat, 

a hozzászólások összegezése után „javaslatok” vagy „ajánlás” alakjában 

jegyzőkönyvbe foglalva kapja meg a főpásztor. A jegyzőkönyvet a jegyző és a 

jelenlevő szenátusi tagok egyaránt kézjegyükkel látják el. Miután a főpásztor 

megkapta, ő maga is aláírja a jegyzőkönyvet, majd a benne foglaltak felől 

főpásztori jogon dönt és intézkedik.  (500.k. 3.§) 

18. §. A megyéspüspöknek fontosabb ügyekben ki kell kérnie a Szenátus 

véleményét, a Szenátus hozzájárulására azonban csak a jogban kifejezetten 

megjelölt esetekben van szüksége. (500. k. 2.§) 

Azon esetek, amikor a főpásztornak ki kell kérnie a szenátus véleményét: 

- egyházmegyei zsinat tartása (461.k. 1.§) 

- plébániák létesítése, megszüntetése, jelentős megváltoztatása (515.k. 2.§) 

- az adományok felhasználása, 

- a klerikusok díjazásáról rendelkező egyházmegyei szabályzat kidolgozása   

(531.k.) 

- a plébániai pasztorális tanácsok létesítése (536.k. 1.§) 

- templomépítés (1215.k. 2.§) 

- használaton kívüli templom más célra fordítása (1222.k. 2. §) 

- adó vagy hozzájárulás kivetése az egyházmegyében működő egyházi jogi 

személyekre (1263.k.) 

19.  §.  A Papi Szenátus nem járhat el érvényesen a megyéspüspök nélkül.  

20.  §.  A Papi Szenátus sajátos feladatai közé tartozik, hogy: 

- a püspök javaslatára tanácsadó plébánosokat választ ki, akiknek a 

véleményét a plébánosi áthelyezési vagy elmozdítási eljárásban ki kell 

kérnie (1742.k. 1.§, vö. 1740-1752.k.) 

-  a Papi Szenátus a részleges zsinatokra két választott képviselőt küld, akik 

ott tanácsadói joggal vannak jelen (443.k. 5.§) 

-   a   Papi Szenátus összes tagja részt vesznek az egyházmegyei zsinaton 

(463.k. 1.§ 4.). 

 

IV. A Papi Szenátus szerepének megszűnése 

21.  §.  Széküresedés esetén a Papi Szenátus automatikusan megszűnik. Feladatát 

a Tanácsosok Testülete látja el.  

22.  §.  Az új püspök, hivatalának birtokbavétele után, egy éven belül, 

kötelessége újra létrehozni a Papi Szenátust. (501.k. 2.§). 

23.  §.  A Papi Szenátus megszűnhet feloszlatással is. Erre a megyéspüspök 
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jogosult, ha a Szenátus az egyházmegye érdekében rábízott feladatot nem 

teljesíti, vagy szerepével súlyosan visszaél. A feloszlatása előtt a 

megyéspüspöknek meg kell kérdeznie a metropolitát. A feloszlatása után a 

püspök a Papi Szenátust egy éven belül újra köteles megalapítani (501.k. 3.§). 

 

Nr. 1202/2009 

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye PAPI SZENÁTUSÁNAK jelen 

SZABÁLYZATA a 2009. december 11-én tartott alakuló ülésen került 

bemutatásra. 

Az Egyházi Törvénykönyv 496. kánonjában megszabott jogomnál fogva, jelen 

SZABÁLYZATOT a fenti szám alatt, „ad experimentum“  jóváhagyom és 

azonnali hatállyal kötelezővé teszem. 

 

Nagyváradon, 

Püspöki Székhelyünkön, 2009. december 11. 

