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LELKIPÁSZTORI  RENDEZVÉNYEK  2011-BEN 

 

Az  elmúlt esztendőben rendkívüli kegyelmi idővel ajándékozott meg bennünket 

a Jóságos Isten. A Papság Évében hivatásunk gyökereihez térhettünk vissza és 

küldetésünk kiválóságáról elmélkedhettünk. A papi közösség megtartó erejét is 

tapasztaltuk és ráéreztünk arra, hogy mennyire szükséges ezt a közösséget 

ápolni, tovább erősíteni.  Kegyelmi pillanat volt számunkra, amikor az Egyház  

Boldog Szilárd püspököt állította elénk követendő példaként, ezzel is aláhúzva  

az önzetlen papi élet értékét a mai világban. Szent Pál apostol buzdítását 

követve, „...szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által 

benned van...” (2Tim 1,6), valamint a Papi élet és szolgálat direktóriumában 

megfogalmazottak értelmében, melynek tanulmányozására továbbra is nagy 

szeretettel buzdítom paptestvéreimet, felismerhetjük azokat a feladatokat, 

amelyeknek felvállalásával erősíthetjük papi közösségünket és egyre 

alkalmasabbá válhatunk szolgálatunk méltó teljesítésére.  

 

A Kléruskongregáció fent említett dokumentumát követve, annak is tudatában 

kell lennünk, hogy lelkipásztori szolgálatunkban a hívekért és a hívekkel együtt 

kell fáradoznunk. „A pap mint a közösség embere az Úr és az Egyház iránti 

szeretetét képtelen kifejezni anélkül, hogy ne volna tevékeny és feltétlen 

szeretettel a lelkipásztori gondjára bízott keresztény nép iránt. Miként 

Krisztusnak, a papnak is láthatóvá kell tennie a rábízott nyáj iránti szeretetét 

azáltal, hogy a hívekkel pozitív és támogató módon bánik. Elismerve 

istengyermeki méltóságukat támogatja őket, hogy betölthessék saját szerepüket 

az Egyházban...” (Papi élet és szolgálat direktóriuma 30.p.). Miközben egy 

individualista társadalom előrenyomulását tapasztaljuk, sürgetően fontos 

megtalálni a leghatékonyabb eszközöket, amelyeken keresztül megszólíthatjuk 

híveinket, azoknak különböző csoportjait, buzdítva és segítve őket a felelős 

egyházi és közösségi szerepvállalásra.  
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Mindezeket mérlegelve, már a Papi Szenátus utolsó ülésén, az elmúlt év 

novemberében egy programtervezetet mutattunk be, amelyről Paptestvéreim 

bizonyára tudomást szereztek az esperesi gyűlések alkalmával. Ez a tervezet 

magába foglalja a 2011-es évre meghirdetett papi- és laikusképzés főbb pontjait, 

valamint az Egyházmegyei Ifjúsági Központ által irányított rendezvényeket.  

 

A rögzített rendezvények időrendi programját a következőkben ismertetem, 

majd néhány területre külön is kitérek. 

 

 

