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LELKIPÁSZTORI  RENDEZVÉNYEK  2013-ban 
 

 

Immár harmadik éve készül el egyházmegyénk lelkipásztori programja, amely 

sokféle rendezvényén keresztül  a Főtisztelendő Paptestvérek és a kedves hívek 

lelki megerősödését kívánja előmozdítani. Az elmúlt két esztendőben a 

lelkipásztori tevékenységeink fő irányvonalaiként az ifjúsággal, a családokkal, a 

hitoktatókkal, a pedagógusokkal való kapcsolatteremtést ill. annak erősítését 

határoztuk meg. A visszajelzések és az újabb felismerések fényében a 2013-as 

évre is lelkipásztori programtervezetet állítottuk össze „Erősítsd hitünket” 

mottóval, amely a világegyházban ünnepelt és egyházmegyénkben 2012. 

november 3-án ünnepélyesen megnyitott Hit Évéhez igazodik.  
 

Nyilvánvalóvá vált, hogy közösségeink lelki életét főleg az egyházmegyei és a 

regionális találkozók, a különböző formájú képzések, valamint a lelkinapok 

lendítik fel a legjobban. Ezért idei programtervezetünk is főleg olyan jellegű 

rendezvényeket tartalmaz, amelyek embereket hoznak össze, hogy hitükről 

beszélhessenek és hitélményüket, mint értékes kincset megosszák egymással. 
 

Tervezett programjaink egyházon belüli és azon kívüli személyeket céloznak 

meg, olyanokat, akik hagyományos úton keresik és tartják kapcsolatukat az 

egyházzal, de olyanokat is, akik más módon közelednek Krisztushoz. Célunk 

ezekkel a rendezvényekkel, hogy híveinket kellő lelki táplálékkal lássuk el, 

ugyanakkor olyan önkéntes személyeket is megnyerjünk, akik társfeladatot 

vállalnak ezen munkánkban – amint erre a II. Vatikáni Zsinat is bátorít.  
 

Örömmel állapítjuk meg, hogy amint azt 2012-ben elterveztük, a közösségeinket 

összekötő kapcsolatok hálóját sikerült bővíteni Nagyváradon és vidéken 

egyaránt. Hogy ez sikerülhetett, elsősorban Paptestvéreimnek köszönöm meg, 

akik segítőink voltak ilyen irányú kezdeményezéseinkben. Előttünk áll a feladat, 

hogy további kapcsolatokat építsünk, a már meglévőket pedig fejlesszük és 

erősítsük.  
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Az idei évet a hit kincsének felmutatására szeretnénk felhasználni, hogy ne 

csak szóval, hanem tetteinkkel is tanúságot tegyünk hitünkről: Mutasd meg 

tetteidben, amit szívedben hiszel. Ennek előmozdítására a 2013. évre a 

következő lelkipásztori programokat terveztük megvalósítani:  
 