 

         †László s.k. 

megyéspüspök 

 

* * * 
 

Nr. 1209/2009 

EGYHÁZMEGYEI  BÍRÓSÁG 

 

Beiktatásomat követően, az  ET 1420.k. 5.§ értelmében 2009. március 17-én a 

275/2009. sz. határozatommal a már létező Egyházmegyei Bíróság tagjait 

hivatalukban megerősítettem, ill. egyeseket a bíróságon belül más feladattal 

bíztam meg, az ET 1420, 1421, és 1437. kánonok előírásainak megfelelően. 

 

Ezzel egyidőben, kértem az Apostoli Signaturát, hogy azon tagok számára, akik 

nem rendelkeznek kánonjogi végzettséggel, felmentést adjon. Tettem ezt azért, 

hogy az Egyházmegyei Bíróság tevékenysége által is biztosítsam a lelkek 

üdvösségének szolgálatát Egyházmegyénkben. Felterjesztett kérésemre az 

Apostoli Signatura a 4650/09 SAT számmal ellátott válaszában 5 évre adta meg 

a kért felmentéseket.   

 

Az Apostoli Signatura jóváhagyásának bírtokában az alábbi felépítés szerint 

újjáalakítotam a Nagyváradi Egyházmegyei Bíróságot: 

 

Bírósági Helynök:    Ft. Drd. FÜGEDY Antal Levente 

Bírók:        Ns. és Ft. KISS Albert, Ft. MÂRŢ Mihai 

Ft. MÉSZÁROS Antal, Ft. RENCSIK Imre 

Kötelékvédő:       Ns. és Ft. PÁLOS István 

Ügyész:               Ft. KOLOZSVÁRI István 

Jegyző:   Ft. NAGY Tibor 
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Nevezett testvéreimet arra buzdítom, hogy az Egyházmegyei Biróság keretén 

belül teljesített szolgálatukban kövessék a Jó Pásztor példáját és a helyzetük 

orvoslását kérő hívekkel szemben tegyenek tanúságot lelkipásztori buzgóságról 

és szeretetről.  

 

 

* * * 

 

 

Nr. 1210/2009 

STÓLADIJAK ÉS EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 

 

A megállapított stóladíjak a 2010-es évre a következők: 

 

Szentmise (énekes)  15,- RON;  

Szentmise (csendes) 10,- RON 

Esketés           150,- RON; 

Temetés           150,- RON. 

 

Ezen megállapított, és az egész egyházmegyére elrendelt díjak minden plébánián 

kötelezőek, hogy megfelelő és magas színvonalú szolgáltatásokat nyújthassunk 

híveink számára. A szentségek kiszolgáltatásánál a liturgikus előírások betartása 

mellett minden esetben biztosítani kell a méltó és illő feltételeket. 

 

A hívek egyházi hozzájárulását illetően minden plébánián alkalmazni kell a 

Püspöki Konferencia ide vonatkozó határozatát, amely szerint a hozzájárulás a 

hívek bármilyen személyes jövedelmének - pénzbeli fizetés, nyugdíj vagy 

bármilyen más jövedelem - 1 %-át jelenti. 

Abban az esetben, amikor a jövedelem 1%-át nem lehet kimutatni, az egyházi 

hozzájárulás évente legalább 50,- RON-t tegyen ki. 

Az itt megerősített és elrendelt egyházi hozzájárulást, minden plébánián 

maradéktalanul alkalmazni kell. Ott, ahol ez még szükséges, híveinket 

türelemmel és világosan tájékoztatnunk kell arról, hogy az egyházi 

hosszájárulással kifejezésre jut a híveknek az Egyházhoz való felelős tartozása. 

Ezzel híveink azon kötelességüknek is eleget tesznek, miszerint minden tagnak 

hozzá kell járulnia az egyházi intézmények és tevékenységek fenntartásához és 

működtetéséhez.  

 

Olyan esetekben, amikor híveink különböző egyházi szolgáltatást igényelnek, de 

egyházi hozzájárulásukat hosszabb ideig nem fizették ki, visszamenőleg tíz évre 

kell azt kifizetni, a jelenlegi értékben. 
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Nr. 1211/2009. 