A RENDEZVÉNY 

IDŐPONTJA  

A RENDEZVÉNY 

ELNEVEZÉSE 

A RENDEZVÉNY 

HELYSZÍNE 

JANUÁR   

Január 16-23 Ökumenikus imahét Templomok  

FEBRUÁR   

Február 17 Egyházmegyei katolikus pedagógusok találkozója Püspöki Palota 

Február 21 Egyházmegyei Katekétikai Központ megáldása Katekétikai Központ 

MÁRCIUS   

Március 5  Karitatív intézmények dolgozóinak  találkozója Püspöki Palota 

Március 11-12 Boldog Szilárd püspök születésének centenáriuma Püspöki Palota 

Március 23-24 Ifjúsági felelősök képzése Püspöki Palota 

ÁPRILIS   

MÁJUS   

Május 13-15 Hivatások hétvégéje - „Nyílt napok” Több helyszín 

Május 22 Varadinum – egyházmegyei zarándoklat Székesegyház 

Május 28 Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó  Székesegyház 

JÚNIUS   

Június 8 Egyházmegyei Koronagyűlés a Családról Szt. László Iskola 

Június 18 Média-nap - Mária Rádió támogatásával Székesegyház 

JÚLIUS    

Július 2  Papszentelés  Székesegyház  

Július 4-8 Lelkigyakorlat papoknak Sólyomkővár  

AUGUSZTUS   

SZEPTEMBER   

Szeptember 12-16 Lelkigyakorlat papoknak Sólyomkővár  

Szeptember 24 Egyházmegyei ministránstalálkozó Szentjobb 

OKTÓBER   

Október 1 Papok és szerzetesek zarándoklata  Mária Radna 

Október 3 Boldog Bogdánffy Szilárd püspök emléknapja Székhelyeken  

Október 8 Egyházmegyei Családosok találkozója Székesegyház  

Október 29 Egyháztanácsosok és egyházi alkalmazottak 

találkozója 

Székesegyház 

NOVEMBER   

November 12 Kántorok és kórusok találkozója Püspöki Palota 

November 19  Szent Erzsébet barátai – jótékonysági rendezvény   Székesegyház 

 

A felsorolt rendezvényeken kívül más programok is megszervezésre 

kerülhetnek, amelyekről a véglegesítés után tájékoztatjuk a Paptestvéreket. 
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1. Papi lelkigyakorlatok 

 

Az éves lelkigyakorlat a pap számára elsősorban hivatásának ápolását szolgálja, 

egyben elősegíti a lelki feltöltődést, és előmozdítja a papi közösség elmélyítését. 

Ebben az évben is két lehetőség közül lehet választani az éves lelkigyakorlat 

elvégzésére a festői környezetben fekvő sólyomkővári (Şinteu) plébánián.  
 

I. csoport: 2011. július 4-8.  

II. csoport: 2011. szeptember 12-16.  
 

A lelkigyakorlatok hétfőn este 18.00 órakor kezdődnek vesperással és péntek 

reggel 8.00 órakor szentmisével érnek véget. A Paptestvéreket arra kérem, 

idejüket úgy osszák be, hogy a lelkigyakorlatot ne szakítsák meg és ne 

távozzanak el a lelkigyakorlat befejezése előtt.  
 

A szomszédos plébániák papjai úgy segítsék egymást, hogy a lelkigyakorlatok 

idején a helyettesítés megfelelő módon legyen megoldva. Csak súlyos okot 

fogadok el a távolmaradás indoklására. Azok a paptestvérek, akik irányított 

lelkigyakorlatukat más helyen végzik el, a plébániára való visszatérésük után 

írásban igazolják ezt. Törekedjünk arra, hogy évi programunkban fontos helyet 

biztosítsunk a lelki töltekezés idejének. Használjuk ki a felkínált lelkigyakorlatos 

lehetőségeket, hisz ezáltal nem csak saját hivatásunk ápolásán fáradozunk, 

hanem a papi közösséget is építjük.   
 

A lelkigyakorlat költségeit ez alkalommal is a Püspökség vállalja, a 

lelkigyakorlatozót csak az utazás költsége terheli. Szeretettel kérem, részvételi 

szándékukat, valamint a választott időpontot 2011. június 1-ig jelezzék 

Hivatalomnál.  

 

 

2. Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök születésének 100. évfordulója 

 

Miután 2011. január 23-án Margittán megnyitottuk a Bogdánffy Centenáriumi 

Évet, egyházmegyénkben tovább kívánjuk folytatni az ünnepi rendezvény-

sorozatot. Boldog Szilárd püspök születésének 100. évfordulója jó alkalom  arra, 

hogy akinek közbenjárását kérjük, annak tiszteletét egyre jobban elmélyítsük.  
 

A megemlékező ünnepségsorozat egyik kiemelkedő eseménye lesz a jubileumi 

emléknap,  amelyet 2011. március 12-én, szombaton szervezünk meg a Püspöki 

Palotában. Ezt megelőzően, péntek este 18.00 órától a Káptalan részvételével 

ünnepélyes vesperást tartunk a Székesegyházban, melyre szeretettel várjuk 

kedves híveinket is. Másnap, szombaton d.e. 11.00 órakor a Püspöki Palota 

dísztermében ünnepi előadásra hívjuk a papokat és az érdeklődőket. Ez 

alkalommal egy emlékkönyv bemutatására is sor kerül, amelyben összegyűjtve 

megtalálhatjuk  Boldog Szilárd püspök peranyagának válogatott dokumentumait, 

a tanúvallomásokat valamint doktori disszertációját. 
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A boldoggáavatási ünnepség folytatásaként ez a megemlékező ünnepség is 

lehetőséget kíván nyújtani arra, hogy vértanúink emléke előtt tisztelegve még 

jobban megismerjük azt a kort, melyben éltek. Ez a rendezvény egyben előkészít 

bennünket arra a jeles eseményre is, amelyre a szomszédos szatmárnémeti 

egyházmegye készül, Isten Szolgája Scheffler János vértanú püspök boldoggá 

avatására, amelyre 2011. július 3-án kerül sor Szatmárnémetiben.  Elvárom a  

Főtisztelendő Paptestvérektől, hogy a 2011 március 12-i megemlékező 

rendezvényen hiánytalanul vegyenek részt, és aki csak teheti, már a pénteki 

vesperáson is jelenjen meg! 

