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Nr. 2748/2018. 
KARÁCSONYI ÜZENET 
 
„Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr, és üdvözít minket, holnap pedig meglátjátok 
dicsőségét!” (Kiv 16, 6-7) 
 
Krisztusban szeretett Testvéreim, kedves ünneplő Hívek! 
 
Karácsony vigíliájának kezdőénekéből vett szavak Isten azon üzenetét 
tolmácsolják, amelyet Mózes a pusztai vándorlás idején közvetített a népnek. 
Feltűnő lehet az, hogy karácsony szép ünnepén a választott nép életének egy 
olyan eseményére hivatkozunk, amelynek látszólag nem sok köze van a 
karácsonyi történethez. Sőt, az egyház liturgiájának követői arra is 
felfigyelhetnek, hogy a felidézett szentírási esemény - a Vörös-tengeren való 
átvonulás - a húsvéti vigília egyik központi témája. A feltámadás 
előkészítéseként a keresztség megújító ereje kerül kihangsúlyozásra, hogy 
Istennek az idők teljességében megmutatkozó hűsége mindenki számára 
megismerhető legyen.  
 

Kedves Testvéreim, karácsony szépsége mellett, amely sokféleképpen 
mutatkozik meg a mai világban is, észre kell vennünk azt, hogy karácsonynak 
mélysége is van. Ennek üzenetét szeretnénk megérteni, hogy ünneplésünk 
valóban a javunkra váljon. 
 

Helder Camara, brazil püspök, a 20. század kiemelkedő személyisége, sokat 
fáradozott a társadalmi igazságosságért és az emberi jogok érvényesüléséért. A 
münsteri egyetemen tartott egyik előadása után egy fiatal hallgató, aki egyébként 
nagyon figyelmesen követte a püspök szavait, krétával a következőket írta a 
táblára: „Szép szavak!!!” Majd engedte, hogy a szavak és a megtapasztalt 
valóság közötti összefüggéseket, ellentéteket mindenki megfogalmazza a saját 
maga számára. Fontos igazságra tapintott rá ez a fiatal: a kimondott szavak 
ugyanis annyiban hitelesek, amennyiben életre kelnek. A szavak súlya akkor 
hatékony, ha mögöttük hiteles élettapasztalat rejlik.  
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„Szép szavak!!!” – Ezt az egyszerű kijelentést karácsonyra is vonatkoztathatjuk. 
Főleg arra, ahogyan azt ünnepeljük, ahogyan azt személyesen megéljük. A szép 
szavak szintjén maradunk, vagy engedjük, hogy megérintsenek bennünket a 
megtestesülésről szóló jelentések és az Isten tetteit hordozó beszámolók?   
 

Amikor szavakra gondolunk és azok tartalmára, olyan élmények idéződnek fel, 
amelyek sokszor mélyen érintenek bennünket. Rengeteg szép szó fogalmazódik 
meg ilyenkor körülöttünk. Karácsonyi szavak áradatában találjuk magunkat: 
béke, szeretet, öröm, meghittség. Olyan szavak, amelyek erős hangszórókból 
áradnak felénk. De vannak visszafogottabb szavak is, mint például az egyik 
gyermekcsoportban elhangzott szavak, amelyek fogyatékosságuk ellenére is, 
hitelesen közvetítették Jézus születésének történetét. Ismerjük a magányban, a 
tehetetlenségben megfogalmazott halk szavakat is, vagy a gyásznak és a 
fájdalomnak a szavait, az ezekből fakadó kétségbeesés és szomorúság hangján.  
Szavak, amelyek a mélyről fakadnak, és valamit közvetítenek, szavak, melyek 
mögött egy átélt valóság van elrejtve. A karácsonyi hangulat olyan szavakkal is 
szembesít, amelyek egészen mélyről jönnek, onnan, ahová csak Isten tud 
leszállni, hogy közösséget vállaljon minden emberrel.   
 

Kedves Testvéreim! A Római Martyrológium, a vértanúk jegyzéke, amelyből 
karácsony éjszakáján szoktunk idézni, ilyen mély szavakat tár elénk: 
„számlálhatatlanul sok évezreddel a világ teremtése után, amikor kezdetben 
megteremtette Isten az eget és a földet és a maga képmására megformálta az 
embert: (...) Octavianus Augustus császár uralkodásának 42. esztendejében, 
amikor béke honolt az egész földkerekségen, Jézus Krisztus, az Örök Isten egy 
Fia (...) Szűz Máriától megszületett és emberré lett.”  
 

Kedves ünneplő Testvérek! Karácsony ünnepe nem az üres szavakról szól. De 
még a szép szavakról sem. Hanem az életet teremtő és életet alakító szavakról. 
Az idézett martyrológium Jézus születésének hírüladásában Isten „világra 
érkezését” emeli ki, amit majd Szent János evangélista az ő könyvében teológiai 
szinten magyaráz tovább. „Világra érkezés” – olyan kifejezés ez, amely többet 
tartalmaz a puszta megállapításnál, Isten akarata nyilvánul meg benne. 
Hűtlenség, bizalmatlankodás, elpártolás és tagadás jön az ember részéről, akit 
Isten mégis felvállal, aki mellett dönt, és akit magáénak mond! Erről szól a 
Megtestesülés, amelyben hajlamosak vagyunk csak az idillikus megjelenést 
észrevenni, holott, Isten az övéihez érkezett. Hozzánk jött, hogy találkozzon 
velünk! Ezt kell szemlélnünk, ebből kell merítenünk, így kell karácsonyt 
ünnepelnünk! A ki nem alvó szeretet hangulatában és szépségében – mert Isten 
„a világba jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.” (Jn 1, 8) 
 
„Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr, és üdvözít minket, holnap pedig meglátjátok 
dicsőségét!” (Kiv 16, 6-7) Karácsonyt ünnepelünk. Elmondhatjuk-e, hogy 
számunkra már beteljesült Isten üzenete?  Elméletben lehet, de hogy az 
életünkben, a személyes valóságunkban is, az már tőlünk függ, és attól, hogy 
mennyire maradunk nyitottak és befogadóak Isten közeledésével szemben. 
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Kalkuttai Szent Teréz anyának egyszer a következő kérdést tették fel: Hogyan 
segíthetünk önöknek? Teréz anya a kérdésre kérdéssel válaszolt: Ismeritek a 
szegényeket, akik városotokban élnek? Szép lesz a karácsonyunk, ha nem 
egyedül, nem magunknak és magunkkal ünneplünk, hanem minden előítéletet és 
fenntartást félretéve elindulunk egymás felé. Isten is így érkezett hozzánk. Így 
tegyük tartalmassá saját magunk és mások karácsonyát.  Ámen.  
 
 
Az Úr 2018. évének karácsonyán. 

†Böcskei László 
         megyéspüspök s.k.  
 
