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Nr. 567/2015.  

LELKIPÁSZTORI  PROGRAMOK  2015-ben 

 

Néhány éves múltra visszatekintő Lelkipásztori Terveink megvalósításai során 

immáron körvonalazódni látszanak azok a célcsoportok, amelyeknél nagyobb 

igény mutatkozik a lelkipásztori gondoskodás különböző formáira. A tematikus 

évek keretein belül és ezekkel párhuzamosan több olyan helyi kezdeményezés is 

helyet kapott, amely a helyi adottságokból kiindulva és az igényeket követve 

próbálta megszólítani a különböző célcsoportokat.  

  

Papi szolgálatunkban munkatársak és önkéntesek állnak mellettünk, akik a nekik 

juttatott talentumokkal segítenek bennünket. Nagy hálával gondolunk azokra, 

akik akár központi, akár helyi szinten segítenek a pasztorációs munkánkhoz 

tartozó kezdeményezések megvalósításában. Az ilyen hozzáállás építő 

jellegűnek bizonyul, amiért is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 

helyi egyházunkban továbbra is helyet kapjanak azok a kezdeményezések, 

amelyek a hitélmény elmélyítését és a közösség erősítését szolgálják.  

 

A történelmi viszontagságok következtében úgy alakultak az elmúlt évtizedek, 

hogy vidékünkön eléggé elhalványult a hajdanán nagy múlttal rendelkező 

szerzetesi jelenlét. A karitatív és nevelési tevékenységek területén pótolhatatlan 

űrt jelent a szerzetesek hiánya. Ezen megfontolásból is – csatlakozva Ferenc 

pápa kezdeményezéséhez – a 2015-ös évet egyházmegyénkben is a Megszentelt 

Élet Éveként ünnepeljük. Ezzel hálát adunk az egyházmegyénkben működő 

szerzetesnőkért és szerzetesekért és kérjük Isten kegyelmét az új hivatások 

kibontakozásáért. Az itt élő szerzetesnők és szerzetesek nem csak az önfeláldozó 

tevékenységben gazdag múltra emlékeztetnek minket, hanem a jelenben is egy 

olyan életformáról tanúskodnak, amelyben legfőbb érték az Istenért és az 

emberekért vállalt önzetlen szolgálat. Éppen ezért, lelkipásztori program 

tervezetünk gerincét ebben az évben a szerzetesi hivatás szépségének és 
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értékének kidomborítása képezi. A megszentelt életforma a „különbözőség az 

egységben” elve szerint, nagyon sokszintű jelenlétet mutat egyházmegyénkben, 

amit elérhetővé szeretnénk tenni minden olyan érdeklődő előtt, aki többet 

szeretne megtapasztalni a szerzetesi közösségek életéből és munkájából.  

 

Ilyen indítással szeretném valamennyiük figyelmébe ajánlani ez évi lelkipásztori 

programjaink tervezetét azzal a kéréssel, hogy tekintsük lelkiismeretbeli 

kötelességnek ezeknek felvállalását. Mélyítsük el tudatunkban azt, hogy 

valamennyiünk küldetése megtalálni azokat az utakat, amelyeket Isten készítget 

számunkra örök boldogulásunk elérése céljából. A Megszentelt Élet Éve újítsa 

meg bennünk a közös ügy iránt érzett elkötelezettséget.  

