
1 
 

 
 

 László 
nagyváradi megyéspüspök körlevele 

 
 

I. / 2017 
 

 
 
Nr. 471/2017.  
A FATIMAI JELENÉSEK 100. ÉVFORDULÓJA  
 
Alapító királyunk szentté avatásának 825. évfordulójára emlékezve, előző 
körlevelemben már részletesen kitértem idei ünneplésünk jövőt meghatározó 
tartalmára és megneveztem azokat az irányvonalakat, amelyeknek követése 
Szent László életének példájára, a hitben való megerősödést és a keresztény élet 
elkötelezettebb felvállalását eredményezné. Nem feledkezhetünk meg azonban 
arról sem, hogy 2017-ban a Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének 100. 
évfordulóját is ünnepeljük. Gondviselésszerű, hogy anyai oltalmába ajánlhatjuk 
Szent Lászlóra való emlékezésünket, miközben kérhetjük, hogy gondoskodása 
és közbenjárása révén, nyitottak lehessünk Isten üzenetének befogadására, és 
erősek is ahhoz, hogy a sokféle megpróbáltatásokkal és kihívásokkal szemben, 
Isten akarata szerint tudjunk cselekedni küldetésünk útján.  
 
„Mindenek előtt illik tudni, hogy a mi váradi egyházunk alapítója Szent László 
néhai magyar király; alapítá pedig és szentelé azt a boldogságos Szűz Mária 
tiszteletére.,...” – olvassuk Bunyitai Vince könyvében, amelyet a Váradi 
Püspökség történetéről írt. (Bunyitai Vince, A Váradi Püspökség Története, 29. 
old). A szent király sokféle ábrázolásai között találunk olyat is, amely nem csak 
vitézségét és bátorságát örökíti meg az utókornak, hanem első szent 
királyunkhoz hasonló jámborságát és buzgóságát is, amikor egyházmegyénket a 
Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja. Ennek a bizalomteljes 
ráhagyatkozásnak gyümölcseit élvezhette egyházmegyénk folytonosan a 
történelem folyamán, amikor külső és belső veszélyek idején, a Boldogságos 
Szűz oltalma soha nem fordult el Szent László örökségétől. Szentjobbi 
kegyhelyünk is ennek a bizalomnak a hordozója és reméljük, hogy a jövőben is 
sok kegyelem közvetítője marad számunkra és utódaink számára Szent István és 
Szent László őrhelyén.  
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Ilyen megokolásból hasznosnak tartanám azt, ha ebben az évben, miközben 
Szent Lászlót ünnepeljük, különleges és méltó figyelmet fordítanánk a 
Boldogságos Szűz Máriára is, akinek segítsége a jövőben is biztosan megtarthat 
bennünket keresztény elköteleződésünk útján. A fatimai jelenések egyik fő 
üzenete Mária aggodalmáról és gondoskodásáról szól. Aggódik gyermekeiért, 
értünk, mert néha túlságosan magával ragad bennünket a mostani idők szele. De 
gondoskodik is rólunk azáltal, hogy mint egykor a kánai menyegzőn az 
apostolokat figyelmeztette, bennünket is a bűnbánat és az engesztelés, valamint 
a Jézushoz való ragaszkodás útjára akar vezetni.  
 
Ebben a jubileumi évben is szembesülünk azzal a nagy kihívással, hogy nagy 
elődeink követésében Jézus üzenetének továbbításáért fáradozzunk. Ezért, 
alkalmas ez az idő arra is, hogy Mária-tiszteletünk felelevenítésével 
megerősödjünk az iránta való bizalomban és még nagyobb hittel kövessük 
fatimai üzenetének saját életünkre vonatkozó kéréseit. Megújulásunk az 
önvizsgálat lépcsőjével kell kezdődjön, amely a hozzánk nem illő gondolatok és 
szokások elhagyását és a Krisztust követők magatartásának állandó gyakorlását 
jelenti. Az így megújult és Máriát szerető keresztény, egy értékesebb közösség 
építője lesz, amelyet Isten bőséges áldása gazdagít a további fejlődés szakaszán.  
 
