
9 

 

 
 

 László 

nagyváradi megyéspüspök körlevele 

 

II. / 2016 

 

Nr. 661/2016.  

HÚSVÉTI ÜZENET 
 

Kedves Ünneplő Testvéreim! 

„A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment 

a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól” (Jn 20, 1). – Így 

kezdi Szent János evangélista a Jézus feltámadásáról szóló beszámolóját. A sírba 

helyezést követően, az idézett szavak átlépést jeleznek egy egészen új valóság 

felé. Aki elsőként a sírhoz érkezik, Mária Magdolna nyitott és üres sírt talál. 

Ijedtében Simon Péterhez siet, hogy segítséget kérjen, reménykedve abban, hogy 

az elvitt Jézus nyomára akadnak. Az üres sír felfedezése, ahogyan az idézett 

szavak bemutatják, kulcsfontosságú esemény a feltámadásba vetett hitünk 

megalapozásánál. Ezért érdemes ezeknél a szavaknál elidőzni, felettük 

elgondolkodni, a bennük rejlő üzenetet megragadni.  
 

„A hét első napján...” – Amikor az evangélista leírja, hogy a zsidók nyugalmi 

napját, a sabbatot követően Mária Magdolna Jézus sírjához siet, nem csak egy 

időbeli elhelyezésre gondol. A hétnek az első napja, annak korai órája valami 

újnak a kezdetét jelenti! Mária Magdolna útja már nem egy halotthoz vezet, 

hogy elvesztése miatt szomorkodjon. Ennél több valósul meg itt, mert az üres 

sír, az elhengerített kő látványa a sötétségből a világossághoz vezeti azokat, akik 

úton vannak, akik keresésükben az érthetetlennel találkoznak, akik nem azt 

találják, amit keresnek, ennek ellenében azonban egy új, félelmüket feloldó 

megtapasztalásban részesülnek. Az üres sír a nyugalom helyeként új megismerés 

forrásává lesz, hogy feltárja az ember előtt az élet újdonságot.  
 

Az újdonság, amit a feltámadás történetének első szavai sugallnak, a megértés 

és elfogadás útja, hiteles húsvéti út, hogy kereséseink folyamán, Mária 

Magdolnához hasonlóan mi is eljussunk a húsvéti öröm megtapasztalásához.  
 

[Ez a húsvéti út Jézus élettörténetét idézi fel előttünk, amely magában 

hordozza az újdonság jeleit. Földi megjelenésének első pillanatától kezdve 

környezete felfigyel rá: a világi vezetők tőle féltik hatalmukat, bölcsessége 

felülmúlja a farizeusok és írástudók okosságát, tanítása és csodái pedig 

megmozdítják Júdea és Galilea népét, aki új vezetőt és a várva várt szabadítót 
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véli felfedezni benne. „Ő azonban áthaladt közöttük és tovább ment.” (Lk 4, 30), 

- mert nem a földi hatalmak megszilárdításáért, hanem a lélek hatalmának 

szolgálatáért érkezett. Meglepte Ő a népet is, amikor tanított, gyógyított és 

halottakat támasztott fel. A földi szenvedések felvállalásával pedig a 

meglepetések határaihoz vezette követőit, akik nem tudtak mit kezdeni alázatba 

öltözött uralmával. Az üres sír már csak tetőpontja lehetett ennek a történetnek. 

Mert aki az igazi életre tanított, az nem maradhatott a halál sötétségében. 

Megsemmisítette azt, hogy továbbra is az életre vezessen!  
 

Kedves Testvéreim! Jézus élettörténete a húsvéti eseményben éri el tetőpontját. 

Megváltásunkat ugyan a kereszten elszenvedett halála hozta meg, de ennek 

folytatását is fel akarta tárni előttünk. A halál feletti győzelme a megújult életről 

szól. A húsvéti út ennek megértését és elfogadását jelenti: Jézus Krisztusban 

Isten feltárta magát az embernek, hogy lerombolja korlátaink falát, amely mögé 

sokszor szívesen menekülünk. Isten feltárta magát, hogy emberi létünk 

ürességében  helyet készítsen annak az újdonságnak,  amely az igaz életről szól 

és amelyet nem lehet a sírkövek mögé szorítani. Látjuk-e ennek az újdonságnak 

jeleit és erezzük-e az ebből fakadó reményt a mindennapi életünkben? Vagy 

talán csak magunkkal vagyunk elfoglalva, és saját terveinket szövögetjük 

sírjainkban? „A követ elmozdították a sírtól...” – az élő Krisztus kilépett a holtak 

közül és vele együtt mindazok, akik ismerik és követik Őt!    
 