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN 

JANUÁR   

Január 20-27 Ökumenikus imahét Templomok  

FEBRUÁR   

Február 2 Szerzetesek Világnapja Székesegyház 

Február 6 HIT-ferencia I. Díszterem 

Február 21 Boldog Szilárd vértanú-püspök - Vesperás Székesegyház  

MÁRCIUS   

Március 6 HIT-ferencia II. Pasztorális Központ 

Március 13-14 Képzés az ifjúsági lelkipásztorkodásról Pasztorális Központ 

Március 21 Engesztelő imanap a Hit Éve kapcsán Székesegyház  

Március 24 Ifjúsági világnap Nagyvárad  

ÁPRILIS   

Április 10 HIT-ferencia III. Pasztorális Központ 

Április 8-12 Ifjúsági animátorképző   Sólyomkővár  

Április 12-13 Pedagógusok zarándoklata Körút  

Április 19-21 Hivatások Hétvégéje Pasztorális Központ 

Április 27 Egyházmegyei teremlabdarúgó bajnokság - döntő Szent László Iskola 

Április 28 Szent László ünnepe - egyházmegyei zarándoknap Székesegyház 

MÁJUS   

Május 8 HIT-ferencia IV. Pasztorális Központ 

Május 10-11 Ifjúsági zarándoklat a gyulafehérvári teológiára Gyulafehárvár  

Május 16 Koronagyűlés - a hitoktatás fortélyai Szent László Iskola 

JÚNIUS   

Június 5 HIT-ferencia V. Díszterem 

Június 8 Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó Nagyvárad  

Június 22 Média-nap  Pasztorális Központ 

JÚLIUS    

Július 6 Papszentelés  Székesegyház  

Július 8-12 Nyári papi lelkigyakorlat Sólyomkővár  

Július 23-28  HungaRio - Ifjúsági Találkozó Pécs  

AUGUSZTUS   

Augusztus 1-14 Ifjúsági zarándoklat Taizébe Taizé  

Augusztus 23-25 Családcsoportok vezetőinek tréningje Sólyomkővár 

SZEPTEMBER   

Szeptember 4 HIT-ferencia VI. Díszterem 

Szeptember 21 Egyházmegyei ministránstalálkozó Szentjobb  

Szeptember 23-27 Papi Lelkigyakorlat Sólyomkővár  

OKTÓBER   

Október 3 Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök ünnepe Székhelyeken  

Október 5 Családosok Egyházmegyei Találkozója Pasztorális Központ 

Október 12 Egyházmegyei ping-pong bajnokság Pasztorális Központ 

Október 19 Hitünk tükörképe – az 50 éves II. Vatikáni Zsinat Díszterem  

NOVEMBER   

November 9  Egyháztanácsosok képviselőinek találkozója Püspöki Palota 

November 16 Szeretetszolgálatban tevékenykedők napja  Püspöki Palota 

November 23 Egyházmegyei Kórustalálkozó Margitta  
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1. Hit Éve  

Az idei lelkipásztori rendezvényeink közvetve vagy közvetlenül a Hit Éve köré 

csoportosulnak, hitünk elmélyítését és annak megélését célozzák. Ennek 

jegyében egy előadássorozatot indítunk „Hit-ferencia” címmel (helyszín 

Püspöki Palota Díszterme és/vagy Kanonok Sor 13, kezdési időpont minden 

alkalommal 17.00 óra). A tervezett előadások és előadók a következők: 1. Ft. 

Dr. Török Csaba – Hisz ez hisz. Avagy, mi könnyebb: hinni vagy hitetlenkedni 

(február 6); 2. Ft. Dr. Kovács F. Zsolt – Mitől Biblia a Biblia (március 6); 3. Ft. 

Pék Sándor – Hit és hit (április 10); 4. Ns. és Ft. Fejes Rudolf Anzelm O.Praem. 

– Mária hite és az évszázadok Máriatisztelete (május 8); 5. Ft. Dr. Kovács 

Gergely – A legkisebb leghatalmasabb állam: a Vatikán (június 5); 6. Élő 

hitvallóink tanúságtételei (szeptember 4). Az előadássorozat lezárását a 2013. 

október 19-re tervezett Teológiai Konferencia jelenti, amelyet a Püspöki Palota 

Dísztermében „Hitünk tükörképe – az 50 éves II. Vatikáni Zsinat fényében” 

címmel szervezünk meg. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 

értekeznek a zsinat lelkipásztori újításairól.  
 

Tervben van egy, a II. Vatikáni Zsinathoz kapcsolódó kiállítás megszervezése 

is képek és tárgyi emlékek bemutatásával, ami a zsinat hazai visszhangját 

szemléltetné. A tárgyi anyagok gyűjtése még folyamatban van, a Főtisztelendő 

Paptestvérek közreműködését is szívesen vesszük.  