 
 

IDŐPONT ESEMÉNY  HELYSZÍN 

JANUÁR   

Január 18-25 Ökumenikus imahét Templomok  

FEBRUÁR   

Február 2 Szerzetesek Világnapja Székesegyház 

Február 21 Boldog Szilárd vértanú-püspök – Vesperás Székesegyház  

MÁRCIUS   

Március 8 Találkozás a Vincés Nővérekkel Nagyvárad 

Március 28 Pedagógusok lelkinapja  Nagyvárad  

ÁPRILIS   

Április 16 Koronagyűlés Pasztorális Központ 

Április 18 Egyházi alkalmazottak találkozója Díszterem 

Április 24-26 Hivatások Hétvégéje Pasztorális Központ 

MÁJUS   

Május 3 Szent László ünnepe - egyházmegyei zarándoknap Székesegyház 

Május 10 Találkozás a Mallersdorfi Nővérekkel Szilágysomlyó 

Május 16 Családok Egyházmegyei Találkozója Székesegyház 

Május 27 Ima szerzeteseinkkel szerzeteseinkért Premontrei templom 

JÚNIUS   

Június 5-7 EIT  Szt. László Iskola 

Június 20 Média-nap Pasztorális Központ 

JÚLIUS   

Július 13-17 Papi Lelkigyakorlat Sólyomkővár  

AUGUSZTUS   

Augusztus 3 - 7 Ministránsok világtalálkozója Róma 

Augusztus 19 - 22 Szerzetesek Zarándoklata   Karánsebes - Bánát  

SZEPTEMBER   

Szeptember 7-11 Papi Lelkigyakorlat Sólyomkővár 

Szeptember 17 Kiállítás szerzeteseink életműveiből  Díszterem  

Szeptember 19 Egyházmegyei Ministráns Találkozó Érmihályfalva 

Szeptember 22-27 Családok Világtalálkozója Philadelphia 

OKTÓBER   

Október 3 Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök ünnepe Székhelyeken  

Október 17 Egyháztörténelmi konferencia Díszterem 

NOVEMBER   

November 19 Szeretetszolgálat Pasztorális Központ 

November 21 Kórustalálkozó Székelyhíd 



3 

 

 

I. Szerzeteseinkkel szerzeteseinkért  

 

Amint már kihangsúlyoztam, a Megszentelt Élet Évében különös szeretettel és 

megbecsüléssel fordulunk szerzeteseinkhez és szerzetesnőinkhez, akik 

mindenekelőtt a felebaráti szeretetszolgálat különböző formáit gyakorolják 

egyházmegyénkben. Egyházmegyénk szerzetesi hagyományaira szeretnénk 

visszatekintést ejteni egy nagyméretű kiállítás és konferencia keretében is, 

amely ez év szeptemberében kerül megszervezésre. Ezt megelőzően 

szerzetesközösségeinkkel egy találkozó-sorozatot szervezünk olyan helyeken, 

ahol az elmúlt évtizedekben ilyen közösségek tevékenykedtek.  Nagyváradon a 

Vincés nővérek házában 2015. március 8-án lesz egy ilyen nyílt-kapu jellegű 

találkozó. Szilágysomlyón a Mallersdorfi Nővérek 2015. május 10-én fogadják 

az érdeklődőket, a Premontrei Rend nagyváradi templomában pedig egy 

szentségimádás keretében imádkozunk szerzeteseinkkel szerzeteseinkért 2015. 

május 28-án. Jó alkalmak ezek, hogy híveink még jobban betekintést nyerjenek 

a szerzetesi életforma szépségébe. Egyházmegyénk területén szolgáló 

szerzeteseink számára egy közös zarándoklatot szervezünk a bánáti 

zarándokhelyekre 2015. augusztus 19-22. között.  

 

II. Plébániai közösségi életünk 

 

Egy jól működő plébániai élet létrehozásához szükséges gyakorlati tudnivalókról 

szól majd az idei koronagyűlés 2015. április 16-án. Olyan gyakorló plébános 

osztja meg velünk az élő plébániai életre vonatkozó meglátásait, aki nem csak 

közösségeket tudott felépíteni, hanem működtetni is nagy hozzáértéssel tudja 

ezeket.  

 

Az alkalmazottakkal és az egyháztanács tagjaival ápolt jó kapcsolat 

megteremtését célozzák a nekik tervezett programok. A Szeretetszolgálat 

Évében megtapasztalt pozitív élményekből táplálkozva tovább szeretnénk 

erősíteni híveinkben az egymásért vállalt felelősségérzetet, különösen a 

szenvedőkért, betegekért, kirekesztettekért vállalt szolgálaton keresztül.  