 

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, különösen az Esperes és Plébános  

Urakat, hogy a kerületeken belül, a plébániákon és a helyi közösségekben, 

szorgalmazzák és segítsék a megemlékező rendezvények megszervezését.  

 

 

3. Egyházmegyei Katolikus Pedagógusok találkozója  

 

Minden lelkipásztornak fontos feladata a hitoktatás, a katekézis, amely egyre 

nagyobb kihívásnak mutatkozik és egyre több erőfeszítést, valamint hozzáértést 

igényel. Ebben a munkában segítségünkre lehetnek a hitoktatók és a 

pedagógusok. Katekétáink áldozatos munkáján túl nagyra értékeljük azon 

katolikus pedagógusok – óvónők, tanítók, tanárok – nevelői tevékenységét is, 

akik az oktatás számos területén vallási meggyőződésükből fakadó 

lelkiismeretességgel képviselik a katolikus keresztény értékeket. 2011. február 

17-én hitoktatóink közvetítésével szeretettel meghívjuk a Püspöki Palota 

dísztermébe mindazon aktív katolikus pedagógusokat, akik gyakorló 

katolikusként különböző formában vesznek részt úgy plébániai, mint 

egyházmegyei rendezvényeinken, aktívan is bekapcsolódva ezáltal 

egyházmegyénk missziós tevékenységébe.  

 

 

4. Karitatív intézmények dolgozóinak találkozója  

 

A társadalmunkban egyre inkább eluralkodó gazdasági válság sokakat a 

megélhetés peremére sodort, és saját erejükből képtelenek talpra állni, 

megteremteni az emberi élethez méltó feltételeket. Ilyen körülmények között 

kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a karitatív intézmények, amelyek 

szolgálatukkal az ellehetetlenedett helyzetbe került családokon és rászorulókon 

segítenek. Az egyházmegyei Caritas Catholica mellett több szociális intézmény 

is a felebaráti szeretet tevékeny megélését vállalja fel az irgalmasság testi 

cselekedeteit hivatásszerűen gyakorolva nap mint nap. Azt is meg kell 

állapítanunk, hogy áldásos tevékenységet fejtenek ki az önkéntesek is, akik 

kisebb körben ugyan, de részt vállanak a nyomorúság enyhítésében és így sok 

jót tesznek a rászorulók között.   
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Minden erőfeszítésünk ellenére lelkipásztori szolgálatunk során sok olyan 

területre nem juthatunk el, ahol szükség lenne segítségünkre. Karitatív 

tevékenységükkel a szociális munkát végzők olyan feladatot töltenek be az 

Egyházban, amelyet önerőnkből nem volnánk képesek teljesíteni. Ezért fel kell 

karolnunk őket, és értékelnünk kell munkájukat, áldozatkézségüket. Továbbá 

azon kell fáradoznunk, hogy fiataloknál, felnőtteknél egyaránt segítsük a 

szociális érzék kialakulását.  

 

Eddigi munkájukért érzett hálánkat és megbecsülésünket egy találkozó által 

szeretnénk kifejezni, amelyet 2011. március 5-én a Püspökségen rendeznénk 

mindazok számára, akik egyházmegyénk területén egyéni vagy intézményesített 

formában valamiféle karitatív szolgálatot teljesítenek. A szeretetszolgálat 

fontosságáról Ft. Bartha Szabolcs CM, a budapesti Központi Lazarista Ház 

elöljárója tart előadást. Az ünnepi hangulatot a Szent László Gimnázium 

színjátszó csoportjának műsorával tesszük színesebbé.  

 

A Paptestvéreket kérjük, hogy közöljék ennek a rendezvénynek dátumát 

mindazokkal, akik plébániájuk területén szociális jellegű tevékenységet 

folytatnak és lehetőség szerint kísérjék el őket erre a rendezvényre.  