(felolvasható Karácsony ünnepének szentmiséin) 
 
 

* * * 
 
 
Nr. 2749/2018. 
VISSZATEKINTÉS 2018-RA 
 
Kedves Testvéreim! 
Modern világunk kommunikációs eszközeinek köszönhetően a mai ember 
pillanatok alatt tudomást szerez arról, ami éppen a földgömb másik oldalán 
történik. Egy átlátható világban élünk – mondotta valaki, és érezzük, hogy 
bennünket is magával sodor az események és történések halmaza. Ebben a 
folyton felszabaduló információáradatban az ember passzív, sok esetben 
szenvedő alannyá válik, egyediségétől, egyéniségétől megfosztva áll a 
történések forgatagában. Az információs felületek, a közösségi média arról már 
nem beszél, hogy ebben a zűrzavarban az ember közönségessé, kiszolgáltatottá 
válik a világ kíváncsi, de felületes szeme előtt.  
 
Sokszor minket is magával ragad a mai idők információs vihara, amikor mutatni 
akarunk valamit a külvilág felé, anélkül hogy komolyan foglalkoznánk a 
lényeges dolgokkal, azzal, ami a bensőkben van. Amikor valamiről vagy 
valakiről véleményt alkotunk, nem ritkán megragadunk a látszatnál, és nem 
számolunk annak lehetőségével, hogy a látszat mögött komoly tartalom és 
üzenet is rejlik számunkra.  
 
„Nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, mi mindent tett.” (Mk 3, 8b) 
Az Úr Jézus nyilvános tevékenységének sikeres és elismert pillanatairól szól ez 
a rövid megállapítás, amelyet Márk evangélista bizonyára azzal a szándékkal 
jegyzett le, hogy Jézus kortársainak élménye biztatás legyen azok számára, akik 
az igazsághoz vezető utat keresik saját életükben. Egészen mélyreható 
információval szolgál itt az evangélista, amelynek következményei nem 
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maradhattak el az idők folyamán: számtalan istenkereső lélek tapasztalhatta meg 
az önmagára találás örömét, ami a Krisztus-követés útján hozta meg az 
örökkévalóságra szóló gyümölcsöket.  
 
A 2018. év tervezésénél mi is ezt a Jézusra vonatkozó megállapítást jelöltük ki 
vezérmondatnak. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a korlátlan lehetőségek 
világában a legfontosabbat szeretnénk megismerni, megérteni és magunkévá 
tenni. Ilyen irányú tájékozódásunkban arra a drága örökségre hagyatkoztunk, 
amelyet elődeink féltve, és nem ritkán nagy áldozatok árán őriztek, ápoltak, 
műveltek és adtak tovább azért, hogy biztos alapul szolgáljon a következő 
nemzedékek számára. Hitünk örökségére gondolok, és annak forrására, Jézus 
Krisztusra, akinek közelségében a mai ember is biztonságban érezheti magát.   
 
Örömmel és hálával tekinthetünk vissza az elmúlt év sokszínű eseményeire, a 
központi rendezvényekre, de főleg a plébániai és kerületi kezdeményezésekre. 
Az új utak keresése mellett ott voltak hagyományos megnyilvánulásaink, 
amelyeken keresztül a felvállalt és tudatosan megélt vallásosság összetartó és 
fejlesztő erejét tapasztalhattuk meg.  Mindezen próbálokozásokkal a velünk tartó 
Jézus jelenlétét és közelségét próbáltuk tudatosítani úgy, hogy az magával 
ragadja azokat is, akik talán még semlegesek Krisztus örömüzenetével szemben.  
 
Azoknak, akik eddig is fáradoztak közösségeink építésén, szívből köszönöm a 
hűséget, a kitartó és áldozatos munkát. Az igazi jutalmak reményében, amelyet 
majd Tőle kapunk, legyünk továbbra is Isten műveinek magvalósítói az emberek 
között.  
 
Nagyvárad, 2018 karácsonyán        
          

Böcskei László 
         megyéspüspök s.k.  
  
(felolvasható a karácsonyi ünnepkörben)      
    
 

* * * 
 
Nr. 2750/2018. 
IRÁNYELVEK A KÖVETKEZŐ ÉVRE (ÉVEKRE)  
 
A 2020-ban Budapesten sorra kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus mottója – Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87, 7) – 
emlékeztető és egyben cselekvésre indító üzenettel szólít meg bennünket. 
Számunkra már azért is fokozott ereje lehet ennek az üzenetnek, mert Szent 
László örökségének hordozóiként nekünk is a tiszta források felé kell 
törekednünk. Ha ezt sikerül megtennünk vallásos életünk minden területén és 
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annak minden szintjén, akkor nem csak dicsőséges múltról, vagy átszenvedett 
jelenről, hanem vonzó és biztos jövőről is beszélhetünk egyházmegyénk 
életében. „Az Eucharisztia középpontba helyezése által a kiapadhatatlan 
forrásnál akarjuk összegyűjteni Krisztus egyházát. Olyan kincsről beszélhetünk, 
amely bár sokak között osztódik, annál hatékonyabb, minél többen megnyílnak 
előtte és részesülnek belőle. A szentségi Jézus teszi ezt velünk és értünk: ma is 
Önmagát adja azáltal, hogy itt van közöttünk a szentmisében és az 
Oltáriszentségben.” – írtam egy korábbi körlevélben. (OCVI/2018.) 
 
Az ilyen szándékkal megkezdett eucharisztikus utunk második szakaszához 
értünk, amit a 2019-es esztendőben hitünk mélyreható vágyakozásával akarunk 
vállalni. Törekedjünk egy bensőségesebb kapcsolatra az Oltáriszentségben 
közöttünk maradt Jézussal. A szentségimádások és szentséglátogatások 
alkalmával figyeljünk jobban az Úrral való személyes együttlét 
megtapasztalására és átélésére. Az eucharisztikus élet ilyen megnyilvánulása 
ugyanis saját magunk és környezetünk megszentelődésére szolgál, ha ezt 
szívesen és örömmel vállaljuk ott, ahol az Úr Jézus vár reánk. „Jobb egy nap a 
te udvaraidban, mint máshol ezer. (Zsolt 84, 11) gondolat jegyében törekedjünk 
a következő hetekben és hónapokban arra, hogy a Jézussal való személyes 
együttlét gazdaggá és örömtelivé tegye életünket.  
 