 

A pap lelkiéletének és önképzésének formáit hivatottak szolgálni a 

lelkigyakorlatok és előadások, valamint a tervezett kulturális programok. 

Hitéletünknek sarokköveit képezik nagy ünnepeink és zarándoklataink, 

melyek során híveink imáit kísérhetjük a liturgiákon az Atyához.  

 

Idén is megtartjuk hagyományos egyházmegyei találkozóinkat a fiatalokkal, 

ministránsokkal, családosokkal, de nem feledkezünk meg a pedagógusokról, 

média-szakemberekről és szeretetszolgálatot teljesítő önkénteseinkről sem. 

Ők azok, akik a plébániai közösségek keretein kívül, az iskolában, a 

munkahelyen tanúságot tesznek Krisztusról, és viszik el Isten Igéjét oda, ahova a 

mi hangunk nem jut el. 
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Nr. 568/2015. 

100 ÉVE NAGYVÁRADON SZENTELTÉK PAPPÁ BOLDOG APOR 

VILMOS VÉRTANÚ PÜSPÖKÖT 
 

“Vigadozzál magyar nemzet, harsonáljad, énekeljed, új királynak új dalod. 

Boldog Várad, szálljon híred, növekedjék dicsőséged, visszhangozzák 

századok.” (Középkori Szent László himnusz) 

 

Ebben az évben kettős jubileumot tart a Boldog Apor Vilmost tisztelő, 

közbenjárását kérő és szentté avatásáért imádkozó egyház: Nagyváradon 

pontosan 100 évvel ezelőtt szentelték őt pappá és 70 évvel ezelőtt, 1945. április 

2-án szenvedett vértanúhalált püspöki székhelyén, Győrben. Mi is csatlakozni 

szeretnénk az ünneplő egyházhoz, hiszen a nagyváradi egyházmegyében töltötte 

élete nagy részét, a nagyváradi püspöki palota kápolnájában részesült az egyházi 

rend szentségében és mutatta be első szentmiséjét, papként az egyházmegye 

népét szolgálta, tanította, nevelte az egyházmegye kispapságát. Illő és üdvös 

tehát, hogy e kettős jubileum alkalmából mi is megemlékezzünk róla.  

 

Székely arisztokrata családban született Segesváron 1892. február 29-én. 

Édesapja báró Apor Gábor alispán, édesanyja gróf Pálffy Fidélia. A kilenc 

gyermek közül Vilmos volt a harmadik.  Határozottságát, népe szeretetét 

édesapjától örökölte, akinek jelmondata volt: “Felejtsük el önmagunkat 

másokért!” Jeles érettségije után 1909-ben, az akkori győri püspöktől, gróf 

Széchenyi Miklóstól kérte teológiai felvételét, akivel egyébként rokonságban is 

állt. A püspök Innsbruckba küldte tanulni a fiatal levitát a jezsuiták által vezetett 

Canisianumba, ahol öt évet töltött el és mindent megtett azért, hogy a papsághoz 

szükséges tudást megszerezze. 1911-ben Széchenyi püspököt áthelyezték 

Váradra és magával hozta a 19 éves fiatal Apor Vilmost. Így érkezett el 1915. 

augusztus 24, amikor megkapta az egyházi rend szentségét. Ekkor írta 

naplójába: „Óh, édes és szívlelendő szolgaság, amely által az ember igazzá, 

szabaddá és szentté lesz.” 