A húsvéti út Isten hűségéről is tanúskodik. A hűség állhatatos ragaszkodást 

jelent valakihez vagy valamihez. De jelenti az eredetivel való azonosságot is, 

egyezést azzal, ami a kezdeteknél meghatározva volt. Isten hűségét idéztük fel 

húsvét éjszakájának ünneplésekor, amikor a választott nép szabadulásának 

történetében a kezdetekben már szabadságra hívott ember meghívásáról 

elmélkedtünk. Mennyire megragadó Isten kitartó odafigyelése és népe melletti 

kiállása, mert Isten terveinek útjába nem lehet semmi akadályt gördíteni. Még a 

tenger is szétválik azok előtt, akiknek Isten utat készített az igazi élet felé. Ennek 

az isteni hűségnek Ferenc pápa egy megragadó képét tárta elénk az idei Szentév 

folyamán. Azt mondja a pápa, hogy ennek a hűségnek, amely Isten irgalmának a 

jele, arca van: „Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának arca. ... Az Atya 

irgalmassága a názáreti Jézusban vált elevenné, láthatóvá, őbenne érte el 

csúcspontját.” – (Misericordiae Vultus 1). 
 

Húsvét ünnepe a megértésnek és elfogadásnak az ünnepe! Mert nem egy távoli 

és embertől idegen Istenről és annak tetteiről szól. A hozzánk közel álló Istent 

érthetjük meg jobban, ha az önfeláldozás árán győzedelmeskedő életet látjuk 

Jézus Krisztusban, aki az üres síron keresztül az élet újdonságát hirdeti az 

embernek. Keresztségünk révén Isten minket is szeretetkörének vonzásába 

fogadott. Ezért, a keresztény ember nem lehet tömegember. Bizony, sokszor 

azok vagyunk! De nem maradhatunk ennyinél! Isten hűsége kötelez arra, hogy 

hitünk szempontjából ne engedjünk a közömbösség hangulatának és a hamis 

egyszerűség, egyformaság álruhájába öltözött felületesség kísértésének. 

Szükség van arra, hogy megújult elköteleződéssel az új élet lehetőségéről 
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tanúskodjunk az emberek elött. „Ez számunkra az öröm, a derűs nyugalom és a 

béke forrása. Üdvösségünk feltétele.” – (Misericordiae Vultus2).]  
 

A  húsvéti út nem csak Isten hűségéről és a minket megváltó  Fiáról szól. Ez az 

út a megváltott és az életre hívott embert is középpontba állítja. Akár magunkra 

is gondolhatunk, hiszen Isten, az Ő tervében, mindegyikünket életre teremtett. 

Ezért nem csak szemlélői lehetünk a húsvéti eseménynek. Hivatásunk a húsvét 

megélése és vállalása annak, amit csak Isten kezdeményezhet és valósíthat meg 

az ember életében. Olvassuk az ünnepi evangéliumban, hogy Mária Magdolna 

szavára Simon Péter azonnal elindult és az üres sírhoz sietett. (Jn 20, 3-7). Mi 

járta át ezt a Pétert a sírhoz vezető úton? A Mester viszontlátásának reménye? 

Vagy talán a tagadásból fakadó lelkiismeretfurdalás súlya? Netalán egy 

folytatásnak a lehetősége a Názáreti Jézus közelségében? Nem tudhatjuk! Azt 

azonban kiérezzük a szentírási beszámolóból, hogy Péter nem vesztette el a 

reményt. Kereső emberként követi a tényeket és nyitott marad az Istentől kapott 

esélyekkel szemben. Nem érti meg azonnal a valóságot, de azt tudja, hogy a 

halott Jézus nincs már a sírban és ezt nem lehet emberre hárítani.  Ő is valami új 

előtt találja magát. És nem zárkózik el, hanem szabadon felvállalja az 

újdonságot!  
 

A feltámadás csodájával Isten ismét középpontba helyezi az embert. Ezért, az 

üres sír közelében nem lehet csak semlegesen állni. Sőt, még a mérlegelésre sem 

jut idő! Mert az üres sír Isten szeretetének jeleként felelősségre emlékeztet és 

ehhez illő állásfoglalást követel. Ez a húsvéti ember újdonsága: felvállalni a 

harcot a sötétség erőivel, és fényességet nyújtani az embereknek és a világnak! 