Az elmúlt év gyakorlatától eltérően, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
előkészítése kapcsán a 2019-es évre nem hirdetek meg regionális 
rendezvényeket, hanem a következőket szorgalmazom:  
1. A visszaállított és gyakorlatba ültetett örökös szentségimádási napokat 
nagyobb odaadással és a hívek jobb bekapcsolásával szervezzék meg 
Paptestvéreim úgy, hogy az örökös szentségimádási nap ünnepe legye minden 
közösségnek. Főtisztelendő Esperes urakat arra kérem, kísérjék figyelemmel 
ezeket az alkalmakat, szorgalmazzák azoknak ünnepélyes megszervezését, és 
lehetőségeik szerint vegyenek részt a szentségimádásokat záró ájtatosságokon. 
2. Az év folyamán - főleg a vasárnapi szentbeszédekben - térjünk ki az 
Eucharisztiával kapcsolatos tanításra is. Karácsonyi ajándékként átadom 
majd minden Paptestvéremnek Dolhai Lajos tollából a Csúcs és forrás című 
könyvet (megjelent a Jel kiadónál 2018-ban). Arra kérek mindenkit, hogy 
havonta legalább egy vasárnap alkalmával az említett könyvben található témák 
közül egyet dolgozzanak fel a hívek előtt. A témákat mindenki szabadon 
választhatja ki. Fontos lenne, hogy mindnyájan kapcsolódjunk be az 
eucharisztiáról szóló tanítás ilyen formájába is. Előre is köszönöm a készséges 
vállalást!  
3. Az elmúlt évben arra bíztattam Paptestvéreimet, frissítsék fel egyénileg a 
Krisztus-eseményre vonatkozó ismereteiket. Mindenki saját lelkiismerete előtt 
számol be arról, mennyiben sikerült ennek a feladatnak eleget tennie. Folytatva 
az önképzésnek ezt a formáját, a 2019-es évre minden Paptestvéremnek ajánlom, 
hogy nyomatékosabban foglalkozzunk a szentségtannal. Az Úr Jézussal való 
személyes találkozás a szentségek kegyelmei által is megvalósul, mi pedig nem 
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csak kiszolgáltatói vagyunk a szentségeknek, hanem a Jézussal való 
találkozásnak a közvetítői. Illik ezért alaposan tájékozódni ilyen téren is!  
4. Továbbá arra is kérem kedves Paptestvéreimet, hogy az esperességeken 
belül, a szokásos kerületi találkozók alkalmával mindig tartsanak félórás közös 
szentségimádást, az ide vonatkozó liturgikus előírások betartásával. Ennek 
keretén belül imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért is.  
5. A hitoktatás lehetőségeit felhasználva, az iskolai és a plébániai 
hitoktatásba egyaránt teremtsünk lehetőséget arra, hogy a diákok – életkoruknak 
megfelelően – megismerkedjenek a szentségimádás szépségével, amelyen 
keresztül személyesen is megszólíthatják a gyermekeket és a fiatalokat szerető 
Úr Jézus Krisztust. Saját példánkkal is ösztönözzük őket arra, hogy értékeljék a 
Jézus közelében eltöltött pillanatok szépségét.  
  

* * * 
 
Nr. 2751/2018. 
LELKIPÁSZTORI PROGRAMTERV 2019-RE 
 
Tovább folytatjuk ebben az évben a 2020-ban, Budapesten megrendezésre 
kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészületünket.  
Éves lelkipásztori programjaink tematikái az Oltáriszentséghez kapcsolódnak, a 
vele való mélyebb kapcsolat megélésében kísérnek, elmélkedéseinkben és 
imáinkban segítenek még közelebb kerülni az Úrhoz. Minden esemény előtt 
idejében fogjuk közölni a részleteket.  
 
IDŐPONT ESEMÉNY  HELYSZÍN 
JANUÁR   
Január 11-12. Hitoktatók és pedagógusok továbbképzője (Pécsi 

Rita) 
Szt. László Iskola 

Január 18-20. XIII. Hivatások nyomában – Országos 
Hittanverseny 

Szt. László Iskola 

Január 20-27. Ökumenikus imahét Templomok  
Január 22-27. Ifjúsági Világtalálkozó  Panama 
Január 26. Ifjúsági Találkozó  Budapest 
FEBRUÁR   
Február 2. Szerzetesek Világnapja Székesegyház 
Február 21. Boldog Szilárd vértanú-püspök – Vesperás Székesegyház  
MÁRCIUS   
Március 2. Megyei Hittanolimpia Nagyvárad / Zilah 
Március 2. Lelkinap kántoroknak  Pasztorális Központ 
Március 16. Rózsafűzér Társulatok egyházmegyei találkozója Posticum 
Március 21-23. Elsőáldozó-felkészítő papoknak és hitoktatóknak 

– Kett, II. 
Pasztorális Központ 

Március 28-29. Ifjúsági pasztorációs képzés (Nagy Bálint SJ) Pasztorális Központ 
Március 29-30. 24 óra az Úrért Templomok  
ÁPRILIS   
Április 4. Koronagyűlés I. (Dr. Tomka Ferenc) Pasztorális Központ 
Április 13. Pedagógusok lelkinapja (Dr. Versegi Beáta CB) Posticum  
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MÁJUS   
Május 10-12. Hivatások Hétvégéje Pasztorális Központ 
Május 19. Szent László ünnepe – egyházmegyei 

zarándoknap 
Székesegyház 

Május 25. Családok Egyházmegyei Találkozója Nagyvárad  
Május 29. Papok és szerzetesek zarándoklata Szentjobbra Szentjobb 
JÚNIUS   
Június 1. Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó Szt. László Iskola 
Június 15. Média-nap Pasztorális Központ 
Június 22. Plébániai alkalmazottak lelkinapja Díszterem 
JÚLIUS   
Július 1-5. Papi Lelkigyakorlat (Száraz László) Sólyomkővár  
AUGUSZTUS   
Augusztus 31. Szent László Családi Nap  Palotakert 
SZEPTEMBER   
Szeptember 8. Zarándoklat Máriaradnára Máriaradna 
Szeptember 15. Zarándoklat Szentjobbra Szentjobb 
Szeptember 28. Egyházmegyei Ministránstalálkozó Margitta 
OKTÓBER   
Október 3. Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök ünnepe Székhelyeken  
Október 5. Mária Légió lelkiség találkozója  Posticum 
Október 5. Zarándoklat a hittanolimpia díjazottjainak Mátraverebély-

Szentkút 
Október 19. Egyháztörténelmi Konferencia Díszterem 
Október 24. Koronagyűlés II. Pasztorális Központ 
NOVEMBER   
November 16. Szeretetszolgálat / Drámapályázat / Iskoladrámák  Szt. László Iskola 
November 23. Kórustalálkozó Szilágysomlyó 

 
 

* * * 
 
Nr. 2752/2018.  
LELKIPÁSZTORI NAPOK EGERBEN 2019. 
 
Immár kialakult rendszerességgel szervezi meg az Országos Lelkipásztori 
Intézet az Országos Lelkipásztori-Teológiai Napokat Egerben, melyen neves 
előadók nyújtanak segítséget egyházi személyeknek a lelkipásztorkodás terén 
kifejtett tevékenységükhöz. Mint az elmúlt években, idén is meghívást kaptunk 
erre az eseményre, amelyet tisztelettel ajánlok Főtisztelendő Paptestvéreim 
figyelmébe. A következő Országos Lelkipásztori-Teológiai Napokat 2019. 
január 28-31. között tartják meg Egerben „A keresztből fakadó élet” mottó 
jegyében. A programot és a bejelentkezéshez szükséges információkat a 
www.oli.katolikus.hu honlapon találják meg az érdeklődők. Kérem 
Főtisztelendő Paptestvéreimet, éljünk ezzel a lehetőséggel és plébániáinkon 
kamatoztassuk a megszerzett ismereteket.  

 
 

http://www.oli.katolikus.hu/
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Nr. 2779/2018 
IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ PANAMÁBAN 
 
2019. január 22-27. között a közép-amerikai Panamaváros ad otthont az Ifjúsági 
Világtalálkozónak. A Katolikus Egyház legnagyobb ifjúsági rendezvényére, 
amelyre a Szentatya is ellátogat, 250 ezer fiatalt várnak a szervezők. A találkozó 
mottója: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” A 
találkozón kis létszámú magyar és román küldöttség is részt vesz, akik számára 
a katekézist Böcskei László nagyváradi megyéspüspök fogja tartani.  
 