 

 

5. A családpasztoráció kiépítése  

 

A plébániáinkon végzett lelkipásztori munkánkban nagy figyelemmel kell 

lennünk a családokra, hisz a keresztény erények gyakorlásához a család  

biztosítja az alapvető közeget. A vasárnapi szentmiséken és a 

szentségkiszolgáltatásokon kívül olyan lelkipásztori tevékenységet is 

folytatnunk kell, mely célirányosan a családok egzisztenciális gondjaira is 

kiterjed, mely segítséget is nyújt a házastársaknak, a szülőknek és a 

gyermekeknek  keresztény hitük vállalásában és megélésében. Az év folyamán a 

családpasztorációban segítséget nyújtó rendezvények keretében igyekezni 

akarunk olyan személyeket megszólaltatni, akik ezen a területen nyert 

tapasztalatokkal rendelkeznek. Kérem azokat a Paptestvéreket, akik a 

családpasztoráció területén bővebb tapasztalattal rendelkeznek, nyújtsanak 

segítséget, hogy esperességi szinten ilyen irányú programok megszervezésre 

kerüljenek.  

 

Az egyházmegyén kívül (Eger, Szatmár, Gyulafehérvár, stb.) szervezett 

lelkipásztori napok alkalmával szerzett ilyen irányú tapasztalatokat  az esperesi 

gyűléseken osszák meg egymással a Paptestvérek és ültessék gyakorlatba a 

hasznosnak ítélt  lehetőségeket.  

 

A nagybőjti időben fiatal családok számára lelkinapokat szervezünk négy 

alkalommal Nagyváradon, a Kanonok sor 13. szám alatt. Bátorítom a 

Főtisztelendő Esperes urakat, hogy a havi esperesi gyűlésekre hívjanak meg 
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olyan családpasztorációval foglalkozó papokat, szerzeteseket, fiatal családokat, 

akik személyesen is beszámolhatnak eredményeikről, tapasztalataikról és 

útmutatást adhatnak ezen lelkipásztori területen.  

 

Ezt választottuk az éves Koronagyűlés témájául is, amelyet 2011. június 8-án, 

délelőtt 11.00 órakor szervezünk meg Nagyváradon és amelynek előadója Ft. 

Szénégető István, a gyulafehérvári családpasztorációs iroda vezetője. Az előadás 

mellett lehetőség nyílik kiscsoportos beszélgetésre is, amelyen közösen 

vitathatjuk meg a gyakorlati tennivalókat. Az éves Koronagyűlésen minden 

lelkipásztornak kötelessége megjelenni.  

 

Az év folyamán végzett családpasztorációs tevékenységünk gyümölcseként 

2011. október 1-én a családok számára egy egyházmegyei találkozót tervezünk 

a nagyváradi székesegyházban. Bízunk  benne, hogy addigra a családosokkal fel 

tudjuk venni az élő kapcsolatot és erősíteni tudjuk bennük a közösségi érzést. Ez 

mintegy nyitánya lehet a 2012-ben Madridban szervezendő Családok 

Nagytalálkozójának.  

 

 

6. Hivatások Hétvégéje  

 

A rendszeres statisztikákból tudjuk, hogy a papi és szerzetesi hivatások száma 

országonként és egyházmegyékként váltakozik. A papnevelő intézetek 

folyamatosan arra hívják fel a figyelmet, hogy a növendékek száma drasztikusan 

csökken és egyre kevesebb jelölt éri el a szentelések idejét.  Ezen megállapítások 

még buzgóbb imára kell serkentsenek bennünket, papokat és híveket egyaránt, 

de arra is, hogy akik aktív lelkipásztori tevékenységet folytatunk, különös 

felelősségérzettel járuljunk hozzá a hivatások ébresztéséhez és ápolásához. 

Szüksége van a mai világnak olyan lelkipásztorokra, akiknek élete tanúságtevés 

és akik nem csak felfedezni tudják a gyermekben vagy a fiatalban a hivatás 

jeleit, hanem életpéldájukkal és papi magatartásukkal hiteles irányítói tudnak 

lenni az egyházi szolgálatra vágyóknak. Ezért kísérjük nagy figyelemmel a szent 

szolgálat iránt érdeklődő fiatalok életvitelét, tájékoztassuk őket Krisztus 

szolgálatának lehetőségeiről, mindenekelőtt pedig szerettessük meg velük a papi 

hivatást. Mindegyikünknek szembesülnünk kell ezzel a nagy feladattal és a 

belőle származó felelőséggel, amely egyházmegyénk papi utánpótlását tekintve 

kivétel nélkül mindannyiunkra hárul.  