A fentiek értelmében mindenkit arra kérek, szítsuk fel magunkban a Szent Szűz 
iránti tiszteletet és szeretetet, amelynek külső kifejezésére nagy gondoskodással 
és áhítattal gyakoroljuk a Mária-tisztelet gazdag és hagyományos formáit. Ne 
hanyagoljuk el a Mária ájtatosságokat és a papok ne ruházzák át ezeket a világi 
hívőkre. Végezzük ünnepélyesen a májusi és az októberi ájtatosságokat ilyen 
alkalmakkor is bátorítva híveinket a Krisztus-követés útjára. Szeressük a 
rózsafűzért, támogassuk a rózsafűzér társulatokat, a Mária Légiót és egyéb 
máriás lelkületű egyesületeinket. Templomainkban ápoljuk a Szűz Máriának 
ajánlott oltárokat és gondozzuk templomainkon kívül is felállított Mária 
szobrokat, emlékhelyeket. Buzdítsuk híveinket arra, hogy kéréseikkel és 
hálájukkal bizalommal forduljanak a Szent Szűzhöz, miközben egyénileg vagy 
közösségileg is felajánlásokkal fordulhatnak hozzá. Külön megemlítem itt 
azokat az ájtatosságokat és gyakorlatokat, amelyek a fatimai jelenésekhez 
kapcsolódnak. Ahol már meghonosodott a Mária-tiszteletnek ilyen formája, 
végezzük tövábbra is buzgalommal és adjunk lehetőséget sokaknak arra, hogy 
elmélyítsék a fatimai jelenések üzenetét az ő életükben. Szentmiséken is 
beszéljünk a fatimai jelenések 100. évfordulójáról, főleg azok üzenetéről és 
aktualitásáról a mai keresztény hívő életében.  
 
Lentiekben egy kis összefoglalót találhatunk erre az évfordulóra:  
_____________________________________________________________ 
 
1917. május 13-án egy Cova da Iria (Béke völgye) nevű helyen, a portugáliai 
Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és 
unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy asszonyt 
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pillantottak meg, aki „ragyogóbb volt, mint a 
nap”.http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=61209&img=o_fatimailatnokok.jpg Az 
Asszony a rózsafűzér imádkozására buzdította a gyermekeket, és arra kérte őket, 
hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába.  
 
A gyermekek engedelmeskedtek neki és június 13-án ismét ott voltak. A  jelenés 
alkalmával a Szűzanya megjövendölte Francisco és Jacinta korai halálát, 
Lúciától pedig az ő Szeplőtelen Szívének tiszteletét és további engesztelést kért.  
 
A júliusi jelenésben bízta rájuk a Szűzanya a három titkot. Az első titok a pokol 
látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a világra várnak, ha 
nem hallgat Mária intésére. A második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére 
vonatkozik, mely „reménycsillag a világ békéje és a lelkek üdvössége” számára. 
A Szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő 
Szeplőtelen Szívének. A harmadik titkot Lúcia nővér 1959-ben egy zárt 
borítékban eljuttatta XXIII. János pápának. Nyilvánosságra hozataláról II. János 
Pál pápa határozott 2000-ben. Részlet a titokból: „[...] láttunk egy fehérbe 
öltözött püspököt, akiről úgy éreztük, hogy ő a Szentatya. […] ment botladozó 
léptekkel […], fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és 
egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt.” II. János Pál 
ellen 1981. május 13-án követtek el merényletet a Szent Péter téren. A fatimai 
jelenések első napja és a merénylet időpontja közti egybeeséssel kapcsolatban 
így nyilatkozott: „Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, 
hogy ki térítette el a golyót, egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította.” 
 
Augusztusban 19-én történt a következő jelenés, mivel 13-án a gyermekeket 
kihallgatás miatt fogva tartották. „Imádkozzatok, imádkozzatok és hozzatok sok 
áldozatot a bűnösökért.” Ezekkel a szavakkal buzdította a Szűzanya őket. 
 
Ötödik látogatása alkalmával a Szűzanya azt mondta a gyermekeknek, hogy 
folytassák a rózsafüzér-imádságot, hogy kiesdekeljék a háború végét. 
 