 

Az eddig említett rendezvények az idei papi továbbképzés szerves részét 

képezik, ezért tisztelettel de egyben nyomatékosan kérem Paptestvéreimet, hogy 

ezeket a lehetőségeket szíveskedjenek lelkiismeretesen kihasználni. Ennek 

érdekében, az itt meghirdetett előadássorozatban feltüntetett témák 

függvényében minden egyházmegyénkben működő lelkipásztor szabadon 

válasszon ki  magának legalább három alkalmat, amikor kötelező módon 

részt vesz az előadásokon és megbeszéléseken. Ismételten kérem 

mindenkitöl, járjunk el lelkiismeretesen és ne hanyagoljuk el képzésünk 

ezen lehetőségeit.  

 

A Hit Évének meghirdetése elsősorban hitünk elmélyítését célozza, ugyanakkor 

az őszinte önvizsgálatra is sarkall. Lelki megtisztulásunk érdekében 2013. 

március 21-én székesegyházunkban Engesztelő Imanapot tartunk, amelyre 

várjuk a Főtisztelendő Paptestvéreket és a híveket egyaránt, hogy együtt kérjük 

Urunk végtelen irgalmát elkövetett hibáinkért és mulasztásainkért.  

 

2.  Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk emlékének ápolása 

Legutóbbi körlevelemben (OCIX./2012, 2330/2012sz.) közzétettem az 

egyházmegyei érdemérem megalapításáról szóló rendelkezésemet. Az 

érdemérmet a meghatározott kritériumok alapján minden év február 21-én, 

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk tiszteletére tartott vesperáson 

nyújtjuk át az előre kiválasztott személynek a nagyvárdi székesegyházban.  
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Buzdítom minden kedves Paptestvéremet, hogy továbbra is tegyünk meg 

mindent Boldog Szilárd vértanú püspök tiszteletének elmélyítéséért és hozzá 

imádkozva kérjük közbenjárását magunkért és az egész egyházmegyéért.   

 

3. Papi lelkigyakorlatok 

A Hit Évében – bár több teológiai és lelkiségi programunk van – ismét két 

lehetőséget kínálunk fel a papi lelkigyakorlat elvégzésére. A lelkigyakorlatok 

helyszíne továbbra is a sólyomkővári plébánia. Időpontok: 

I. csoport: 2013. július 8-12. 

II. csoport: 2013. szeptember 23-27. 

A korábbi évekhez hasonlóan a lelkigyakorlat hétfőn este 18.00 órakor kezdődik 

vesperással és péntek reggel 8.00 órakor szentmisével fejeződik be. A 

lelkigyakorlat költségét a Püspökség vállalja fel, a lelkigyakorlatozót csak az 

utazás költsége terheli. Szeretettel kérem Paptestvéreimet, részvételi 

szándékukat, valamint a választott időpontot 2013. június 1-ig jelezzék a 

Püspöki Titkárságon. 

 

4. A hitre való nevelés 

A Hit Évében különös jelentőséggel bír a fiatalok és felnőttek hitre való 

nevelése. Ismételten hivatkozok egy előző körlevelemre (OCV./2011, 

1755/2011sz.), amelyben a plébános és a hitoktató eredményes 

együttműködéséről fejtettem ki gondolataimat. A hit továbbadásának 

felelősségteljes lelkipásztori feladatában a hitoktató a plébános legszorosabb 

munkatársa és egyben kapcsolattartó személy a fiatalok és azok családja felé. 

Örömmel látom, hogy egyes plébániákon fokozott mértékben épül ez a kapcsolat 

az egyház és az iskola, a plébánia és a családok között. 

  

Az idei koronagyűlést 2013. május 16-án tartjuk meg a Szent László Líceum 

épületében (Nagyvárad, Partenie Cosma utca 3-7), ahol a hitoktatás fortélyaiba 

nyernek betekintést a Főtisztelendő Paptestvérek a hitoktatók által tartott órákon. 

Elméleti és gyakorlati képzésen láthatjuk majd, hogyan történik a hitoktatás az 

iskolai keretek között. Ez a koronagyűlés jó alkalmat nyújt arra, hogy az iskolai 

és a plébániai hitoktatáshoz is gyakorlati ismereteket szerezzünk. 