 

Pappá szentelése után gróf Széchenyi Miklós püspök 1915. szeptember 10-én 

kelt 2055 számú rendeletével gyulai káplánná nevezte ki, ahol áldásosan 

tevékenykedett 1918. július 6-ig, amikor a Főpásztor behívta Nagyváradra, hogy 

a növendékpapság tanáraként és tanulmányi felügyelőjeként kamatoztassa, amit 

Innsbruckban a jezsuitáktól tanult. Rövid nagyváradi tartózkodás után Miklós 

püspök visszaküldte őt Gyula városának megüresedett plébániájára, hisz a 

káplánkodása alatt mindenki megbecsülését és tiszteletét kivívta. A 23 éves 

lelkipásztori munka elején az I. világháború okozta nyomorúságot, betegséget, 

szegénységet enyhítette és a romokon új életet fakasztott. Népmissziókat 

indított, katolikus újságot alapított és tevékeny részt vállalt a különböző 

társadalmi megmozdulásokon. Gondja volt a liturgia szépségének ápolására: 

ministránsokat tanított, és nagy gondot fordított arra is, hogy a templomi ének 

színvonalas legyen, méltó a szent cselekményhez. 
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1941. január 21. változást hozott az életében: a pápa győri megyéspüspökké 

nevezte ki. „Fáj távozása mindazoknak, akiknek visszaadta hitét, hogy van még 

férfiú, aki alázatosan, de egész lelkével szolgálja Istenét, aki hivalkodás nélkül 

tudja követni Krisztust, aki nemes egyénisége körül csak a megbecsülés, a 

tisztelet, a szeretet koszorúját érdemli ki, aki mint kimagasló egyházi vezető 

megteremti a felekezetek közötti békét, aki, bár az ország egyik legelőkelőbb 

főúri családjának a sarja, leomlasztja a társadalmi válaszfalakat. Az egész város 

osztatlan szeretete, tisztelete, áldáskívánása kíséri őt az új állomáshelyre.” 

Ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle Gyula városa a Békés megyei hírlap 

hasábjain. 

 

1941. február 24-én szentelte püspöké Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, 

esztergomi érsek a gyulai plébánia templomban. Első körlevelében ezt írta: „A 

lelkekért való munka, a lelkek iránti szeretet és lángolás, a vágy, hogy 

mindenkinek mindene legyen, teszi a papi életet széppé és minden áldozatra 

képessé. A szeretet, melynek hirdetői vagyunk, fűzze össze elsősorban a papi 

szíveket egymással. Kérlek benneteket, Tisztelendő Testvérek, hogy ezt az atyai 

szeretetet fiúi ragaszkodással, gyermeki bizalommal és férfias őszinteséggel 

viszonozzátok. A szeretet erényét gyakoroljátok, a rátok bízott hívekkel szemben, 

nemcsak a jókkal, hanem a bűnösökkel szemben is. Legyetek megértők az emberi 

gyarlóságok iránt, a félrevezetett vagy tudatlanságuk miatt elpártolt lelkeknek 

pedig atyai szívetek tegye könnyűvé a visszatérést. Egyéniségetek szelídsége, 

életetek makulátlansága tegye vonzóvá és kívánatossá szent hitünket még a 

kívülállók számára is.” 

  

1945. március 28-án az orosz csapatok elérték Győr városát. A püspök 

élelemmel segítette a rászorulókat, a betegeket, a sebesülteket orvosi ellátásban 

részesítette, a nőknek, gyerekeknek védelmet biztosított: 300-400 menekült volt 

a püspöki székhely pincéjében. Március 29-én, Nagycsütörtökön Apor püspök 

ebben a pincében mutatta be utolsó szentmiséjét. Nagypéntek estéjén néhány 

ittas orosz katona jelent meg a pincében. Rosszindulatukat látva a püspök népe 

védelmére kelt és ezért az egyik katona halálos sebet ejtett rajta. Április 2-án a 

kórházban halt meg és április 4-én temették el a győri kármeliták kriptájába.  