 

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központtal, valamint a szerzetesrendekkel karöltve 

2011. május 13-15. között a Hivatások Hétvégéje keretében közös programot 

szervezünk azon fiatalok számára, akik a hivatás valamelyik formája iránt 

érdeklődnek. Egyfajta „Nyílt Napok a Püspökségen és a Szerzetesházakban” 

kezdeményezéssel próbáljuk közelebb vinni a fiatalokhoz a papi és szerzetesi 

életforma hétköznapjait. Itt kérem a Főtisztelendő Paptestvérek közreműködését, 

hogy minél több fiatalt tudjunk megnyerni ezen rendezvényen való részvételre.  
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7. Ifjúsági programok  

 

Már elkészült és a plébániákhoz el is jutott az Egyházmegyei Ifjúsági Központ 

által elkészített évi program 2011-re. Az elmúlt év tapasztalatából láthatjuk, 

hogy ifjúságunk nyitott az Egyház felé, s ezért még nagyobb figyelemmel kell 

kísérjük a gyermekeket és a fiatalokat. Nagyon fontosak a plébániai- és esperesi 

szintű kezdeményezések. Az ifjúsági csoportok szervezése és gondozása sok 

áldás forrása lehet és életet visz a közösségbe. Már csak ezért is ki kell 

használunk minden lehetőséget, hogy megnyerjük Jézusnak a gyermekeket és a 

fiatalokat. Központilag is segíteni szeretnénk ezeket a törekvéseket, amiért 2011. 

március 23-24. között képzést szervezünk az esperesi kerületek ifjúsági 

felelőseinek és a legfiatalabb lelkipásztoroknak. Moderátor lesz Ft. Szilvágyi 

Zsolt, egykori egyetemi lelkész és egyházmegyei ifjúsági felelős Temesvárról.  
 

A Paptestvérek figyelmébe ajánlom az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót, 

amelyet ebben az évben május 28-án szervezünk meg Nagyváradon, valamint 

az Egyházmegyei Ministránstalálkozót, amelyre Szentjobbon kerül sor 

szeptember 24-én. Arra is kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, tekintsék 

szívügyüknek az Egyházmegyei Ifjúsági Központ által ajánlott helyi szervezésű 

rendezvényeket és támogassák a fiatalokat a programok megvalósításában.  

 

 

8. Munkatársak és alkalmazottak megszólítása  
 

Az évi programtervezetben olyan rendezvényekre is gondoltunk, amelyeken 

keresztül a lelkipásztori és plébániai tevékenységben segédkező munkatársakat 

is megszólítanánk. Fontosnak találjuk ezt azért, mert ők segítenek bennünket a 

liturgia végzésében, az adminisztratív tevékenységek megszervezésében vagy 

éppen a plébániai munkák elvégzésében. Többször tapasztalhattuk már, hogy a 

munkatársakkal és önkéntesekkel való harmonikus együttműködés kihatással 

van a plébániai közösség életére.  
 

A kántorok, az egyháztanácsosok és egyházi alkalmazottak, sekrestyések és 

harangozók, valamint más besegítők külön figyelmet és elismerést érdemelnek 

részünkről, hiszen sokan közülük hosszú éveken, akár évtizedeken  keresztül is 

kitartanak az egyházközség és a templom, vagy éppen a pap szolgálatában. 

2011. október 29-re egy találkozót szervezünk az egyházi alkalmazottak és az 

egyháztanácsok képviselői részére, 2011. november 12-én pedig a kántorok és 

az egyházi zene művelőinek találkozóját szervezzük, beleértve a kórusokat is.  

 

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, kövessük figyelemmel az itt felsorolt és 

az év folyamán megrendezésre kerülő rendezvényeket, és támogassuk ezeknek 

megszervezését. Előre is megköszönöm mindenkinek a támogatását és kívánom, 

hogy sok áldás és lelki élmény forrása legyen számunkra minden találkozó, 

minden közös ima, az egymásnak mondott kedves szó és az egymás iránt 

mutatott jóindulat.  
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Nr. 223/2011. 

SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE –  

EGYHÁZMEGYEI  ZARÁNDOKLATI  NAP 

 

Visszatérve az elmúlt év II. körlevelében a 896/2010. szám alatt közöltekhez, 

emlékeztetni szeretném kedves Paptestvéreimet, hogy ettől az évtől kezdve, 

minden év Húsvét V. vasárnapját, amikor egyházmegyénk hagyománya szerint 

Szent László királyt ünnepeljük, egyházmegyei zarándoklati nappá 

nyilvánítottam. Erre az alkalomra már meghívtam  úgy a papságot mint a kedves 

híveket is, akiktől elvárom, hogy minél nagyobb számban kapcsolódjanak be 

egyházmegyénk e jeles rendezvényébe.  