A világtalálkozó hetében, 2019. január 26-án, szombaton 11 és 18 óra között 
félnapos ifjúsági találkozót tartanak dicsőítéssel, katekézissel és szentmisével a 
budapesti FTC Elek Gyula Arénában az Ifjúsági Bizottság szervezésében. A 
nagyváradi egyházmegye fiataljai busszal indulnak erre az eseményre 2019. 
január 26-án 7 órakor a Kanonok Sor 9. számtól. A résztvevők egyéni 
hozzájárulása 30 RON. Jelentkezni lehet 2019. január 20-ig a 0757061859-es 
telefonszámon Micaci Cristian pasztorálasszisztensnél. 
 
Kérjük, Főtisztelendőségedet, szólítsa meg a fiatalokat, és buzdítsa őket a 
részvételre, hogy egy mély istenélménnyel, az élő egyház megtapasztalásával 
gazdagodhassanak. 

 
* * * 

 
Nr. 2753/2018. 
52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS 
 
Már 2017 októberében, a Magyarországi és a Romániai Püspöki Kar Állandó 
Bizottságának találkozóján kifejezésre jutott, hogy a határon túli egyházmegyék 
aktívabban szeretnének bekapcsolódni a 2020-ban sora kerülő 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus előkészületeibe. A nagyváradi egyházmegye éves 
lelkipásztori terve is ezen előkészületekhez igazodik.  
 
Mindezek előmozdítása érdekében egyházmegyénk részéről felkértem 
Főtisztelendő VASS Csaba CM lazarista atyát arra, hogy legyen kapcsolattartó 
a NEK Titkárságával, közvetítse irányunkban a témával kapcsolatos 
információkat, javaslatokat, kezdeményezéseket, és koordinálja az 
egyházmegyében az előkészületi folyamatot. Segítségére van Dr. MICACI 
Cristian, pasztorális referens, aki helyi szinten közreműködik a különféle 
programok megrendezésénél.  
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Nr. 2754/2018. 
MÁRIÁS TÁRSULATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
Egyházközségeink életében egy különleges színt képeznek a máriás jellegű 
társulatok és mozgalmak, amelyek legtöbb helyen hosszú hagyományokkal 
bírnak.  Imádságos jelenlétükkel egy felbecsülhetetlen szolgálatot végeznek a 
helyi egyházért és a világegyház javára egyaránt. Az imádságos jelenlét, 
valamint a testvérei szeretet megélése két olyan megnyilvánulás, amely egyrészt 
a közösség erejét hivatott megalapozni, másrészt a hiteles tanúságtételt szolgálja 
az emberek között. Már ezért is fontos odafigyelnünk ezekre a mozgalmakra és 
társulatokra! 
 
Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, tartsák szívügyüknek ezen társulatok és 
mozgalmak felkarolását és támogatását. A rózsafüzér-társulatok és a Mária 
Légiós csoportok jelenléte és tevékenysége gazdagítja közösségeink életét. 
Fontos azonban tudnunk, hogy nem önállóan vagy megtűrten léteznek és 
működnek körülöttünk!  
 
A fentiek értelmében, minden Paptestvéremet arra kérem, hogy rendezetten és 
következetesen vegyen részt ezen társulatok és mozgalmak tevékenységében. 
Továbbá jóindulattal és kellő nyitottsággal fogadjuk és támogassuk a máriás 
jellegű társulatokat és mozgalmakat megszólító kezdeményezéseket, amelyek 
koordinálásával Főtisztelendő BĂRBUŢ Péter paptestvérünket bíztam meg, aki 
rövidesen megkeresi a plébánosokat ebben az ügyben. Mindenkinek a 
közreműködését előre is köszönöm!   
 

* * * 
 

Nr. 2755/2018. 
MÉDIA-PÁLYÁZAT 
 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve „Minden forrásom 
belőled fakad” (Zsolt 87, 8) mottóval média-pályázatot hirdetünk meg, 
melynek témája az Oltáriszentség és annak tisztelete egyházmegyénk 
közösségeiben és híveink életében.  
 
A pályázatra vonatkozó tudnivalók a következők:  
- Nevezhetnek 14-24 éves, az egyházmegye plébániáihoz tartozó fiatalok egyéni, 
vagy csoportos formában. 
- A pályamunka formája lehet: írott sajtó fotóval (1-2 A4 oldal), hanganyag 
(5-10 perc) vagy videó anyag (5-10 perc). 
- A pályamunka tartalmát tekintve lehet: interjú, tanúságtétel, tudósítás, stb. 
- A pályamunka leadási határideje 2019. május 31. 
- A pályamunkák kiértékelése: 2019. június 1. – 2019. június 10. 
- Bemutatás és díjazás: 2019. június 15-én, az Egyházmegyei Médianapon. 
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- Kiosztásra kerül mindhárom formában 1., 2., 3. díj. 
- A díjazás összértéke 1.000€. 
 
Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, ismertessék ezt a lehetőséget plébániáikon 
a fiatalokkal, buzdítsák őket a részvételre és segítsék őket abban, hogy 
bekapcsolódhassanak az ilyen jellegű tevékenységbe is, amelyből sok lelki 
gyümölcs eredhet mind az egyén, mind a közösség számára. Szép feladat lehet 
ez a bérmálkozásra készülők, az ifjúsági csoportok vagy a hitoktatáson  
résztvevők számára. További részletekért munkatársunk, Micaci Cristian 
szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére. 
 

* * * 
 

Nr. 2756/2018. 
KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT  
 
Az esztendő végéhez közeledve ismét tudatosul bennem az, hogy a 2018-as 
évben is Isten megajándékozottjai maradtunk. Az Ő ajándékai között 
ismerhettem fel azokat az embereket, akik hűségesen, megértéssel, kitartóan és 
örömmel álltak segítségemre/segítségünkre egyházmegyénk és 
egyházközségeink közös ügyeiben. Paptestvéreim mellett sok munkatárs és 
önkéntes is fáradozott azért, hogy vallásosságunk életet alakító élménnyé váljon 
és előmozdítsa társadalmunk megújulását. A hitélet sokféle megnyilvánulásában 
– lelkiség, közösségépítés, oktatás és nevelés, identitás- és kultúraápolás – volt 
alkalmunk arra is, hogy megosszuk az összefogásból és a hiteles tanúságtételből 
fakadó örömöket. Máskor gyengeségeinkkel is szembesülhettünk, amikor nem 
sikerült eléggé mozgósítani magunkat arra, amire szüksége van a mai világnak: 
az egymásra figyelésre. A sok szép tapasztalat és tartalmas élmény arra enged 
következtetni, hogy Isten érdemesnek tart bennünket a vele való 
közreműködésre. Őt keresve az Ő tervének megvalósulásán fáradozunk saját és 
közösségi életünkben.  
 