 

Földi maradványait 1986. május 23-án exhumálták, és a győri székesegyház 

Szent László kápolnájában helyezték el. Itt imádkozott hozzá 1996. szeptember 

7-én Szent II. János Pál pápa is: „1945 Nagypéntekén az ő vértanúsága méltó 

megkoronázása volt életének, amelyet egészen Krisztus keresztjével való benső 

egyesülésben élt. Tanúságtétele arra buzdít bennünket, hogy szenteljük 

magunkat Krisztus és testvéreink szolgálatára.” Majd amikor 1997. november 

9-én Rómában ünnepélyesen a boldogok sorába iktatta, a szent pápa magyar 

nyelven ezeket mondta: „Vilmos püspök hősies tanúságtétele becsületére válik a 

magyar nemzet nemes történelmének, s a mai naptól fogva az egész Egyház 

csodálattal tekint fel rá. Bátorítsa ez a híveket arra, hogy habozás nélkül 
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kövessék Krisztust, saját életükben is.” Ünnepét május 23-ra, újratemetése 

napjára rendelte el az egyház. 
 

E kettős évfordulón mi is csatlakozunk a győri egyházmegye által meghirdetett 

Apor Vilmos imaévhez és imádkozunk szentté avatásáért: 
 

Mindenható Örök Isten! A te szolgád, Boldog Vilmos püspök életében szeretettel 

hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak 

védelmében. Életének hősies feláldozásával megvédte a rábízottakat a testi-lelki 

veszedelemtől, és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját. Kérünk, Istenünk, 

add, hogy hathatós közbenjárására legyünk mi is élő tagjai Egyházunknak, az 

igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel 

szeressük. Dicsőítsd meg, Istenünk, Boldog Vilmos püspök szolgádat azzal, hogy 

őt a szentek társaságában tisztelhessük, és egykor az ő közbenjárására mi is 

eljussunk országodba, ahol élsz és uralkodol mindörökké. Ámen. Püspöki 

jelmondata legyen mindnyájunk számára erőforrás és figyelmeztetés: Crux 

firmat mitem, mitigat fortem - A kereszt erősíti a szelídet, és szelídíti az erőset! 

 

* * *  

 

Nr. 569/2015.  

ÜNNEPÉLYES   VESPERÁS  BOLDOG  SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK 

TISZTELETÉRE 

 

A már előre meghirdetett rend szerint, ebben az évben is február 21-én, Boldog 

Szilárd vértanú püspökünkre emlékezve, a Székeskáptalan, papságunk és 

híveink jelenlétében ünnepélyes vesperást tartottunk a székesegyházban. Jó 

alkalom volt ez a vértanú püspök iránti tiszteletünk kifejezésére és egyben közös 

imáink megfogalmazására, melyeken keresztül a hitben való kitartás és az 

áldozatos lelkület kegyelmét kérhettük Istentől vértanú püspökünk közben-

járására. Ezen alkalommal hirdettük ki ünnepélyesen a „Hit Szolgálatában” 

nevet viselő egyházmegyei érdeméremmel kitüntetett személy nevét: Herman 

Mária, a vaskohi egyházközség híve, aki több mint fél évszázadon keresztül, 

kitartással és lelkiismeretesen látta el a templomgondozással járó feladatokat. 

Isten fizesse meg mindazt, amit a templomért, a hívek közösségéért és 

egyházunkért tett!  Továbbra is kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, buzdítsák 

híveinket arra, hogy bizalommal kérjük Boldog Szilárd püspök közbenjárását, 

törekedjünk elmélyíteni tiszteletét és imádkozzunk azért, hogy Isten 

kegyelméből egykor a szentek között tisztelhessük őt.  

 

Ima Boldog Bogdánffy Szilárd közbenjárásáért  

Irgalmas Istenünk, te Boldog Szilárd vértanú püspöknek erőt adtál, hogy bátor 

lélekkel kitartson a szenvedés gyötrelmei között és élete feláldozásával tegyen 

tanúságot Egyházadhoz való hűségéről. Alázatosan kérünk, közbenjárására adj 

erőt nekünk is, hogy földi életünk küzdelmei után, választottaid seregében örökké 

örvendhessünk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.  
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Nr. 570/2015. 