 

Továbbra is szorgalmazon, hogy a plébániális miserendet úgy rögzítsék a 

Főtisztelendő Plébános Urak, hogy az ünnepélyes szentmisén, melyet 2011. 

május 22-én d.e. 11.00 órakor tartunk, jelen lehessenek híveik csoportjával 

együtt. Idejében tájékoztassuk híveinket  ezen egyházmegyei rendezvényről és 

biztassuk őket arra, hogy vállalják a zarándoklatot, mert Szent László király 

iránti tiszteletünk kifejezése mellett ereklyéje előtt közbenjárását is kérhetjük és 

az ilyenkor felajánlott búcsúkban is részesülhetünk.  

 

Arra kérem Paptestvéreimet, legyenek segítségére híveiknek a zarándoklat 

megszervezésében és mindenben támogassák ezt a kezdeményezést, amely 

valamennyiünk lelki megújulását akarja szolgálni. Mindenkit, papokat, 

szerzeteseket és híveket nagy szeretettel várunk!  

 

 

* * * 

 

 

Nr. 224/2011. 

PAPOK  HELYBENLAKÁSA ÉS A KLERIKUSOK ÖLTÖZETE 

 

„Tartsd meg a rendet és a rend megtart téged!” A sokat idézett régi közmondás 

papi életünkre és életvitelünkre is alkalmazandó. A belső rend hitelesíti 

szolgálatunkat, míg a külső rend a hivatását komolyan élő és fegyelmezett 

emberről tanúskodik. Ezért a papnak nem szabad lemondania arról a belső 

igényről, amely életének minden területén megköveteli a rendet. Most csak két 

területre akarom felhívni Paptestvéreim figyelmét. 

 

Az első a papok helybenlakását és elérhetőségét érinti. A papi élet és szolgálat 

direktóriuma 55. pontja kifejezi: „Mint az egyházközség pásztora, a pap e 

közösségért van és él: érte imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát.” 

Mindez feltételezi azt, hogy a pap a hívei között éljen, mégpedig a 

plébániépületben, és legyen könnyen elérhető hívei számára. A papi 

kötelezettségek ellen vét az a lelkipásztor, aki rendszeresen és hosszabb időn 
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keresztül, ami itt több napot jelent, távol van a plébániától. Az Egyházi 

Törvénykönyv ide vonatkozó előírásainak szorgalmazása mellett (vö. 533. k., 

540. k., 551. k., 283. k.), arra kérem Paptesvéreimet, hogy kezeljék nagy 

felelőséggel azt a szabadságot, amellyel idejük beosztásánál és felhasználásánál 

élhetnek. A papi életről beszélve a rendelkezésünkre álló idő is „papi időnek” 

számít, amelyben helye kell legyen az imádságnak, elmélkedésnek, képzésnek, 

készületnek, az egyéb papi feladatok elvégzésének, a hívekkel való törődésnek, 

a plébánián és a templom körül végzett fizikai munkának, és nem utolsó sorban 

a kikapcsolódásnak és a pihenésnek is. Mindez olyan összhangban legyen, 

amely lelkipásztori küldetésünkhöz illő.  

 

Az eddigiek értelmében és az egyházi előirások szerint kérem a Paptestvéreket, 

hogy pár napi távollétet, de nem több mint egy hetes távollét írásban vagy 

telefonon keresztül jelezzék a kerületi esperesnek, megnevezve az eltávozás 

célját és egyben a helyetesítő nevét is. A híveket is tájékoztatni kell arról, hogy 

szükség esetén kihez fordulhatnak ügyeikkel. A kerületi esperesek kövessék 

lelkiismeretesen a lelkipásztorok – plébánosok és segédlelkészek – 

helybentartózkodási kötelezettségnek a betartását!  

 

Egy hétnél hosszabb távollétet, az esperesnél is, de előzetesen és írásban a 

Püspöki Irodán is jelezni kell, megnevezve a távozás célját és a helyettesítő 

nevét. Az évi szabadságoknál is jelenteni kell a távollét idejét és a helyettesítő 

személy nevét. Utóbbi eseteknél is szükséges a hívek tájékoztatása. 