 

Egyházmegyénk területén tevékenykedő katolikus pedagógusainkkal több 

alkalommal is sikerült kapcsolatba kerülnünk. Elmondták, hogy pedagógusi 

munkájuk hatékonysága érdekében, szívesen részt vennének nagyobb 

mélységgel bíró lelki programokon. Az elmúlt évben lelkinapot kínáltunk fel 

nekik, az idén pedig 2013. április 12-13. között egy zarándoklattal szeretnénk 

lelki táplálékot nyújtani számukra.  

 

5. Hivatásébresztés – hivatásápolás  

Külön fejezetet érdemel a papi utánpótlás kérdése, hiszen egyházmegyénk  

jelenlegi helyzete ebből a szempontból egészen lehangoló képet fest a jövőről. A 

hivatásápolás fontos feladata mellett, azt megelőzően egyre sürgetőbbé válik a 

hivatás ébresztése, hiszen belátható időn belül négy egymást követő évben 
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egyetlen újmisés papja sem lesz Nagyváradnak. A Szentlelket sem sürgetni, sem 

kényszeríteni nem lehet, de saját személyes felelősségünk elmulasztása a 

hivatásébresztés terén is súlyos vétségnek számít. Az Ifjúsági Központ a 

Felnőttképző Irodával karöltve idén is megszervezi a Hivatások Hétvégéjét 

2013. április 19-21. között Nagyváradon, amelyre szeretettel várjuk az 

érdeklődő fiatalokat.  

 

El kell ismernünk, hogy legtöbb pap életrajzában és hivatásának ébresztésénél, 

ápolásánál egy jó papi személy, plébános, ismerős, barát áll. A példás papi élet 

a leghatékonyabb hivatásébresztő, hiszen a fiatal számára az élő példa a 

leghitelesebb tanúságtétel. A Hit Évében szerepeljen elsőrendő feladataink 

között a hivatásébresztés/hivatásápolás. Továbbra se hanyagoljuk el azon 

feladatunkat, amelyet az elmúlt évben határoztam meg és az OCII./2012 

körlevélben 455/2012. szám alatt tettem közzé: „az eddigi ájtatosságok mellett, 

amelyeket papi hivatásokért sok helyen végeznek, ezentúl minden plébános, 

segédlelkész és lelkipásztor  minden elsőcsütörtökön papi és szerzetesi 

hivatásokért végezzen szentmisét a hívek részvételével. Amennyiben a hónap első 

csütörtökjén nem végezhető el ez a szentmise, pótoljuk ezt lelkiismeretesen a 

legközelebb eső szabad napon.”   

 

6. Az ifjúság pasztorációja 

Örömmel nyugtázzuk, hogy ifjúságunk nyitott az Egyház felé, ezért fokozott 

figyelemmel kell kísérjük továbbra is a gyermekeket és a fiatalokat 

kibontakozásuk útján. Ezen a téren nagy felelősség hárul minden lelkipásztorra, 

akinek feladata az adott helyen felismerni és kihasználni a fiatalok nevelését 

előmozdító lehetőségeket. A központi rendezvényeken túl, nagyon fontosak a 

plébániai- és esperesi szintű kezdeményezések. Központilag továbbra is segíteni 

szeretnénk ezeket a törekvéseket, ezért ebben az évben is képzést szervezünk az 

esperesi kerületek ifjúsági felelőseinek és a legfiatalabb lelkipásztoroknak. 2013. 

március 13-14. között. A képzés moderálását Ft. Gáspár István, a 

Magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója vállalta el.  

 

A Paptestvérek figyelmébe ajánlom továbbá a már hagyományossá vált 

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót, amelyet ebben az évben június 8-án 

szervezünk meg Nagyváradon, valamint az Egyházmegyei Ministránstalálkozót, 

amelyre Szentjobbon kerül sor szeptember 21-én.  