A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal, 1917. október 13-án 
mintegy 70 ezer ember volt jelen Cova da Iriában. Ekkor történt a híres 
napcsoda: a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a 
földre. „Ott álltunk, lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. 
Milyen az Isten! Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt soha nem tudjuk 
elmondani.” (Francisco Marto) 
 
A Szűzanya kérésének eleget téve II. János Pál pápa 1984. március 25-én, 
megemlékezve Máriának az angyali üdvözlet percében kimondott igen-jéről, 
Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta az 
emberiséget.http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=61209&img=o_fatimafelajanlas.jpg 
“Népek Anyja, te, aki ismered minden szenvedésüket és reményüket, te, aki anyai 
szíveddel érzed a mai világban folyó összes harcot a jó és a rossz, a világosság 

http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=61209&img=o_fatimailatnokok.jpg
http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=61209&img=o_fatimafelajanlas.jpg
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és a sötétség között, halld meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélektől indítva 
közvetlenül a te Szívedhez intézünk: öleld át az Anya és az Úr Szolgálóleánya 
szeretetével emberi világunkat, melyet az emberek és népek földi és örök sorsa 
miatti nyugtalansággal fölajánlunk és neked szentelünk. Különösen neked 
ajánljuk és szenteljük azokat az embereket és nemzeteket, melyeknek 
különlegesen szükségük van erre a fölajánlásra és neked szentelésre. »Oltalmad 
alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk 
idején!«" 
 
Francisco és Jacinta gyermekként hunytak el 1919-ben és 1920-ban, II. János 
Pál pápa 2000. május 13-án avatta őket boldoggá Fatimában. „A Szent Szűz 
anyai aggódással jött el ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: »Ne bántsák 
többé Istent, a mi Urunkat, akit már annyi bántás ért.« Az anyai fájdalom 
késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért kéri a kis 
pásztoroktól: »Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat a 
bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot 
ajánljon föl értük.«”(részlet II. János Pál pápa a boldoggá avatáson mondott 
homíliájából). Liturgikus ünnepük február 20.  
 
Lúcia nővér életének 98. évében, 2005. február 13-án hunyt el.”»Az én 
Szeplőtelen Szívem győzni fog.« Mit jelent ez? Azt, hogy az Isten számára nyitott, 
az Isten szemlélése által megtisztult szív erősebb minden fegyvernél. Mária igen-
je, szívének szava megváltoztatta a világtörténelmet, mert bebocsátotta a 
Megváltót e világba – mert ennek az igennek a terében Isten emberré tudott 
lenni és örökre az marad. A Gonosznak van hatalma a világban, látjuk, újra meg 
újra megtapasztaljuk; van hatalma, mert a mi szabadságunk eltéríthető Istentől. 
Mióta azonban Istennek emberi szíve van és az emberi szabadságot a jóra, Isten 
felé fordította, nem a rosszra való szabadságé az utolsó szó. Azóta érvényes: A 
»világban üldözést fogtok szenvedni, de bízzatok, én legyőztem a világot.« (Jn 
16,33. Fatima üzenete arra biztat, hogy merjünk bízni ebben az ígéretben.”(XVI. 
Benedek pápa) 
 

* * * 
 
Nr. 472/2017.  
LELKIPÁSZTORI  PROGRAMOK  2017-BEN - EMLÉKEZTETŐ 
 
I. A Szent László Év megemlékező programjai 
A jubileumi év alkalmáéval meghirdetett Szent László találkozókat az előző 
körlevelemben közölt rend szerint szervezzük. Ilyen irányban már részletesen 
tárgyaltunk az érintett házigazdákkal, moderátorokkal és szónokokkal. A 
kerületi esperesek is segítik a találkozók megszervezését. Mindenkit arra kérek, 
hogy kapcsolódjon be ezen alkalmakba.  
 
Szent László nagyváradi tiszteletének nyomdokait követve a Szent László 
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templom, egykori székesegyházunk oltárképének restaurálása a múlt iránti 
kötelezettségünk kifejeződése. A restaurált oltárkép zarándoklati napunkon már 
teljes ragyogásában megcsodálható lesz.  
Messze földön híresek Szent László kárpát-medencei falfestményei, 
melyekből egy színvonalas falképábrázolást tervezünk a nagyközönség elé tárni 
a nagyváradi várban található épületegyüttesben 2017. május 8-án, 17.00 órától.  
 
A Szent Özséb Társulat 2017. május 13-án 17.00 órától Szent László 
tiszteletére tart koncertet a Vártemplomban.  
 