OLAJSZENTELÉSI  MISE 

 

Az olajszentelési szentmisét 2015. április 2-án, Nagycsütörtökön, d.e. 10.00 

órakor mutatjuk be a székesegyházban. Nagy szeretettel hívom erre az 

alkalomra minden paptestvéremet, a szerzeteseket és szerzetesnőket. A 

Megszentelt Élet Évében különleges alkalom lehet ez a szentmise arra, hogy a 

hivatás kegyelmét megköszönve újra elkötelezzük magunkat Isten és az emberek 

szolgálatára. Így készüljünk erre az alkalomra! A szentmisét követően lehet 

átvenni a megszentelt olajokat. Készítsük elő megfelelően az olajok átvételéhez 

szükséges edényeket, üvegeket. A szentmise után paptestvéreimet, a 

szerzeteseket és szerzetesnőket, papnövendékeinket és az asszisztenciát egy 

szerény agapéra hívom a Püspöki Palota dísztermébe.   

 

 

* * * 

 

Nr. 571/2015. 

A SZENT HÁROMNAP MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSE 

 

Egyházmegyénk direktóriumában a 92. oldaltól kezdődően olvashatjuk a Szent 

Háromnapra és a húsvéti időre vonatkozó fontos tudnivalókat. Nagyon kérem 

Főtisztelendő Paptestvéreimet megfelelően és idejében készítsük elő a Szent 

Háromnap és a Húsvét ünneplésének liturgiáit.  

 

Mindenek előtt mi magunk tanulmányozzuk át és mélyítsük el az ide vonatkozó 

részeket és előírásokat. Lelki olvasmányaink között szerepelhet a Várnagy Antal 

Liturgika c. könyvében található rész a húsvéti misztérium évi ünnepléséről, a 

húsvéti Szent Háromnapról és Húsvét vigíliájának és napjának liturgiájáról (IV. 

rész, II–IV. fejezet, az 1993. kiadásban 369-397.o.). Találjunk időt arra, hogy 

segítőinket, a sekrestyéseket, a kántorokat és ministránsokat is felkészítsük a 

nagyhét liturgiájára. Ügyeljünk arra is, hogy a nagyhét liturgiájához szükséges 

kellékek, amelyeket egyébként ritkábban használunk, megfelelő állapotban 

kerüljenek elő. Kérem paptestvéreimet, fordítsunk figyelmet a húsvéti gyertya 

megújítására és kerüljük a használt gyertya pótlásánál sokszor észlelt ízléstelen 

megoldásokat. Legyen gondunk arra is, hogy a Szent Háromnap szertartásainak 

időpontjait az ide vonatkozó liturgikus előírásokhoz igazodva határozzuk meg: a 

húsvéti vigília ne kezdődjön a sötétség beállta előtt, és érjen véget Húsvét 

vasárnapjának hajnaláig.  

 

Híveinket bíztassuk arra, hogy végezzék el húsvéti gyónásukat és ajánljunk erre 

elegendő lehetőséget. Mindenkinek áldott készülődést kívánok!  
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Nr. 572/2015. 

HIVATÁSOK VASÁRNAPJA 

 

Húsvét 4. vasárnapján, 2015. április 26-án különösképpen gondolunk a papi 

hivatásokra. Minden kedves paptestvéremet arra kérem, hogy ezen a vasárnapon 

a szentmiséken beszéljünk a papi hivatás ajándékáról és buzdítsuk híveinket 

arra, hogy kitartó imával támogassák a papi és szerzetesi hivatások ügyét 

egyházmegyénkben. Itt megismétlem azt, amit egy korábbi körlevélben a 

hivatásokért végzett imával kapcsolatosan kértem paptestvéreimtől: 