 

Arra is kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy az eddigi képzéseken részt 

vett fiatalokat, valamint azokat, akik ebben az évben is animátor képzésen 

vesznek részt, vonják be jobban a plébániai csoportok munkájába. Az 

Egyházmegyei Ifjúsági Központon keresztül az év folyamán is tematikus 

lapokat küldünk a plébániákra, hogy a helyi ifjúsági csoportok irányítását egy 

pár ötlettel megkönnyítsük.  

 

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, továbbra is tekintsék szívügyüknek az 

Egyházmegyei Ifjúsági Központ által ajánlott helyi szervezésű rendezvényeket 
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és támogassák a fiatalokat a programok megvalósításában. Ezek közül most csak 

hármat szeretnénk kiemelni: 

 

„A madridi Ifjúsági Világtalálkozó megújította a fiatalok meghívását, hogy 

legyenek olyanok, mint a kovász, amely által megkel a tészta. Adjatok a világnak 

reményt, ami a hitben születik. Legyetek nagylelkűek, tegyetek tanúságot a 

keresztény életről, különös tekintettel az elkövetkező Rio de Janeiró-i 

találkozóra.” XVI. Benedek pápa ezt a felhívást intézte a fiatalokhoz a 2011. 

augusztus 24-én tartott általános audiencián, amelyen kihirdette 2013-as Ifjúsági 

Világtalálkozó jelmondatát: „Menjetek és tegyetek tanítványommá minden 

népet!” Egyházmegyénk fiataljai számára is szeretnénk lehetőséget biztosítani, 

hogy részt vegyenek az idei Ifjúsági Világtalálkozón, amelyre 2013. július 23-

28. között kerül sor a brazíliai Rio de Janeiro-ban. Jelentkezési határidő: 2013. 

február 15. 
 

A világtalálkozóval egyidőben, 2013. július 23-29. között Pécsett kerül 

megrendezésre a HungaRió elnevezésű ifjúsági fesztivál, amelyre mintegy 

kétezer fiatalt várnak a szervezők, hogy a magyar fiatalok a Hit Évében együtt 

éljenek és ünnepelhessenek a világegyházzal és az Ifjúsági Világtalálkozó 

résztvevőivel. Mivel a brazíliai találkozóra nehezebben juthatnak el fiataljaink, 

ajánljuk fel nekik a magyarországi találkozó lehetőségét.  

 

Idén is zarándoklatot szervezünk fiataljaink számára a franciaországi Taizébe 

2013. augusztus 1-14. között. Egyetemes Egyházunk e virágzó lelki központját 

érdemes mindenkinek megismerni. Nyaranként egyhetes ifjúsági találkozókat 

tartanak Taizében, amibe idén is bekapcsolódhatnak a nagyváradi egyházmegye 

fiataljai. A részvételt érett, igényes, hívő fiataloknak ajánljuk. A találkozókkal és 

a zarándoklattal kapcsolatos részletekért, gyakorlati tudnivalókért érdeklődni 

lehet az Egyházmegyei Ifjúsági Irodán. 

 

„Világunkban gyakran találkozunk értékvesztéssel, a lehetőségek, életkeretek 

széthullásával. Az Úrral való közösség azonban felszítja a bennünk lakozó jót. A 

felhívás: »Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet!«, egész életre 

szól. Egy pillanatig sem tarthatunk ebben szünetet, hiszen aki Isten barátjának 

tartja magát, annak küldetése, hogy mások számára is közvetítse a fényt, a 

szépséget, a boldogságot: a vágyat, hogy ők is az Úr tanítványaivá váljanak. E 

küldetésre van szüksége egyházunknak. Sokszor lebénulunk a világ ziláltságától, 

ám tudjuk: jelen van az Úr, aki minket kiválasztott, aki a szeretetének és 

örömének jelévé választotta a fiatalságot ebben a világban.” (Geraldo Dondici 

Vieira) 

 

