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Nr. 1129/2014. 

GYŰJTÉS BOSZNIA-HERCEGOVINA ÉS SZERBIA 

ÁRVÍZKÁROSULTJAI  SZÁMÁRA  
 

Főtisztelendő Paptestvéreim, Kedves Híveim!  

Egyre inkább tapasztaljuk, hogy a természeti csapások hétköznapjaink részévé 

váltak, az árvíz és a szárazság emberek millióinak életét nehezítik. A 

közelmúltban alig pár száz kilométerre tőlünk, Bosznia-Hercegovina és Szerbia 

lakóit sújtotta az árvíz és néhány óra alatt lakhatatlanná tette otthonaikat. A 

Romániai Caritas Konföderáció más nemzetközi szervezetekkel együtt azonnal a 

rászorulók segítségére sietett és a legszükségesebb dolgokkal igyekezett 

veszteségüket enyhíteni. Bár a nehéz időszak átvészelésében ez nagy segítséget 

jelentett, a szükséges újjáépítéshez ez még nagyon kevés.  
 

A már említett segélyakcióhoz kapcsolódva egyházmegyénk is részt akar 

vállalni  a szolidaritás ezen megnyilvánulásában, a nincstelenné vált családokon 

lehetőségeinkhez mérten mi is segíteni akarunk. Ennek jegyében kérem 

Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy 2014. július 13-án a vasárnapi 

szentmiséken a Bosznia-Hercegovina és Szerbia árvízkárosultjai számára 

szervezzenek templomi gyűjtést, híveinknek lehetőséget adva az irgalmasság 

cselekedeteinek gyakorlására. Hisszük, hogy az adakozókat az Úr sokszorosan 

megjutalmazza! 
 

Már előre megköszönöm Főtisztelendő Paptesvéreim és Kedves Híveim 

segítőkészségét. A szükséget szenvedőkkel szembeni áldozatvállalás segítsen 

keresztény hitünk kamatoztatásában. A begyűjtött összegeket kérem, legkésőbb 

július 20-ig az egyházmegyei Caritas pénztáránál befizetni. Köszönettel és Isten 

áldását kérve valamennyiükre! 

 
(Kérem a vasárnapi szentmiséken felolvasni és a híveket adakozásra buzdítani!) 
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Nr.1130/2014. 

FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETVE 
 

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet az idén is felvételit hirdet azok számára, 

akik a papság iránt éreznek elhivatottságot. Kérem Főtisztelendő 

Paptestvéreimet, hogy 2014. július 7-ig terjesszék fel Hivatalomnhoz a 

jelentkezők nevét a szükséges okmányokkal együtt. Kérném, hogy a jelentkezők 

személyesen is keressenek meg irodámon. A felvételi időpontja 2014. július 14 

– 18., helyszíne pedig a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet. A felvételizni 

szándékozók 2014. július 13-án, vasárnap este 19.00 óráig érkezzenek meg a 

Szemináriumba a szükséges okmányokkal (Alba Iulia, Str. Bibliotecii nr. 3). 
 

A beiratkozáshoz szükséges iratok: születési igazolvány (certificat de naştere) 

hiteles másolata; keresztelési és bérmálási igazolás; szülők egyházi házasságáról 

igazolás (amennyiben lehetséges); érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) 

eredetiben, vagy ennek hiányában három hónapig érvényes igazolás (sikertelen 

érettségi esetén is lehet jelentkezni, és ha a jelentkező megfelel a 

követelményeknek, illetve sikerül az őszi pótérettségi vizsgája, felvételt nyer); 

orvosi igazolás (adeverinţă medicală); a plébános ajánlólevele; sajátkezűleg írt 

kérvény a megyéspüspökhöz címezve. 
 

A felvételivel járó díj 70 lej (beiratkozás) + 30 lej (kezelési költség), amit a 

felvételire való beiratkozáskor, a titkárságon kell befizetni. A felvételi anyagát a 

püspökségen lehet átvenni, vagy az intézet honlapjáról lehet letölteni 

(www.sis.uab.ro).  
 

Tisztelettel kérem minden Paptestvéremet, kísérjük figyelemmel fiataljainkat, 

hogy életünk példájával is segítségükre lehessünk igazi hivatásuk 

megismerésében és annak követésében. Továbbá imádkozzunk az aratás Urához, 

hogy ”küldjön munkásokat aratásába!”(Mt. 9,38). 
 

* * * 
 

Nr. 1131/2014. 

DIAKÓNUSSZENTELÉS 
 

Ebben az évben Bakos Gábor papnövendéket, aki a Gyulafehérvári Papnevelő 

Intézetben végzi tanulmányait, július 5-én, a d.e. 11.00 órakor kezdődő 

szentmisében fogom diakónussá szentelni a székesegyházban. Erre az 

eseményre nagy szeretettel hívom meg paptestvéreimet és a híveket, akik 

érezzék kötelességüknek azt, hogy a szentelés alkalmával jelenlétükkel és 

imájukkal támogassák, bátorítsák a papságra készülő testvérünket. Isten áldása 

kísérje további útját, hogy hűséges maradjon népe szolgálatában! 
 

Nagyvárad, 2014. június 11-én.  
 

† László s.k. 
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