„Egyházmegyénkben különösen nagy szükség van erre az imádságra, amiért is 

elrendelem, hogy az eddigi ájtatosságok mellett, amelyeket papi hivatásokért sok 

helyen végeznek, ezentúl minden plébános, segédlelkész és lelkipásztor, minden 

első csütörtökön papi és szerzetesi hivatásokért végezzen szentmisét a hívek 

részvételével. Amennyiben a hónap első csütörtökjén nem végezhető el ez a 

szentmise, pótoljuk ezt lelkiismeretesen a legközelebbi napon, amint erre 

lehetőség van.  Kérem Paptestvéreimet, hogy ezen különleges szándékról 

rendszeresen értesítsék híveinket, buzdítván őket arra, hogy imáikkal és a 

szentmisén való részvételükkel ők is csatlakozzanak ezen sürgető feladathoz, a 

hivatások ügyének előmozdításához.” (Ord. Circ. II./2012, 455. Sz.). Köszönöm 

mindenkinek, paptestvéreknek, szerzeteseknek és híveknek az imát és a 

támogatást!  

 

* * *  

 

Nr. 573/2015. 

SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE –  

EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLATI NAP 

 

Húsvét V. vasárnapja, Egyházmegyei Zarándoklati Napunk ez évben május 

3-ra esik. A papokat és szerzeteseket, iskolánk nevelőit és diákjait, 

intézményeink dolgozóit és minden kedves hívőt nagy szeretettel hívok és várok 

erre a szép ünnepre.  Kérem a Főtisztelendő Plébános Urakat, szíveskedjenek 

meghívásomat átadni a híveknek.  Idejében és megfelelőképpen hirdessék meg 

híveinknek ezt az alkalmat és szervezzék meg a zarándoklatot. Az ünnepi 

szentmise d.e. 11.00 órakor kezdődik a nagyváradi székesegyházban. A 

zarándokokat a székesegyház főbejáratánál fogadjuk és 10.00 órától imádságos 

ráhangolódásra várjuk. Örülnék, ha a csoportok körmenetben érkeznének, 

keresztekkel és templomi lobogókkal, ha lehetséges beöltözött ministránsokkal 

is. Ahogyan eddig is szorgalmaztam, továbbra is kérem a következőket: ezen a 

napon a plébániák miserendjét úgy módosítsuk, hogy papok és hívek 

eljuthassanak az ünnepi szentmisére; nagyváradi templomainkban a szentmisék 

rendjét úgy időzítsük, hogy legkésőbb 10.00 órakor kezdődjön szentmise. 

Nagyon kérem, karoljuk fel a régi hagyományok ápolását azáltal is, hogy 

zarándokcsoportot szervezünk és a plébános, lelkipásztor elkíséri híveit a búcsús 

szentmisére. Köszönöm a megértést, a támogatást és a fáradozást!  
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Nr.574/2015 

LELKIGYAKORLATOK PAPOKNAK 

 

Ebben az évben is papjainknak két lehetőséget biztosítunk a szokásos 

lelkigyakorlatok elvégzéséhez. Az első csoport 2015. július 13-17, míg a 

második csoport 2015. szeptember 7-11. között vehet részt lelkigyakorlaton. 

Buzdítom kedves paptestvéreimet, éljünk ezzel a lehetőséggel és május 31-ig 

mindenki jelezze részvételi szándékát a Püspöki Hivatalban. 

 

* * *  

 

Nr. 575/2015. 

BÉRMÁLÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

A benyújtott igénylések alapján elkészítettük az évi bérmálások sorrendjét. 

Köszönöm azok megértését, akiknek egyházközségében délutánra került a 

bérmálás. Az eddigi gyakorlat szerint a bérmálkozáshoz szükséges életkor 

minimum 12 év. A bérmálást előzze meg komoly és megfelelő előkészület. 