7. A családpasztoráció 

Az embereket Istenhez vezetni csak úgy tudjuk, ha hitelesen, meggyőzően és 

sok megértéssel, személyes megszólítással fordulunk feléjük. Még nagyobb 

odafigyelésre és kitartásra van szükség, ha egész családokat szeretnénk plébániai 

közösségünknek megnyerni. Egyházmegyénkben több helyen is tapasztalható 
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volt az elmúlt év folyamán, hogy Paptestvéreink nagy erőfeszítéssel és még 

nagyobb lelkesedéssel fáradoztak azon, hogy plébániai közösségükben családias 

arculatot adjon. További eredmények elérése érdekében kérem az esperesi 

családreferenseket, szorosabban működjenek együtt és építsék tovább az 

egyházmegyei családpasztorációs hálózatot. Ebben a munkában kívánunk 

segítséget nyújtani a Paptestvérek számára egy olyan továbbképzővel, amely 

az időszerű családpasztorációs kérdéseket és lehetőségeket taglalná,  hogy a 

helyi viszonyoknak megfelelő módszereket találhassuk meg a lelkipásztorkodás 

ezen fontos területén. Időpontot és helyszínt a későbbiekben közlünk.  

 

Az elmúlt évben a Paptestvérek mellett önkéntes családokat is próbáltunk az 

ügynek megnyerni, akik az egyházmegye egész területéről érkeztek és 

továbbképzőn vettek részt, hogy a szerzett ismeretekkel plébánosaikat segítsék a 

családpasztorációban. Idén is megszervezésre kerül a családreferens 

továbbképző 2013. augusztus 22-25. között a sólyomkővári lelkigyakorlatos 

házban. Erre a rendezvényre személyre szóló meghívókat fogunk küldeni az 

érintetteknek. 

 

Nagyváradon és az egyházmegye egész területén egyre nagyobb érdeklődés 

mutatkozik az egyházmegyei családtalálkozó iránt. Családjaink ilyenkor nem 

csak a viszontlátás örömében részesülnek, de egy egész évre szóló élménnyel 

gazdagon térhetnek vissza otthonaikba. Az idén az egyházmegyei családosok 

találkozójára 2013. október 5-én kerül sor Nagyváradon. Ezeknek a 

találkozóknak és képzéseknek a hozadéka talán nem mérhető le egyik napról a 

másikra, de idővel biztosan beérik munkánk gyümölcse.  

 

8. Plébániai közösségi élet 

Plébániai közösségi életünk alappilléreit a közelmúltban megválasztott és 

megerősített Egyháztanácsosok képezhetik, amennyiben a plébánosnak sikerül 

egy konstruktív kapcsolatot kialakítani velük. Igyekezzünk az év folyamán velük 

a munkatársi kapcsolat kialakítására, hiszen a II. Vatikáni Zsinat célkitűzései 

között is ott van a világiak szerepének és tevékeny részvételének növelése a 

közösségi életben. A Hit Évében legyen ez a kezdeményezés a plébániai 

közösségi életünk megújításának egyik lehetséges módja, amikor híveink a 

talentumaikat közösségi életük fellendítésére fordíthatják. Segítsük őket ebben! 

Az egyháztanácsok képviselőivel tervezett találkozó az éves munka 

kiértékelésének jegyében fog történni 2013. november 9-én Nagyváradon.  

 

Ugyancsak a helyi közösségi élet erősítését célozza az Egyházmegyei 

Kórusfesztivál, amelyet idén Margittán szervezünk meg 2013. november 23-

án, szombaton. Az elmúlt évhez hasonlóan, erre a rendezvényre már létező és 

liturgikus alkalmakon rendszeresen szolgálatot teljesítő katolikus kórusokat 

várunk.  
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Az itt bemutatott egyházmegyei rendezvények, a Hit Évében egyrészt 