Húsvét 5. Vasárnapján, 2017. május 14-én tartjuk Egyházmegyei 
Zarándoklati Napunkat. Eminenciás Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek számos hazai és határon túli főpásztor jelenlétében 11.00 
órakor mutatja be az ünnepi szentmisét. Ezt követően Szent László nagyváradi 
és győri ereklyéinek jelenlétében ünnepélyes körmenetet tartunk Nagyvárad 
utcáin, hogy a múlt értékeit a jelenbe hozva a reményteli jövő építéséhez 
merítsünk erőt.  
 
A magyarországi Szabolcson 2017. június 24-én, míg Győrben 2017. június 
27-én lesznek jubileumi rendezvények, melyekre terveink szerint 
egyházmegyénkből is indítunk majd zarándokcsoportot.  
 
Egyházmegyei Szent László ünnepségsorozatunkat az ősi székesegyház falainál, 
a Vártemplom közelében fogjuk zárni 2017. október 5-én, amikor közösségi 
hitvallásként rójuk le tiszteletünket Szent László hajdani sírjánál.  
 
Alapító királyunk személye iránt érdeklődők igényes program elé nézhetnek 
2017. október 14-én, amikor Egyháztörténeti Konferenciánkon a 
legkiemelkedőbb szaktekintélyek szólalnak fel a témában. Számos tudományos 
történelmi eredményt hallhatunk az előadók részéről, mely Szent László iránti 
tiszteletünket még szilárdabb talajra helyezi  
 
Mindezen megemlékezések és ünnepi alkalmak a múlt gyökereiből táplálkozva a 
jövő gyümölcseit célozzák megteremni, mely soha nem egyéni érdekeltségű, 
hanem közösségteremtő erővel bír. Éppen ezért bíztatom Főtisztelendő 
Paptestvéreimet, merjenek nyitottságot feltételezni a hívekről és alkalmat 
biztosítani számukra erre a „megújulásra a gyökerekből”.  
 
II. Papok és szerzetesek programjai 
A Szent László emlékév programjai mellett a folytonosság jegyében továbbra 
sem maradnak el éves lelkipásztori programjaink. Az idei két koronagyűlés 
tematikái az előző két pápai enciklika. 2017. március 16-án (figyelem: 
időpontváltozás!) Dr. Papp Miklós a családokról szóló Amoris Laetitia 
dokumentumot, 2017. október 19-én pedig Nemes István a Laudato'si, a 
teremtett világ védelméről szóló enciklikát fogja bemutatni.  
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A papi lelkigyakorlatot Ft. Szederkényi Károly atya fogja tartani 2017. július 
3-7. között.  
Hivatások Hétvégéjére, 2017. május 2-7. között Nagyváradra várjuk 
mindazokat a fiatalokat, akik meghallották Isten hívó szavát és szeretnének 
közelebbről megismerkedni a papi- és szerzetesi élettel.  
 
A tavalyi évhez hasonlóan 2017. május 30-án tartjuk a papok és szerzetesek 
zarándoklatát Szentjobbra, a hívek zarándoklata pedig 2017. szeptember  
10-én lesz, amikor a Boldogságos Szűz Mária felújított kegyképe előtt kérjük 
Égi Édesanyánk közbenjárását.  
 
III. Pedagógusok programjai 
Hitoktatóink szakmai továbbképzője nem csak nekik, de a Paptestvérek számára 
is hasznos lehet. Már januárban megvolt Pécsi Rita nevelésszakértő előadása, 
legközelebb pedig a Kett-módszerrel ismerkedhetnek meg az érdeklődők 2017. 
február 17-19-én.  
 
Egy lelkigyakorlat jellegű napot tölthetnek együtt a pedagógusok Ft. Urbán 
Erik OFM atya moderálásában 2017. április 8-án.  
 
A pedagógusok mellett kántorainknak is szervezünk szakmai továbbképzőt 
2017. március 11-én Ft. Balogh Piusz O.Praem. vezetésével.  
 