Ezúton is őszinte szívvel köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt évben is 
fontosnak találták az összefogás megerősítését egyházmegyénkben és 
egyházközségeinkben. Akik saját határaikon túl is mertek tekinteni, és 
kockáztattak is azért, hogy új utakon talán hatékonyabbak legyünk Jézus 
Krisztus örömüzenetének átadásában. Mindenkire gondolok, aki jóindulattal 
legalább egy lépést is tett a közösség megerősítése felé. Azokra is gondolok, 
akik lelkiismeretesen teljesítették feladataikat az egyház szolgálatában. 
Gondolok a katolikus nevelésben és oktatásban tevékeny munkatársainkra, a 
szociális feladatokat ellátó személyzetre és önkéntesekre, az egyházi társulatok 
és egyesületek hűséges tagjaira, és mindazokra, akik a világi hivatalokban 
jóindulatú megközelítéssel segítették az Egyház ügyeinek intézését.  
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Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik anyagi támogatásukkal álltak ki 
mellettünk, hogy terveink és beruházásaink megvalósuljanak. A belföldi és 
külföldi hatóságok, jótevők önzetlensége arra kell indítson bennünket, hogy még 
nagyobb odafigyeléssel és készséggel vállaljuk a közösséget építő feladatokat 
ott, ahol élünk.  
 
Őszinte hálámat fejezem ki Paptestvéreim, a szerzetesek és a központi 
munkatársak iránt is. Sokfélék vagyunk, de sokszor volt alkalmunk 
megtapasztalni azt, hogy küldetésünk útján eggyé is tudunk válni. Ez bátorítson 
a továbbiakban is bennünket arra, hogy kölcsönös tisztelettel, az elfogadás 
szellemében, hűséges szolgálatunkkal őrizzük és fejlesszük a reánk bízott 
értékes örökséget.  Isten fizessen meg mindenkinek mindent! 
 
(Kérem, a híveknek továbbítani!) 
 

* * * 
 
Nr. 2757/2018. 
ANYAKÖNYVEK – MÁSODPÉLDÁNYOK   
 
Minden esztendő végén a plébániákon vezetett anyakönyvek másodpéldányát 
szoktuk bekérni, hogy az előírásoknak megfelelően, megőrzés céljából azokat az 
egyházmegyei irattárba is el tudjuk helyezni. Már többször tapasztaltuk, hogy az 
anyakönyvi másodpéldányok benyújtása nem történik mindig zökkenőmentesen. 
Az anyakönyvek vezetése terén tapasztalt hanyagság mellett, mely lehetetlenné 
teszi a másodpéldányok elkészítését, a nem megfelelően kiállított másodlatok is 
gondot okoznak, amiért eddig szóban és helyben igyekeztünk megfelelő 
felvilágosítással szolgálni. Ahhoz, hogy a jövőben elkerüljük az anyakönyvi 
másodlatok benyújtásával járó kellemetlenségeket, kérem, hogy a következőkre 
figyeljünk és ezekhez igazodjunk: 
 
1. Az anyakönyvek az egyház törvényei szerint, közokirat jelleggel bírnak. 
Az anyakönyvekből okmányszerűleg bizonyítható az Egyház híveinek 
egyházjogi helyzete. 
2. Az ET 356. k. 1. §. értelmében „Minden plébánián legyenek plébániai 
anyakönyvek, vagyis kereszteltek, házasságok, halottak anyakönyve és más 
anyakönyvek a püspöki konferencia vagy a megyéspüspök előírása szerint; a 
plébános gondoskodjék arról, hogy ezeket a könyveket pontosan vezessék és 
gondosan őrizzék.”. Egyházmegyénkben a bérmáltak anyakönyvét is vezetjük.  
3. Az anyakönyvek vezetéséért a felelősség a mindenkori plébánost terheli. 
Ha egy plébános több plébániát lát el, minden plébánián köteles külön 
anyakönyveket vezetni.  
4. Az anyakönyveket római számmal megszámozott kötetekben őrizzük. 
Továbbá, az anyakönyveket lapszámmal látjuk el és nem oldalszámmal!  
5. Az anyakönyvi bejegyzéseket folyószámmal jelöljük meg. Egy év 
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leforgása alatt végzett bejegyzéseknél a folyószámokat folytonosan kell követni, 
még akkor is, ha egy új kötetet kell kezdenünk.  
6. Minden év bejegyzései után maradjon néhány sor az utólagos 
bejegyzésekre. 
7. Az anyakönyveket minden év utolsó napján le kell zárni. A záradékot az 
utolsó bejegyzés után következő sorban vízszintesen, az anyakönyv mindkét 
oldalára kiterjedően, a függőleges rovatok keresztülírásával, valamint az elmúlt 
év utolsó bejegyzése számának feltüntetésével kell végezni. Pl.: „a mezőbikácsi 
plébánia kereszteltjeinek (házasultjainak, halottainak) 2018. évi anyakönyvét 48. 
folyószámmal lezártam. Mezőbikács, 2018. december 31-én. N. N. plébános.” 
Ezek után hitelesítjük a lezárást: a plébános sajátkezű aláírásával és hivatali 
pecséttel.  
8. Az anyakönyvekről minden évben egy másodpéldányt kell készíteni. A 
bérmálási anyakönyvről csak a bérmálásokat követően. A másodpéldánynak 
teljes egészében meg kell egyeznie az eredeti anyakönyvvel. A másodpéldány 
első és külső oldalára, amely egyébként üres, nagyobb betűkkel fel kell írni 
középre, egymás alá, címként a következő négy adatot: a plébánia nevét, az 
anyakönyv fajtáját, a kötetszámot és az évszámot. 
9. A másodpéldányokban is az eredi szerint tüntetjük fel a lapszámokat és a 
folyószámokat.  
10. A másodpéldányokba is be kell vezetni az év végi záradékot, majd a 
következő szöveggel hitelesítjük: „Az eredeti anyakönyvvel szóról szóra 
megegyezik, bizonyítom.” Keltezés, a plébános aláírása, pecsét. 
11.  Ha valamely plébánián az év folyamán nem fordult elő anyakönyvi 
bejegyzés valamelyik anyakönyvbe, akkor üres ívet kell felterjeszteni a 
megfelelő anyakönyvi űrlapból. A plébánia nevét, az anyakönyv fajtáját, a kötet 
számát és az évszámot az üres ívre is felírjuk, belül pedig, az oldalszám 
megjelölésével a következőt vezetjük be: „Halálozás (keresztelés, esketés) 
ebben az évben nem fordult elő.” Keltezés, a plébános aláírása és pecsét.  
 
Fentieket Dr. Fügedy Antal Levente paptestvérünk, kiadás előtt álló 
útmutatójából idéztem. Kérem minden Paptestvéremet, fordítsunk nagy 
figyelmet az anyakönyvi bejegyzések pontos és gondos vezetésére. Gondoljunk 
arra is, hogy hanyagságunk miatt az anyakönyvi bejegyzések pótlása igencsak 
megnehezíti az utánunk következő plébános helyzetét.  
 