lelkipásztori szolgálatunk gazdagítását eredményezhetik, másrészt híveinkkel 

együtt az élő hit forrásaihoz segíthetnek bennünket, egyházmegyénk egész hívő 

közösségét. Tanúsítsunk ezért nyitottságot és készséget az itt felajánlott 

lehetőségek iránt és biztosítsunk magunknak elegendő lehetőséget, hogy 

bekapcsolódhassunk a lelki megújulásunkat szolgáló rendezvényekbe. A 

központi szervezésű programokon túl vegyük ki részünket a helyi és kerületi 

rendeszvények megszervezésében és lebonyolításában. Papi küldetésünkhöz 

tartozó ilyen irányú feladataink felvállalásában tanúsítsunk egymás iránt 

kölcsönös tiszteletet és segítőkészséget, hogy papi közösségünk ezáltal is 

minőségileg fejlődjön és erősödjön. Már most köszönetet mondok a 

Főtisztelendő Esperes Uraknak, a Paptestvéreknek, a szerzeteseknek és a laikus 

munkatársaknak, nem utolsó sorban az önkénteseknek, mindazért a munkáért és 

segítségért, amelyet élő hittel közösségeink lelki gazdagodására felvállalnak. 

Kívánom, hogy Isten áldása kísérje rendezvényeinket és gazdagítsa kegyelmével 

mindazokat, akik az Isten útjait keresve érdeklődéssel fogadják azokat!   

 

 

* * * 

 

Nr. 211/2013. 

ÜNNEPÉLYES   VESPERÁS  BOLDOG  SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK 

TISZTELETÉRE 

 

Csütörtökön, február 21-én, 17.30 órakor Boldog Szilárd vértanú püspökre 

emlékezve a Székeskáptalan közreműködésével székesegyházunkban egy 

ünnepélyes vesperást tartunk. Ennek keretében kerül átadásra  első alkalommal 

az újonnan alapított egyházmegyei érdemérem. Mindenkit, paptestvéreket és 

híveket szeretettel meghívunk és várunk erre az ünnepségre! 

 

 

* * * 

 

Nr. 212/2013. 

OLAJSZENTELÉSI  MISE 

 

Az olajszentelési szentmisét, Nagycsütörtökön, 2013. március 28-án, d.e. 10.00 

órakor mutatjuk be a székesegyházban. Ekkor  újítjuk meg a papszenteléskor 

tett ígéreteket is. Papi életünknek ezen fontos pillanatára készüljünk megfelelően 

és hálásan vegyünk részt ezen a szentmisén, amikor megköszönhetjük 

hivatásunk nagy ajándékát. Igyekezzünk hiánytalanul részt venni az 

olajszentelési misén, az olajok átvételére pedig készítsük elő és tisztítsuk meg az 

ehhez szükséges edényeket, üvegeket. A szentmise után Paptestvéreimet és a 

szerzeteseket egyszerű agapéra hívom a Püspöki Palota dísztermébe.   
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Nr. 213/2013. 

SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE –  

EGYHÁZMEGYEI  ZARÁNDOKLATI  NAP 

 

Az elmúlt évben is, a helyi hagyomány szerint Húsvét V. vasárnapján Szent 

László király tiszteletére megtartott ünnep nagy lelki élményt jelentett a 

székesegyházhoz zarándokló hívek számára. Egyre inkább nyilvánvalóvá lesz, 

hogy közösségeinknek szüksége van ilyen alkalmakra, amikor alapító királyunk 

példáján erősödve a hit forrásaihoz vezető úton bátorságot és lelkesedést 

meríthetnek a  szentmise ünnepléséből és a közösség megtapasztalásából. Ezen 

megfontolások és számos visszajelzés késztetnek arra, hogy továbbra is 

szorgalmazzam paptestvéreimnél az egyházmegyei zarándoklati nap - 2013. 

április 28-án, Húsvét V. vasárnapján - meghirdetését és megszervezését 

minden plébánián és egyházközségben. Az ünnepi szentmise d.e. 11.00 órakor 

kezdődik a nagyváradi székesegyházban. A szentmise előtt a székesegyház 

főbejáratánál fogadjuk a zarándokokat és 10.00 órától imádságos ráhangolódásra 

várjuk őket.   