KIMUTATÁSOK  ÉS  JELENTÉSEK  BENYÚJTÁSA 

 

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy az évvégi jelentéseket és 

kimutatásokat  – statisztikai adatok, évvégi zárszámadás, költségvetéstervezet, 

anyakönyvi másolatok, gépkocsik nyilvántartása – legkésőbb  2010. február 15-

ig  nyújtsák be a Püspöki Hivatalhoz.  A statisztikák kiállításánál törekedjünk 

minél realisabb adatokat feltüntetni, hogy ebből kifolyólag reális képet tudjuk 

alkotni egyházközségeinkről és egyházmegyénkről. Ugyanez az elv 

érvényesüljön a költségvetés tervezetek elkészítésénél is.  

 

 

* * * 

 

Nr. 1212/2009. 

FAKULTÁSOKRÓL 

 

A vegyes vallású házasságok megkötéséhez, amennyiben megvannak  az ET 

1124 – 1126. kánonjában megállapított feltételek,  jelen rendelkezésemmel 

minden illetékes plébánost felhatalmazok, hogy a 2010. évben az ilyen 

esetekben szükséges felmentéseket megadják. Egyben azt is kérem, hogy 

lelkiismeretesen készítsék el a szükséges iratokat, amelyeket a plébániai 

irattárban őrizzenek, az engedély megadását pedig a Házasultak anyakönyvébe 

jegyezzék be a következő formában: „Engedélyezve a nagyváradi püspök 

1212/2010. számú felhatalmazás alapján”. Továbbá, a kimutatást az ilyen 

házasságok megkötéséről, a többi jelentéssel együtt be kell nyújtani 

Hivatalomhoz. 

 

A valláskülönbség akadálya alóli felmentést, a 14. életévüket betöltöttek 

megkeresztelésének engedélyezését, valamint a házassági forma alóli felmentést 

minden esetben kérni kell az Ordináriustól. 

 

Az egyházmegyénkben gyóntatási joghatósággal rendelkező minden papnak 

engedélyt adok az abortusz bűnének feloldozására. Ilyen esetekben, megfelelő 

elégtétel meghatározása mellett, komolyan hangsúlyozzuk ki, hogy a feloldozást 

külön püspöki engedély alapján kapja meg az illető. 

 

* * * 

 

Nr. 1213/2009. 

BINÁCIÓK ÉS TRINÁCIÓK - AD  INTENTIONEM ORDINARII  

 

Az  ET 905. kánonja értelmében paphiány és lelkipásztori szükségből a helyi 

ordinárius megengedheti, hogy a papok megfelelő okból naponta  kétszer, vasár- 

és ünnepnap háromszor is misézzenek. Tekintettel arra, hogy 
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egyházmegyénkben  nagyon sok helyen a filiák magas száma következtében 

ilyen szükséghelyzet áll fenn, a Főtisztelendő Paptestvéreknek ezennel 

magadom a binálási és trinálási engedélyt azzal a megjegyzéssel, hogy ezt 

lelkiismeretesen kezeljük.  

 

Az  ET 951. kánonja szerint, ilyen esetekben is a miséző pap csak egy mise 

stipendiumát tarthatja meg. Amennyiben a második vagy a harmadik misét a 

hívek érdekében végezi el, azt köteles az Ordinárius szándékára felajánlani. Az 

elmúlt évre szóló kimutatást - ezeknek számát - szíveskedjenek a többi 

kimutatással együtt benyújtani a Püspöki Hivatalhoz. 

 

Amennyiben a második vagy a harmadik misét a hívek szándékára végezte a 

miséző pap, ezeknek stipendiumát a hivatalos kiszállások  támogatására, 

autójavítási költségek fedezésére fordíthatja, azon szigorú feltétellel, hogy 

pontos kimutatást vezet ezen összegekről és a kiadásokról.  