* * * 
 
Nr. 2758/2018. 
INGATLANJAINK ÉS JAVAINK KEZELÉSÉRŐL 
 
Már több alkalommal is írtam az egyházi ingatlanjaink kezelésével kapcsolatos 
tudnivalókról. Azt is sokszor kihangsúlyoztam, hogy a reánk bízott egyházi 
ingatlanok kezeléséért maga a plébános bír illetékességgel, reá hárul a felelősség 
is, ami ezzel a feladattal jár. Most is szeretném a következőkre felhívni a 
figyelmet: 
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- Épületeink jogi helyzetének tisztázása és biztosítása állandó feladatunk 
kell, hogy legyen. Ebben az illetékes központi iroda is mindenkinek a 
segítségére áll. Ne várjunk külön felszólítást, hanem gondoskodjunk arról, hogy 
minden egyházi tulajdon hiteles és aktuális telekkönyvi iratokban szerepeljen. 
- A már korábban is közöltek értelmében, minden ingatlan esetében 
adónyilatkozatot kell leadni a területi hivatalnál, az előírások szerinti 
újraértékeléssel. Ebben a nyilatkozatban felmentést is kérhetünk azokra az 
épületekre, amelyek nem adókötelesek. Ezen kötelezettség elmulasztása azt 
vonja maga után, hogy majd utólag, illetékekkel és pótdíjjal együtt fizettetik 
meg az esetleges adót. 
- Elrendelem, hogy minden plébánián az egyházi tulajdonra vonatkozó 
iratokat külön mappában és kronologikus sorrendben őrizzük, az ide 
vonatkozó levelezéssel együtt! 
- Törekedjünk az egyházi épületek folyamatos karbantartására (pl. 
vízelvezetés, csatornák tisztítása, tető és tetőtér ellenőrzése, folytonos takarítás, 
alkalmi károsodások kijavítása, kerítések kezelése stb.). Ezzel sok kárt és 
komolyabb károsodást kerülhetünk el.  
- Templomaink és épületeink állapotát folyamatosan ellenőrizzük. 
Amennyiben felújítási munkálatokra gondolunk, mert szükségesnek mutatkozik, 
idejében kezdjük el az ezzel járó folyamatokat: költségvetés-készítés, hívek 
mozgósítása, gyűjtések szervezése, engedélyeztetés a püspökségen és más 
illetékes hivataloknál, pályázatok elkészítése.  
- Ne kezdjünk el semmilyen változtatást – kisebb méretű felújítási 
munkálatokat sem – addig, amíg a Püspöki Hivatal jóváhagyását nem kértük, és 
nem kaptuk meg. Vonatkozik ez arra is, amit sokszor tapasztalunk templomaink 
kezelésénél: mindenki saját ízlése szerint alakítja át a templomteret. Nem helyes 
olyan változtatásokat eszközölni, amelyek csak szubjektív szempontokat 
követnek. Igazodni kell a templom stílusához, a tér adottságaihoz, a 
lehetőségekhez, a megőrizhető hagyományokhoz, de főleg a liturgikus 
előírásokhoz. Kerülni kell a giccset és a túlfűtött, nem kimondottan egyházi 
jellegű megnyilvánulásokat.  
- Fordítsunk nagy gondot templomaink és plébániáink felszerelésére, főleg 
azokra a tárgyakra, amelyeknek művészeti és történelmi értéke is van. 
Munkatársaim továbbra is követni fogják ezt a területet. Ahol szükséges, 
engedélyezni fogom a nagyobb értéket jelentő tárgyak és javak biztonságba 
tételét a központban kialakított helyeken.   
- Törekedjünk arra, hogy a plébániai épületek befogadóak, kellemesek 
legyenek. Ápoljuk a rendet és a tisztaságot az épületekben és azok környékén. 
Nincs annál visszataszítóbb, mint a rendetlen és gondozatlan plébánia. Ez magát 
a plébánost is minősíti! Gondoljunk arra, hogy az embereknek elvárásai lehetnek 
velünk, egyházi személyekkel szemben. Legyünk ezért magunk is gondozottak, 
és tegyük ilyenné környezetünket is.  
- A pályázatok új utakat nyithatnak meg a finanszírozási lehetőségek 
biztosítása terén. Ebben is igyekszünk támogatást nyújtani a kedves 
Paptestvéreknek, de jelezni szeretném, hogy a pályázatok elkészítésével járó 
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terheket minden plébánia maga kell, hogy vállalja. Fontosnak tartom 
kihangsúlyozni azt is, hogy a pályázati pénzek elszámolásánál nagyon 
lelkiismeretesen, pontosan és következetesen járjunk el! 
- Fordítsunk nagy figyelmet magasabb épületeink biztosítására a 
villámhárító szerkezetek felszerelése és folytonos ellenőrzése által is. 
- Fokozott figyelemmel kövessük a tűzvédelmi előírásokat és azok 
betartását a templom, a plébánia és egyéb egyházi épületeink területén. 
Mindenben kerüljük az improvizációkat és a nem szakszerűen elvégzett 
szereléséket. Az elmúlt időben számtalan olyan esetről értesülhettünk a bihari 
sajtóban, amelyek ilyen okokra vezetik vissza a tűzeseteket.  
 

* * * 
 
Nr. 2759/2018. 
KÖZPONTI HOZZÁJÁRULÁS 
 
A 2019-es évre is kérjük Paptestvéreinket, hogy a központi hozzájárulás cím 
alatt megjelölt összegeket 2019 novemberéig szíveskedjenek befizetni a Püspöki 
Hivatal pénztáránál. Tudom, hogy több plébánia esetében nem kis erőfeszítést 
jelent ezen hozzájárulás előteremtése. Ezért mindenkinek köszönöm a közös 
célokért hozott ilyen jellegű áldozatokat is!  
 

* * * 
 
Nr. 2760/201. 
STÓLADÍJAK, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
 
Miután több éven keresztül egyházmegyénkben nem volt változás a stóladíjakat 
illetően, a Papi Szenátus ajánlására 2019-ben új stóladíjak lépnek érvénybe a 
következők szerint:  

Szentmise    25,- RON;  
(az eddigi megkülönböztetéseket nem alkalmazzuk tovább)  
Esketés           300,- RON; 
Temetés           300,- RON. 

 
A Papi Szenátus javaslatára a jövőben nem szorgalmazzuk a szentmisék után az 
elhunytak szándékára végzett lucernáriumot! Csak temetési mise után végezzük, 
és csakis a hozzátartozók kérésére!  
 
A hívek egyházi hozzájárulását illetően részben az előző évek gyakorlatára 
emlékeztetem Paptestvéreimet: „a hozzájárulás a hívek bármilyen személyes 
jövedelmének – pénzbeli fizetés, nyugdíj vagy bármilyen más jövedelem – 1%-át 
jelenti.” (Ord. Circ. IV./2010, Nr. 1825). Változást jelent azonban a következő: 
„Amikor a jövedelem 1%-át nem lehet kimutatni, az egyházi hozzájárulás évente 
legalább 70,- RON-t jelentsen. Olyan esetekben, amikor híveink különféle 
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egyházi szolgáltatást igényelnek, de egyházi hozzájárulásukat hosszabb ideig 
nem fizették ki, az igazságosság és méltányosság jegyében, de a „prudentia 
pastoralis“ elvét is követve, jelenlegi értékben, tíz évre lehet azt visszamenőleg 
igényelni.” 
 
Továbbra is szorgalmazom, hogy a hívek saját plébániájukon adják le egyházi 
hozzájárulásukat (azon a plébánián, amelynek területén laknak), a plébánosok 
pedig lelkiismeretesen alkalmazzák az ide vonatkozó és már közzé tett 
előírásokat (OCV./2014, Nr. 2358/2014).  
 

