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Nr. 1101/2019. 

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA 

(felolvasandó a következő két vasárnapon) 

 

„Elérkezett az óra, hogy közösen építsünk egy olyan Európát, amelynek 

középpontjában nem a gazdasági élet, hanem a személy, az elidegeníthetetlen 

értékek szakralitása áll. Európa vállalja bátran múltját, és bizalommal tekintsen 

a jövőbe, hogy maradéktalanul és reménnyel élhesse meg jelenét! Olyan 

Európát valósítsunk meg, amely az eget szemléli, és eszményképeket követ; 

megvédi az embert; biztos és szilárd talajon halad, értékes vonatkozási pontot 

jelentve az egész emberiségnek!” (Ferenc pápa szavai az Európai 

Parlamentben) 

 

Kedves Testvéreim! 

Miközben Isten Országának építésén fáradozunk, egyre inkább tudatosítanunk 

kell azt, hogy felelősek vagyunk a ránk bízott földi javak és a ránk bízott 

testvéreink sorsáért is. Életünket a Teremtő szándéka szerint, emberi 

természetünk adottságainak megfelelően, az Evangélium fényében kell 

alakítanunk, feltétlenül ragaszkodva olyan értékekhez, mint az élet és a család 

védelme, az ifjúság nevelése, a munka becsülete, az emberi személy 

méltóságának tisztelete. Keresnünk kell azt is, hogy érvényesíteni tudjuk azt az 

értékrendet, amely drága örökség, hisz évszázadokon keresztül társadalmunk és 

népünk felemelkedésének és folytonos fejlődésének alapját képezi.  

 

Mint uniós polgároknak most nemcsak lehetőségünk, de kötelességünk is, hogy 

szabad véleménynyilvánításunkkal és felelős döntésünkkel tudatosan 

befolyásoljuk közösségeink, családjaink, a ránk bízott nemzedékek életét. A 

jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetben különösen is fontos, hogy a 2019. 

május 26-án tartandó Európai Parlamenti választásokon részt vegyünk, éljünk a 

demokrácia által biztosított jogunkkal, és Isten előtti felelősséggel adjuk le 

szavazatunkat saját magunk és a következő nemzedékek javát szem előtt tartva. 
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Országunk püspökeinek üzenetére is hivatkozva ismételten arra biztatom kedves 

híveimet, hogy szavazatukkal azokat támogassák, akik az alapvető emberi 

jogokat, vallási és kisebbségi jogainkat, keresztény örökségünket és a közjó 

védelmét vállalják fel. Karoljuk fel közös ügyünket és menjünk el szavazni!  

Isten áldása legyen Európa népein és az egész világon!   

 

*** 

 

Nr. 1102/ 2019. 

CSALÁDOK EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓJA 

 

2019. május 25-én tartjuk Nagyváradon a IX. Egyházmegyei 

Családtalálkozót, amelynek moderátora egy Füzesgyarmatról érkező házaspár, 

Gábor István és Judit lesz. Mivel ebben az évben az imádság különös hangsúlyt 

kap, a találkozó már előző este, azaz 2019. május 24-én 20 órakor elkezdődik a 

székesegyházban tartandó közös imával, amelyre szeretettel várjuk a családokat. 

A résztvevők adatait (családtagok neve, gyerekek életkora, plébánia) kérem, 

2019. május 20-ig küldjék el a püspökség postai címére vagy a 

pasztoralis@varad.org e-mail címre (kapcsolattartó Micaci Cristian tel: 

0757061859). Különösen kérjük azon házaspárok pontos adatait, akik már az 

előző esti imádságos együttléten is szándékoznak részt venni. Számukra a 

nagyváradi családok biztosítanak majd szállást. 

 
*** 

Nr. 1103/ 2019. 

FELVÉTELI A SZENT LÁSZLÓ RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIAI 

LÍCEUMBA  

 

A keresztény értékrend megőrzése és továbbadása mindannyiunk közös ügye. 

Ezért ajánljuk híveink figyelmébe a Szent László Római Katolikus Teológia 

Líceumot, ahol a IX. osztálytól a következő szakok közül választhatnak a 

fiatalok: teológia-vallásturisztika, közgazdasági és ügyintézői technikus, 

közélelmezési technikus és rendezvényszervező, valamint szakács-cukrász. A 

beiratkozás és a szükséges okmányok leadási határideje 2019. május 13-14. A 

teológia-vallásturisztika szakra a hittanvizsga 2019. május 17-én lesz. A 

beiratkozással és a felvételivel kapcsolatos további információt az iskola 

titkárságán lehet megszerezni: Oradea, Str. Partenie Cosma, nr. 3-7, tel/fax: 

0359-411121, e-mail: licromcat@gmail.com. Bátorítsunk a fiatalokat és 

szüleiket, hogy válasszák ezt az iskolát, ahol a gyermekeket családias és 

szeretetteljes légkörben, vallásos szellemben tanítják és nevelik.  

 

Nagyvárad, 2019. május 8-án 
 

†Böcskei László 
megyéspüspök m. p.  