 

Ismételten  kérem a Főtisztelendő Plébános Urakat, szíveskedjenek híveinknek 

továbbítani meghívásomat és bátorítani őket, hogy vegyenek részt az 

egyházmegyei zarándoklaton. A zarándoklat alkalmával a Hit Évéhez 

kapcsolódó búcsúban részesülhetnek a zarándokok, amennyiben az ilyen 

alkalmakra meghatározott feltételeket teljesítik (gyónás, áldozás, imádság a 

Szentatya szándékára).  

 

Ahogyan eddig is, ezen a napon  a plébániális miserendet úgy módosítsuk, hogy 

papok és hívek eljuthassanak az ünnepi szentmisére! Karoljuk fel a régi 

hagyományok ápolását azáltal is, hogy zarándokcsoportot szervezünk és a 

plébános, lelkipásztor elkíséri híveit a búcsús szentmisére.  

 

 

* * * 

 

Nr. 214/2013. 

BÉRMÁLÁSOK JELENTÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

Főtisztelendő Paptestvéreimet kérem, hogy az esedékes bérmálásokat, legkésőbb 

február 15-ig jelentsék a Püspöki Irodán. Szorgalmazom továbbra is, hogy a 

bérmálás szentségének kiszolgáltatását ne tervezzük a templom védőszentjének 

ünnepére, azaz a templombúcsú napjára. A délelőtti bérmálási szentmise 

legkésőbb 11.00 órakor kezdődjön. Kivételt csak ott fogadok el, ahol 

rendszeresen 11.00 óra után szoktak a szentmisék kezdődni. A bérmálkozók 

életkora: minimum 12 év.  

 

A bérmálást előzze meg a komoly és megfelelő előkészület, amelynek irányítása 

elsődlegesen a plébános feladata. Kapcsoljuk be a szülőket és a bérmaszülőket is 
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a bérmálás előkészítésébe. A Főtisztelendő Plébános Urak szíveskedjenek a 

bérmálandók névsorát február végéig Hivatalomnál leadni.   

 

Ahogyan eddig is gyakoroltuk, a bérmálkozókat és azok szüleit, bérmaszüleit a 

bérmálási szentmise előtt legalább fél órával rendeljék a plébániára, hogy a 

szertartás előtt közösen felkészülhessünk a szentség kiszolgáltatására.  

 

 

* * * 

 

Nr. 215/2013. 

VISITATIO  CANONICA 

 

Ebben az évben is folytatom a megkezdett kánoni vizitációt. Miután a váradi 

esperesi kerület hátramaradt plébániait meglátogatom, az év folyamán a várad-

környéki esperesi kerület plébániáit fogom felkeresni. Az időpontokat a kerületi 

esperesekkel és az illetékes plébánosokkal egyeztetem. A visitatio canonica 

alkalmával, az ilyenkor szokásos ellenőrzés mellett találkozni szeretnék az 

egyházközségi tagokkal, egyházi társulások képviselőivel, egyháztanáccsal, 

hitoktatókkal, alkalmazottakkal, más intézményeink képviselőivel. A látogatásra 

általában két munkanapot és egy vasárnapot szánok, hogy legyen alkalom a 

betegek meglátogatására is, valamint a liturgia közös ünneplésére. Kérem, hogy 

a visitatio-ra megfelelően készítsük fel egyházközségünket, ugyanakkor 

mindenféle fölösleges kiadást kerüljünk.  

 

 

* * * 

 

 

Nr. 216/2013. 

HIVATALI SZÜNET A PÜSPÖKI IRODÁN 

 

2013. február 27 – március 1. között a Püspöki Hivatal zárva lesz. A nagyon 

sürgős ügyek intézésére az ismert telefonszámokon elérhetőek leszünk. 

 

 

Nagyvárad, 2013. január 20-án 

 

 

 

 

         † László s.k. 

         megyéspüspök 