* * * 
 
Nr. 2761/2018. 
GYŰJTÉSEK 2019-BEN 
 
Amint azt az egyházmegyei direktóriumban is olvashatjuk, a 2019-es évben a 
következő gyűjtéseket szervezzük meg:  

 
Szentföld javára   - Nagypénteken, 2019. április 19-én; 
Papnevelés céljaira - Hivatások Vasárnapján (húsvét 4. vasárnapja), 

2019. május 12-én; 
Péter-fillérek   - Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén,   

2019. június 29-én; 
Katolikus iskolánknak - 2019. szeptember 15-én. 
Missziók javára  - Missziók Vasárnapján, 2019. október 20-án; 
Karitász javára - 2019. november 17-én. 

 
Paptestvéreimet kérem, híveinket mindig tájékoztassák az esedékes gyűjtések 
céljairól. Biztassák őket arra, hogy keresztény kötelességünk vállalni a 
szolidaritás ilyen formáit is. A gyűjtéseket követő két héten belül kérem, 
mindenki igyekezzen befizetni az adományokat a Püspöki Hivatal pénztáránál, a 
Karitász javára gyűjtött összegeket pedig az intézmény irodájánál. Mindenki 
hozzájárulását előre is köszönjük! 

 
* * * 

 
Nr. 2762/2018. 
KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA, 
LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ 
 
Az év végi jelentéseket és kimutatásokat – statisztikai adatokat, zárszámadást, 
költségvetés-tervezetet, anyakönyvi másolatokat – legkésőbb 2019. január 31-
ig nyújtsák be a Püspöki Hivatalban. Ahogyan eddig is, a kimutatásokat 
kísérőlevéllel és a megadott nyomtatványokat használva, személyesen adják le 
Paptestvéreim. Külön figyelmet fordítsanak az anyakönyvi másolatok 
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elkészítésére és beküldésére! Arra kérek mindenkit, hogy az éves lelkipásztori 
beszámolót is készítsék el, és nyújtsák be a Püspöki Hivatalba. Azon plébániák, 
amelyek szolgálati autó megvásárlására kaptak támogatást, az ilyenkor szokásos 
nyomtatványt is adják le. Köszönöm a közreműködést és a megértést!  
 

* * * 
 
Nr. 2763/2018. 
BÉRMÁLÁSOK JELENTÉSE 2019-RE 
 

A 2019-es évre óhajtott bérmálások igénylését már a 2489/2018. számú 
közleményben kértem 2018. november 30-ig benyújtani. Az említett levélben 
szerepelt még az is, hogy a bérmálásra javasolt két időpont mellett a jelöltek 
névsorát, illetve az előkészületek programját is szíveskedjenek Paptestvéreim 
közölni a Püspöki Hivatal irodáján. Akik még nem tettek eleget ennek a 
kérésnek, folyó év december 31-ig pótolhatják. 
 
A következő év kezdetén a bérmálások beosztását is megejtem (vasárnapok és 
szombatok, illetve délelőtti és délutáni időpontok jöhetnek szóba, de nem a 
templombúcsú ünnepén). Ismételten hangsúlyozom, hogy a bérmálásra való 
előkészületet az ifjúsági pasztoráció részeként kezeljük. Ennek érdekében az 
alábbi két program megszervezését írom elő:  

1. Két-három szomszédos plébánia jelöltjei egy közös programot 
szervezzenek, amelyben legyen közösségépítő tevékenység és karitatív 
jellegű kezdeményezés. Az ilyen találkozók beosztását és megvalósítását 
az illetékes plébánosokkal fogjuk megbeszélni január végéig. 

2. A bérmálandókat egy közös programra hívom az egyházmegye 
központjába. Időpontot közös megbeszélés alapján határozunk meg az 
érintett plébánosokkal január végéig.  

  
* * * 
  

Nr. 2764/2018. 
FAKULTÁSOKRÓL 
 
A vegyes vallású házasságok megkötéséhez szükséges engedélyt a 2019-es 
évre is megadom. A már ismert gyakorlat szerint ragaszkodnunk kell az ET 
1124-1126. kánonjaiban előírt feltételek teljesítéséhez. Lelkiismeretesen járjunk 
el az iratok elkészítésében, amelyeket a plébániai irattárban őrizzünk meg, az 
engedély megadását pedig a Házasultak Anyakönyvébe a következő formában 
jegyezzük be: „Engedélyezve a nagyváradi püspök 2764/2018. számú 
felhatalmazása alapján”. A 2018. évben kötött vegyes vallású házasságok 
kimutatását is, a többi jelentéssel együtt, a megszokott formában 2019. január 
31-ig nyújtsák be hivatalomhoz.   
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A valláskülönbség akadálya alóli felmentést, a 14. életévüket betöltöttek 
megkeresztelésének engedélyezését, valamint a házassági forma alóli 
felmentést továbbra is minden egyes esetben írásban kérjék az ordináriustól. 
 
 

* * * 
 
Nr. 2765/201. 
BINÁLÁS, TRINÁLÁS – AZ ORDINÁRIUS SZÁNDÉKÁRA VÉGZETT 
SZENTMISÉK 
 
Főtisztelendő Paptestvéreimnek továbbra is megadom a binálási és trinálási 
engedélyt, azzal a felhívással, hogy ezt a lehetőséget lelkiismeretesen kezeljék. 
Eddigi rendelkezéseim értelmében ezen stipendiumok összegét a hivatalos 
kiszállások támogatására vagy autójavítási költségek fedezésére fordíthatja a 
lelkipásztor. Az ilyen összegekről és az eszközölt költségekről vezessünk pontos 
kimutatást. Az ide vonatkozó kimutatást az elmúlt évre, kérem, szíveskedjenek 
lelkiismeretesen, a többivel együtt 2019. január 31-ig a Püspöki Hivatalhoz 
benyújtani. 
 

Az ET 958. kánonja értelmében kötelességünk pontos kimutatást vezetni a 
miseadományokról. Erre való az intenciós könyv, amelynek vezetését, kérem, 
pontosan és lelkiismeretesen végezzék! Az intenciós könyv ellenőrzése az 
ordináriusra tartozik, valamint annak megbízásából az esperesekre, akik az évi 
látogatások alkalmával végezzék el lelkiismeretesen ezt a feladatot is.  

 
* * * 

 
Nr. 2766/2018. 
EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM 2018-BAN 
 

2018-ban a Hit szolgálatában nevű egyházmegyei érdemérem ezüst fokozatát a 
Szilágysomlyói Esperesség ajánlására és a kijelölt bizottság támogatásával 
BALOGH Katalin, a kárásztelki egyházközség híve kapta meg. Isten áldása, 
Szent László királyunk oltalma és Boldog Szilárd vértanú püspökünk 
közbenjárása legyen segítségére továbbra is! Már most kérem a Főtisztelendő 
Esperes urakat, hogy az ide vonatkozó előírások értelmében, a plébánosok 
meghallgatásával, szíveskedjenek a következő évre is megfogalmazni 
javaslataikat.   
 