 

Az ET 958. kánonja értelmében mindenki igyekezzen pontos kimutatást vezetni 

a miseadományokról. Ezeknek ellenőrzése az Ordinárius feladata, valamint 

mostani megbízásomból az esperesek is végezzék ezt el az évi látogatások 

alkalmával.  

 

*** 

Nr. 1214/2009.   

PAPI  TALÁLKOZÓK A PAPSÁG ÉVÉBEN  

 

A Papság Éve alkalmából, melyet Szentatyánk XVI. Benedek pápa 2009. június 

19. – 2010. június 11. közötti időre hirdetett meg, a jövő év folyamán is papi 

találkozók megszervezésére kerül sor. Amint már közöltem, a tavaszi Püspöki 

Konferencia ülésén született határozat alapján a katolikus egyházmegyék 

felváltva rendezik meg ezeket a találkozókat, melyeknek fő célja a papi identitás 

erősítése, a papi egység és összetartozás ápolása. A püspökök kifejezett kérése, 

hogy ezeken a találkozókon egy maximum 10 fős csoporttal minden 

egyházmegye képviseltesse magát. Miután az eddig megszervezett két 

találkozón egyházmegyénk is képviseltette magát, a jövő évre is bíztatom 

Paptestvéreimet, hogy vegyenek részt ezeken a szép és hasznos rendezvényeken. 

Ilyen értelemben, a Főtisztelendő Esperes Urak intézkedjenek, hogy minden 

kerületből egy résztvevő jelentkezzen és vegyen is részt a találkozón.  

 

A következő találkozók helye és időpontja: 

- 2010. február 9-12. a Jászvárosi Egyházmegye szervezésében – Jászváros;  

- 2010. március 15-18. a Temesvári Egyházmegye szervezésében – 

Temesvár; 

- 2010. április 13-16. a Lugozsi Egyházmegye szervezésében – Lugozs; 

- 2010 május 17-20. a nagyváradi katolikus egyházmegyék (római- és 

görög katolikus)  szervezésében – Nagyvárad. 
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Nr. 1215/2009 

EGYHÁZMEGYEI  MEGBÍZÁSOK 

 

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia keretében megnevezett bizottságok 

részére a következő paptestvéreket jelöltem ki és adtam nekik megbízást: Ns. és 

Ft. Lőrinc Ottó kanonok, plébános az ökumenizmusért felelős bizottságnál, Ft. 

Jitaru Szél Antal esperes, plébános a migránsokért felelős bizottságnál, Ft. 

Petrișor Constantin plébános a missziós művekért felelős bizottságnál képviseli 

egyházmegyénket.  Továbbá a városi börtönben felelős lelkipásztor Ft. Curaliuc 

Demeter plébános. A Szent László Római Katolikus Gimnázium spirituálisára, 

Ft. Szabó Ervinre bíztam  a hivatások gondozát egyházmegyénkben. 

 

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy támogassák a megbízott 

Paptestvérek tevékenységét.  Egyben köszönöm azon Paptesvéreimnek, akik 

elvállalták ezen megbízatásokat és szolgálatukkal igyekezni fognak az 

elvárásoknak eleget tenni.   

 

 

Nr. 1216/2009. 

HELYEZÉSEK  AZ  EGYHÁZMEGYÉBEN 

 

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

egyházmegyénkben: 

- Ft. TYEPÁK László eddigi zsibói plébános a tasnádszántói plébániára 

kapott plébánosi kinevezést; 

- Ft. KUGLIS Gábor szilágycsehi h.plébános látja el a zsibói plébániát is, 

amelynek filiáját a zilahi plébános vett át.  

 

 

* * * 
 

Nr. 1217/2009 

SUSPENSIO  SACERDOTIS  SOMOGYI  IMRE 

 

Sacerdos SOMOGYI Imre generaliter suspenditur propter desertionem loci 

dispositionis et sacerdotii (CIC ca. 1396). 

 

 

Nagyvárad, 2009 december 12-én. 

 

 

         † László s.k. 

         megyéspüspök 

 