 

Egy másik terület, amelyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk, a papias 

megjelenés. Erre is kitér az Egyházi Törvénykönyv, amikor a 284. kánonban a 

következőket szorgalmazza: „A klerikusok viseljenek illő, egyházias öltözéket, a 

püspöki konferencia által kiadott szabályok és a törvényes helyi szokások 

szerint”.  Nálunk egyházias öltözet a reverenda, valamint a papi civil. Ne 

szégyeljünk papi öltözetben megjelenni az emberek előtt. Ügyeljünk arra is, 

hogy öltözetünk – reverendánk vagy papi civilünk – legyen tiszta, rendezett és 

alkalomhoz illő, mert nem csak magunkat képviseljük, hanem az Egyházat is.   

 

Paptestvéreimtől elvárom, hogy egyházi ünnepségeink alkalmával a megfelelő 

és az érvényben levő egyházi előírások szerint, nekik kijáró öltözetben és 

jelvényekkel jelenjenek meg. Az esperesek és főesperesek fekete szegélyű 

reverendát és lila övet viselnek. Ha pápai kitüntetéssel rendelkeznek, akkor 

öltözetük lila- vagy vörös szegélyű reverenda és lila öv. A tiszteletbeli esperesek 

és főesperesek is viselhetik a lila övet. A kanonokoknak az esperesek és 

főesperesek öltözete jár, továbbá a lila gallér, a káptalani kereszt és a lila 

birétum.  Tiszteletbeli kanonokoknak nem járnak kanonoki jelvények. Egyéb 

főpapi jelvények viselése a címzetes apátok vagy címzetes prépostok esetében, 

csak püspöki megbízásból és hozzájárulással engedélyezett. Érvényes ez olyan 

egyházmegyén kívüli klerikusokra is, akik különböző tiszteletbeli címeknek a 

hordozói és meghívásra liturgikus szolgálatot teljesítenek plébániáinkon. 
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A civil hatóságok előtt, valamint civil rendezvényeken egyházi személyekként 

legalább a papi civilt viseljük, de ha a körülmények megkövetelik, használjuk a 

reverendát is. A Püspöki Hatóságon illő papi civilben megjelenni, úgy ahogyan 

híveink elött is ajánlatos a tisztességes ruha.. 

 

 

* * * 

 

 

Nr. 225/2011. 

KÖSZÖNET ÉS ÁLDÁS A SZENTATYÁTÓL 

 

Az 161.474/2010 november 22-i levelében, a Vatikáni Államtitkárság  

Excellenciás Fernardo Filoni érsek úr által megköszöni az egyházmegyénk 

részéről a 2010-ben gyűjtés formájában adományozott Péter-filléreket.  

 

A köszönő és elismerő szavak mellett a Szentatya apostoli áldásában részesül 

egész egyházmegyénk és minden nagylelkű adakozó.  

 

 

* * * 

 

 

Nr. 226/2011. 

ÚJ HELYEN A MAXIMILIAN KOLBE KEGYTÁRGY- ÉS 

KÖNYVESBOLT   

 

A Maximilian Kolbe Kegytárgy- és Könyvesbolt ez év január 15-től új 

székhelyen található Nagyváradon. Paptestvéreink és a hívek közvetlenül a 

székesegyház mellett, a Kanonok sor 13. szám alatt szerezhetik be a vallásos 

jellegű könyveket, a kegytárgyakat és mindazt, amit az üzlet bövülő kínálata 

felajánl az érdeklődőknek.  

 

 

* * * 

 

 

Nr. 227/2011.  

EGYHÁZMEGYEI  KATEKÉTIKAI  KÖZPONT  MEGÁLDÁSA   

 

Folytatva az egyházmegyei pasztorális területeknek megszervezését, 2011. 

február 21-én, a Kanonok sor 9. szám alatt az Egyházmegyei Katekétikai 

Központ megáldására kerül sor. A központ irodája támogatni kívánja a 

hitoktatók és pedagógusok munkáját. Isten áldását kérjük tevékenységükre!  
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Nr. 228/2011. 

A MAGYAR  ÁLLAMPOLGÁRSÁGI   KÉRELEMRŐL  
 

A Magyar Kormány rendelete alapján 2011. január 1-től a szükséges feltételek 

teljesítése mellett kedvezményesen lehet a magyar állampolgárságot  

megszerezni. A Kolozsvári Főkonzulátus tájékoztatása értelmében a kérelmek 

alátámasztásához az új törvény elfogadja úgy az állami, mint az egyházi 

születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatokat.  
 