A középpont, ahova az üres sír helyez bennünket forrás, ahonnan felfrissülhet 

minden elfáradt, irányt vesztett és magába temetkezett ember. Tárjuk fel ezt a 

forrást életünkben és vigyük el másokhoz megújító erejét. 
 

Kedves Ünneplő Testvéreim! Húsvét reggele egy egészen új valóságnak a 

kezdetét jelenti, amely bennünk és körülöttünk is elérhető lesz akkor, amikor 

elindulunk, és kereséseink útján rátalálunk az üres sírra. Isten ma is cselekszik! 

A követ Ő hengeríti el. Nekünk csak látnunk és hinnünk kell!  
 

Áldott húsvéti ünnepeket és a megújulás kegyelmét ajándékozza mindenkinek az 

Irgalmas Isten! 

 

Nagyvárad, 2016. húsvétján  

 

 

 

† László s.k. 

         megyéspüspök 
 

 

(Felolvasható egészében vagy részleteiben [ ... ]húsvét első vagy második 

napjának szentmiséin.) 
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Nr. 662/2016. 

PAPI LELKIGYAKORLATOK  
 

Mint már előző körlevelemben is jeleztem, 2016. július 11-15. között papi 

lelkigyakorlatot szervezünk Sólyomkőváron, melynek vezetője Ft. Barsi Balázs 

OFM ferences atya lesz. Főtisztelendő Paptestvéreim figyelmébe ajánlom, 

legyenek tekintettel arra, hogy lelkigyakorlat végzéséhez ebben az évben csak ez 

az egy lehetőség áll rendelkezésükre az egyházmegyében.  Természetesen más 

lehetőségeket is meg lehet ragadni lelkigyakorlatok végzéséhez az 

egyházmegyén kívül. Azok a paptestvérek, akik az egyházmegyén kívül végzik 

lelkigyakorlatukat, szíveskedjenek azt a moderátor által kibocsátott levéllel 

igazolni hivatalomnál. Törekedjen mindenki arra, hogy legalább kétévente 

vegyen részt lelkigyakorlaton!  

 

* * * 

 

Nr. 663/2016. 

ESPERESI HAVI TALÁLKOZÓK 
 

Megelégedéssel veszem tudomásul, hogy a legtöbb esperesi kerületben 

állandósult a rendszeres, havi találkozók gyakorlata. Kérem továbbra is a 

Főtisztelendő Esperes urakat és Paptestvéreimet, vegyék komolyan ezeket az 

alkalmakat és használják ki a lehetőséget a lelki töltekezésre és a felmerülő 

problémák megbeszélésére. Ilyen megfontolásból kérem a Főtisztelendő Esperes 

urakat, gondoskodjanak arról, hogy a találkozóknak minden alkalommal legyen 

egy lelkipásztori vonatkozású tematikája is, amely akár elmélkedés, akár előadás 

formájában az állandó képzésnek az egyik formája. Ettől az évtől kezdődően 

évente legalább kétszer, tavasszal és ősszel, szeretnék személyesen is részt venni 

minden esperesi kerület találkozóján.  

 

* * * 

 

Nr. 664/2016. 

PAPI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – EMLÉKEZTETŐ 
 

Az elmúlt évben 1252/2015. szám alatt (Ord.Circ. V./2015) a papi továbbképzők 

újraindításának programját tettem közzé. Emlékeztetem érintett Paptestvéreimet, 

szíveskedjenek a közöltekhez igazodni és az előírtaknak eleget tenni!  

 

* * * 

 

Nr. 665/2016. 

ORGONÁK FELKUTATÁSA 
 

Templomaink gondozásakor nem csak az épített részekre (külső és belső 

renoválásokra), hanem a belső és külső felszerelésekre is nagy figyelmet kell 

fordítanunk. Belső felszerelésnek számít az orgona is. Sok templomban értékes 
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és szép orgona áll, amely értéket jelent még akkor is, ha jelenleg a hangszer 

nincs megfelelő állapotban, esetleg használaton kívül van. Azért, hogy 

orgonaállományunkat megfelelő védelem alá helyezzük, és a lehetőségekhez 

mérten megfelelő kezelésben is részesítsük, elindítjuk orgonáink felkutatását. 

Ennek hogyanját a későbbiekben fogjuk közölni. Minden kedves Paptestvéremet 

kérem, szíveskedjen majd a gondoskodására bízott templomokban található 

orgonák felkutatásánál közreműködni. Előre is köszönöm!  

 

* * * 

 

Nr. 667/2016. 

NAGYFALUVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉS 
 

Főtisztelendő Paptestvéreimet tájékoztatom arról, hogy Ft. Csilik János 

elhalálozását követően Nagyfalu kapcsán 556/2016. szám alatt rendelkezést 

bocsátottam ki, amelynek teljes szövegét az alábbiakban közlöm. 

________________________________  

 

R E N D E L K E Z É S 

 
Ft.  Csilik János paptestvérünk halálát követően aktuálissá vált a nagyfalui jelenséggel 

kapcsolatos tudnivalókra visszatérni. Az elmúlt időben Ft. Csilik János folyamatosan romló 

egészségi állapotára való tekintettel nem született rendelkezés Nagyfalu kapcsán. Mivel az 

említett lelkipásztor elhalálozását követően az ügyben újabb igénylések fogalmazódtak 

irányomban, – olyan igénylések, amelyekre elfogadható megindoklást nem találok – 

lelkipásztori felelősségünk tudatában a következőket közlöm Paptestvéreimmel és az érintett 

hívekkel:  

1. Mint már többször is kijelentettem, az említett helyen folytatott liturgikus és 

lelkipásztori tevékenységek, beleértve a zarándoklatok fogadását ill. szervezését és irányítását, 

mindezidáig semmilyen egyházi jóváhagyással nem rendelkeztek. Ezen a téren továbbra sem 

változott semmi: a „Szentháromság hegyen” végzett liturgikus ténykedésekhez  ill. a 

zarándoklatok szervezéséhez és irányításához továbbra sincs egyházi engedély.   

2. Ft. Csilik János halálát követően nem hatalmaztam meg senkit arra, hogy a jövőben a 

„Szentháromság hegyen” liturgikus ténykedést végezzen, és ott a szentmiseáldozatot 

bemutassa.  

3. A továbbiakban liturgikus szertartásokat, különösképpen a szentmiseáldozat 

bemutatását nem a „Szentháromság hegyen”, hanem a nagyfalui római katolikus templomban 

kell végezni.  

4. A „Szentháromság hegy” továbbra is az imádság helye maradhat, ahol az egyház által 

jóváhagyott és elismert ájtatosságokat lehet végezni, de az Oltáriszentség őrzését továbbra 

sem engedélyezem.  

5. A „Szentháromság hegyen” alakult közösség továbbra sem rendelkezik semmilyen 

egyházi elismeréssel ill. jóváhagyással.  

 

Főtisztelendő paptestvéreimet kérem, hogy egyházunk belső fegyelmének megőrzése 

érdekében szíveskedjenek mindenben a fentiekhez igazodni és magukat távol tartani 

mindattól, ami az itt megfogalmazottakkal ellentétes. Egyben arra is kérem paptestvéreimet, 

hogy az érintett híveket is szíveskedjenek megfelelő tájékoztatásban részesíteni rávilágítva 

arra, hogy minden egyes hívőnek felelőssége az egyházban, egyházközségében az egység 

előmozdítása. 
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Nr. 668/2016. 

A CSALÁD VÉDELME - KÖSZÖNET AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉSÉRT 

 

Köszönetemet szeretném kifejezni Paptestvéreim iránt, akik az elmúlt hetek 

folyamán komoly hozáállással támogatták és szervezték a család védelmére 

indítványozott aláírágyűjtési akciót. Fontos volt számunkra, hogy egy civil 

kezdeményezésből született felszólításra egyházmegyénk részéről is 

megfelelően válaszolhattunk, és ezzel nem csak véleményünknek adhattunk 

hangot, hanem elköteleződésünkről tettünk tanúságot a család intézményének 

védelmében az állandósuló kihívásokkal szemben. Köszönöm mindenkinek a 

támogatást és továbbra is arra kérek mindenkit, álljunk ki értékeink mellett, 

védjük és támogassuk környezetünkben a családokat, lelkipásztori 

gondoskodással kísérjük családjaink életét! 

 

 

* * * 

 

Nr. 669/2016. 

NYÁRI SZÜNET A PÜSPÖKI IRODÁN 

 

Közlöm, hogy 2016. július 18-30 között a Püspöki Hivatalban nyári szünetet 

tartunk. Ebben az időben az iroda zárva lesz. Csak sürgősségi esetekben lehet 

majd telefonon jelentkezni. Kérjük Paptestvéreinket, szíveskedjenek ügyeik 

intézését már most úgy tervezni, hogy a megadott időben csak nagyon sürgős 

ügyekkel forduljanak hivatalunkhoz. Köszönjük!  

 

 

Nagyvárad, 2016. március 16-án. 

 

 

 

 

 

† László s.k. 

         megyéspüspök 