* * * 
 

Nr. 2767/2018. 
ÖNÉRTÉKELŐ ŰRLAP 
 
Papi továbbképzésnek minősülő tevékenységek összesítő kimutatására tettünk 
próbálkozást a 2018-as évben, amikor arra kértük Paptestvéreinket, hogy egy 



34 
 

Önértékelő Úrlapon jelöljék meg (vö. 542/2018 Közlemény), milyen 
programokon vettek részt az eseményekben gazdag Szent László Év folyamán 
(2017). Az Önértékelő Űrlap egyházmegyei szervezésű, belföldi, illetve külföldi 
rendezvényeket is magába foglalt. Az „önértékelő” űrlap nem „kiértékelő” űrlap: 
ennek célja elsősorban az, hogy az év végén mindenki maga mérje le, milyen 
lelkiségi, pasztorális, teológiai, közösségépítő, szakmai képzésen vagy 
gyakorlaton vett részt, amely saját fejlődésében és a rá bízott hívek 
gondozásában segítségére szolgált. A mellékletben található a 2018-as évre 
vonatkozó Önértékelő Űrlap a hozzá kapcsolódó irányelvekkel. Lényeges 
változtatás nem történt, de figyelembe vettük az év folyamán beérkezett 
javaslatokat, amelyeket alkalmazni óhajtunk az elmúlt év eseményeinek 
kiértékelésében. Kérem Paptestvéreimet, szíveskedjenek hivatalomhoz 
benyújtani az űrlapot a többi kimutatásokkal együtt 2019. január végéig. 
 

* * * 
 
Nr. 2768/2018. 
FŐESPERESEK, ESPERESEK MEGERŐSÍTÉSE 
EGYÉB MEGBÍZÁSOK 
 
A hivatalukban lévő főespereseket és espereseket 2019. június 30-ig 
megerősítem! 
 
Továbbá, a különböző pasztorális területek felelőseit is ismertetem: 
Ft. KOVÁCS F. Zsolt, laikusképzés felelőse, pasztorális területek koordinátora, 
MICACI Cristian laikusképző iroda felelőse. 
Ns. és Ft. KISS Albert, egyházmegyei tanfelügyelő, az iskolai és plébániai 
hitoktatásért felelős, BENEDEK Ramóna, hitoktató és módszertanos.  
Ft. SZABÓ Ervin, hivatásápolás, hivatásébresztés felelőse. 
Ft. TÓTH Attila, család-pasztoráció felelőse (új megbízás). 
Ft. VAKON Zsolt, ifjúsági pasztoráció felelőse.  
Ft. PÉK Sándor, egyetemi lelkész. 
Ft. BĂRBUŢ Péter, máriás lelkületű egyesületek, mozgalmak felelőse: Mária 
Légió és rózsafűzértársulatok (új megbízás).  
Ns. és Ft. LŐRINCZ Ottó, ökumenizmus felelőse.  
Ft. KRUZSLITZ Imre, missziók felelőse (új megbízás). 
Ft. JITARU Antal, börtön-pasztoráció felelőse.  
Ft. VARGA Sándor, migráns-pasztoráció felelőse (új megbízás).  
Ft. KISS Márton, kórház-pasztoráció felelőse (új megbízás), ami nem menti fel a 
helyi plébánosokat az ilyen téren vállalt felelősségük alól, illetve a 
cigánypasztoráció felelőse (új megbízás). 
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Nr. 2769/2018.  
PAPI ÉVFORDULÓK 2019-BEN 
 
2019-ben a következő Paptestvéreinket köszönthetjük kerek évfordulójukon:  
 
Ezüstmisés: 

Ft. RENCSIK Imre  október 30-án 
80 éves 

MÉSZÁROS Antal  július 23-án 
60 éves 

MASKARA Ján   március 29-én 
55 éves 

SÖVÉR István   augusztus 11-én 
50 éves 

BĂRBUŢ Péter   június 16-án 
45 évesek 

FRNKA Jaroslav   szeptember 2-án 
KRUZSLITZ Imre  szeptember 19-én 
FERIK Josef   december 26-án 

40 évesek 
KURILA Gábor   június 22-én 
TÖRÖK Zsolt   július 9-én 

35 éves 
VARGA Sándor   október 1-én 

 
Ad multos annos! 

 
* * * 

 
Nr. 2770/2018. 
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 2018-BAN 
 
Segédlelkészek:  
BAKOS Gábor - Nagyvárad-Újvárosból ÉRMIHÁLYFALVÁRA;  
HUSZTIG Róbert – Tasnádszántóról MARGITTÁRA;  
GIOSANU Leonard – Almásfegyvernekről NAGYVÁRAD-OLASZIBA;  
          
Plébánosok:  
GYENGE Béla Nagyvárad Szent József-telepről ALMÁSFEGYVERNEKRE; 
BĂRBUŢ Petrică Köröstarjánból NAGYVÁRAD SZENT JÓZSEF-TELEPRE;  
NAGY Tibor Szilágycsehből KÖRÖSTARJÁNBA; 
KURILA Gábor Szentjobbról SZILÁGYCSEHBE (ZSIBÓ és SÜLELMED 
ellátásával); 
MÁJERNYIK Mihály Margittáról SZENTJOBBRA (szentjobbi apáti cím 
használatával); 
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TÓTH Attila Tasnádszántóról MARGITTÁRA;  
MIHÁLY Balázs Érkeserűből TASNÁDSZÁNTÓRA (KIRÁLYDARÓC és 
ÉRDMINDSZENT ellátásával); 
KISS Márton Bélfenyérről ÉRKESERŰBE (ÉRADONY ellátásával); 
OZSVÁTH József Székelyhídról SZILÁGYSOMLYÓRA; 
KUGLIS Gábor Szilágysomlyóról SZÉKELYHÍDRA;  
KISS Albert Nagyvárad-Olasziból BIHARRA, megtartva egyházmegyei 
főtanfelügyelői megbízatását és kiterjesztve ezt a plébániai hitoktatás 
követésére; 
SZABÓ Ervin Biharról NAGYVÁRAD-OLASZIBA, megtartva spirituálisi 
megbízatását, amelyhez segítséget biztosítunk; 
KRUZSLITZ Imre Hegyköztóttelekről TASNÁDRA;  
BODOR Zoltán Tasnádról HEGYKÖZTÓTTELEKRE (HEGYKÖZCSATÁR 
ellátásával); 
SZÉKELY Antal Nagyvárad-Olasziból MICSKÉRE;  
VASS Csaba CM a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban 
lelkivezetői feladatokat lát el. 
 
Minden Paptestvéremnek köszönöm a készséges szolgálatvállalást. Isten áldása 
kísérjen benneteket! 

 
* * * 

 
Nr. 2780/2018. 
2018-BAN ELHUNYT PAPTESTVÉRÜNK  
 
Főtisztelendő VAS László, plébános. 1965. április 27-én született 
Nagyváradon. Teológiai tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen végezte. Tempfli József püspök szentelte pappá 1998. április 26-án 
Nagyváradon. Segédlelkészként működött Nagyvárad-Olasziban, majd 
plébánosként Hegyközcsatárban. Római tanulmányait követően az Amerikai 
Egyesült Államokban, előbb a Chicago-i (IL) Szent István plébánia, majd a 
Passaic-i (NJ) Szent István plébánián teljesített szolgálatot, biztosítva a helyi 
magyar közösségek lelkipásztori ellátását. László Paptestvérünk 2018. január 7-
én hunyt el Nagyváradon. Földi maradványait 2018. január 11-én helyeztük 
örök nyugalomra a nagyváradi Rulikovsky temetőben. Nyugodjon békében!  
 
Nagyvárad, 2018. december 8-án.  
 
 
 

†Böcskei László 
megyéspüspök m.p. 
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