Amennyiben olyan kérelmezők jelentkeznek, akik ilyen célból egyházi 

okiratokat igényelnek, kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, legyenek 

segítségükre az érintetteknek; ezen szolgáltatásért a kiállító Plébániai Hivatal 

okiratonként 15,00 RON-t kérhet. Ha valamelyik Anyakönyv nem található meg 

a Plébániai Hivatalban, a Püspökség Levéltárához lehet fordulni, és az ott őrzött 

másodpéldányok alapján fogja a levéltáros az igényelt okiratot kiállítani.  

 

 

* * * 

 

Nr. 229/2011. 

MISERUHÁK A PLÉBÁNIÁKNAK 

 

Bogdánffy Szilárd vértanú püspök múlt évi boldoggáavatására készülve az 

ünnep méltóságához illő új, piros miseruhákat szereztünk be. A meghívott 

püspökök és papi személyek egységes liturgikus ruhában vettek részt a 

szentmisén és ez is emelte a liturgia fényét.  

 

A nagy ünnep elmúltával és a boldoggáavatás emlékére a plébániáknak egy 

ilyen püspöki címeres  miseruhát ajándékozok, amelyet kérem őrizzenek meg 

gondosan és különösen vértanúink ünnepén használjanak. A miseruhát a 

plébánosok 2011. február 15. után vehetik át a Püspöki Irodán.    

 

 

* * * 

 

Nr. 230/2011. 

OLAJSZENTELÉSI  MISE 

 

Nagycsütörtökön, 2011. április 21-én, d.e. 10.00 órakor tartjuk a 

székesegyházban az olajszentelési misét. A papság alapításának emlékezetére 

rendelt szentmisén  hiánytalanul vegyünk részt, hogy elkötelezettségünk jeléül 

megújítsuk szentelésünk alkalmával tett ígéreteinket. A koncelebrációs 

szentmise erősítse meg hűségünket Krisztus, az Örök Főpap iránt, segítse 

előrehaladásunkat a buzgóságban és az áldozatos életben. A szentmise után 

egyszerű agapéra hívom Paptestvéreimet és a szerzeteseket a Püspöki Palota 

dísztermébe.   
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Nr. 231/2011. 

BÉRMÁLÁSOK JELENTÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

Főtisztelendő Paptestvéreimet kérem, hogy ahol esedékes a bérmálás 

szentségének kiszolgáltatása, azt idejében, legkésőbb február végéig jelentsék a 

Püspöki  Irodán. A bérmálást ne tervezzük a templom védőszentjének ünnepére, 

azaz a templombúcsú napjára. A bérmálkozók életkorát illetően, egyelőre kérem 

betartani a minimális 12 évet, de próbáljuk megtalálni azokat is, akik bár 

idősebbek, de még nem részesültek a bérmálás szentségében. A bérmálást előzze 

meg a komoly és megfelelő előkészület, amelynek irányítása elsődlegesen a 

plébános feladata. Vegyük igénybe a hitoktatók, a laikusok sőt még a szülők és 

keresztszülők segítségét is. Utóbbiakkal ajánlatos egy pár alkalommal külön is 

foglalkozni és őket is felkészíteni a bérmálkozó életének ezen eseményére.  

 

Már most kérem Paptestvéreimet, hogy a bérmálási szentmisék előtt legalább fél 

órával rendeljék be a bérmálkozókat és azoknak szüleit, bérmaszüleit, hogy a 

szertartás előtt közösen felkészülhessünk a szentség kiszolgáltatására.  

 

* * * 

 

Nr. 232/2011   

HELYEZÉSEK AZ  EGYHÁZMEGYÉBEN 

 

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

egyházmegyénkben:  

- Ft. DEMSA Pál eddigi éradonyi plébános az érsemjéni plébániára kapott 

plébánosi kinevezést; 

- Ft. MIHÁLY Balázs érkeserűi plébániai kormányzó az éradonyi plébániát 

is ellátja. 

Munkájukra Isten áldását kérem és imáimmal kísérem őket! 

 

* * * 

 

Nr. 233/2011. 

SUSPENSIO  SACERDOTIS  BORSI IMRE LÓRÁNT 

 

Ab 1. Februarii 2011 sacerdos BORSI Imre Lóránt generaliter suspensus est 

propter desertionem sacerdotii. 

          

  

Nagyvárad, 2011 február 1-én.  

 

 

† László s.k. 

         megyéspüspök 