Ennek irányítása elsődlegesen a plébános feladata. Nagyon hasznosnak 

bizonyul, ha a szülőket és a bérmaszülőket is bekapcsoljuk az előkészületbe. A 

Főtisztelendő Plébános Urak szíveskedjenek a bérmálandók névsorát március 

14-ig Hivatalomnál leadni.   

 

Az előző évben is nagy élményt jelentett számomra a bérmálás előtti személyes 

találkozás a bérmálkozókkal. Ezért kérem most is azt, hogy a bérmálkozókat és 

azok szüleit, bérmaszüleit a bérmálási szentmise előtt legalább fél órával 

rendeljék a plébániára, hogy a szertartás előtt közösen ráhangolódjunk a 

szentség kiszolgáltatására.  

 

Továbbá azt is kérem a Főtisztelendő Plébános Uraktól, hogy a felkészítő alatt a 

következő három tematikát próbálják elmélyíteni a bérmálkozókkal: 1. Mi 

szükséges ahhoz, hogy a bérmálás szentségében megkapjam a Szentlélek 

ajándékát? 2. Hogyan ismerhetem fel környezetemben a Szentlélek jelenlétét, 

működését? 3. Fontos személy érkezésére készülök. A találkozás előtt levelet írok 

a várt személynek. A Szentlélek eljövetelére várva, a jelöltek írjanak egy levelet 

a Szentléleknek. Ezt a levelet kérném a bérmálkozást megelőzően pár nappal 

hozzám eljuttatni.  

 

Előre is köszönöm a kedves paptestvérek támogatását, a bérmálkozók és a 

szülők hozzáállását! Itt jelzem azt is, hogy a 2016. évre a bérmálásokat ez év 

novembere és jövő év január 31. között kell jelenteni! 
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Nr. 576/2015. 

EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATÁRÓL 

 

Az V./2012. körlevélben 1494. szám alatt tettem közzé az egyháztanácsok 

szabályzatát. Ennek értelmében jöttek létre plébániáinkon az egyháztanácsok, 

melyeknek mandátuma három évre szólóan 2012 Krisztus Király vasárnapján 

lépett érvényben. Mivel ezév végén esedékes lesz az egyháztanácsok megújítása, 

kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a szabályzattal kapcsolatos esetleges 

meglátásaikat vagy javaslataikat június 30-ig írásban jelezzék a Püspöki 

Hivatalban. Az új egyháztanácsok megválasztásáról későbbi időben küldök 

rendelkezést.  

 

* * *  

 

Nr. 577/ 2015.  

TŰZVÉDELMI FIGYELMEZTETÉS 

 

A közelmúltban több plébánián ellenőrzést végeztek a tűzvédelmi előírások 

betartásáért felelős állami hatóságok. A kiállított jegyzőkönyvet a megállapított 

hiányosságokkal és figyelmeztetésekkel az érintett plébániákhoz fogjuk küldeni.  

Minden plébánost kérünk, fordítson nagy gondot a tűzesetek megelőzésére és 

kiküszöbölésére templomainkban, plébániai épületeinkben és minden 

felügyeletünk alatt álló egyházi épületben. Főleg az elöregedett kapcsolók és 

villanyszerelések kicserélésére figyeljünk, valamint a villámhárítók szakszerű 

ellenőrzésére, karbantartására.    

 

* * *  

 

Nr. 578/2015. 

BEKÜLDÖTT KIMUTATÁSOK, ANYAGOK 

 

Köszönöm minden kedves paptestvéremnek a megadott időben benyújtott 

kimutatásokat és egyéb anyagokat (lelkipásztori beszámoló, költségvetések, 

anyakönyvi másodlatok, stb.)  

 

Valamennyiük számára kegyelmekben gazdag nagyböjti szentidőt kívánok.  

 

 

Nagyvárad, 2015. február 20-án  

 

 

 

† László s.k. 

         megyéspüspök 