IV. Családos programok 
Örömmel tapasztaljuk, hogy plébániáinkon több helyen is élő, aktív családos 
csoportok működnek, akik a helyi adottságoknak és igényeknek megfelelően 
tevékenyen részt vesznek a plébániai tevékenységekben, ünnepek 
előkészítésében, jótékonysági programokban, gyerekprogramokban, stb. Az ő 
bátorításukat is célozza az Egyházmegyei Családtalálkozó 2017. május 27-én, 
ahol Ft. Szénégető István atya a „család-plébánia” alappilléreit vázolja majd fel.  
 
Tovább folytatjuk, immár harmadik éve, a „Párkapcsolati Műhely” nevet 
viselő házastársi kapcsolatot erősítő programunkat egy novemberi időpontban.  
 
Idén márciustól újra „Szerelmi körsétára” invitáljuk a házastársakat, akik 
ötletes feladatok teljesítése után nyeremény-sorsoláson vehetnek részt.  
 
V. Ifjúsági programok 
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai nagyböjt szombatjain az 
egyházmegye plébániáit fogják felkeresni azzal a céllal, hogy a fiatalok között 
megtalálják azokat, akikre a jövőben építeni tudunk és a jövőben az ifjúsági 
csoportok magját képezhetik. Számukra tervezünk majd egy ifjúsági 
lelkigyakorlatot 2017. április 27-30. között és két animátorképzőt 2017. 
május 26-28., illetve október 20-22. között.  
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2017. július 12-16. között gyakorlott zenész fiatalokat és kezdőket egyaránt 
várnak a Tasnádszántón tartandó gitártáborba. 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is három kalandtábort hirdetünk meg: 2017. 
július 18-23., július 25-30., illetve augusztus 22-27. között. Ezekkel a 
programokkal azokat a 12-18 év közötti fiatalokat szólítjuk meg, akik távol 
vannak az egyháztól. Egy istenélményt szeretnénk nyújtani számukra ezekben a 
táborokban, illetve úgy irányítani őket, hogy a létrejövő plébániai csoportokban 
otthonra és támogatásra találjanak. 
 
A tavalyi évben a nagyváradi fiatalok egy csoportjával eredményesen sikerült 
csatlakozni a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű ökumenikus 
önkéntesprogramba. Egy szociális önkéntes akció, amelyet történelmi 
keresztény egyházak közösen szerveznek, és közös összefogásra hívják  a 
fiatalokat, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Világszerte fiatalok 
kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek 
közhasznú feladatokat: intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, 
szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző 
közösségeknek (fogyatékkal élők, idősek stb.). A 2017. október 12-15. között 
tartandó eseménybe több plébániát szeretnénk bevonni.  
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan szervezzük 2017. június 10-én Nagyváradon az 
Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót, illetve 2017, szeptember 30-án Margittán 
az  Egyházmegyei Ministránstalálkozót. 
 
 
VI. Egyéb programok 
Ferenc pápa kérésére a Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és 
szombaton 2017. március 24-25. között megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű 
ájtatosság gyakorlatát mi is terjeszteni akarjuk egyházmegyékben. Sokak 
számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik 
gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját: élik át az 
elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét.  
 
Szintén Ferenc pápa rendelte el, hogy az Évközi 33. Vasárnap a Szegények 
Vasárnapja legyen, mely az idén Szent Erzsébet, a jótékonyság 
megtestesítőjének napjára esik, 2017. november 19-re. Ne csak gondoljunk, 
hanem tegyünk is valamit ezen alkalommal is a plébániánk területén élő 
rászorulókért.  
 
A beosztás szerint idén ismét egy helyi plébánia látja vendégül egyházmegyénk 
aktív kórusait. Előre is hálásak vagyunk az érmihályfalvi plébánia 
közösségének, akik 2017. november 25-én adnak otthont az Egyházmegyei 
Kórustalálkozónak. Ez ünnepélyes zárása is lesz az éves egyházmegyei 
programsorozatnak, amikor még egy pillantást vetünk a mögöttünk álló évre, és 
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Isten kegyelméből nyitott szívvel tekintünk majd a közelgő, új egyházi év elé.  
 
 
Nr. 473/2017.  
BOLDOG SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK – ÜNNEPÉLYES VESPERÁS   
 
Ebben az évben is, február 21-én Boldog Szilárd vértanú püspök tiszteletére a 
Székeskáptalan, a papság és híveink jelenlétében ünnepélyes vesperást tartunk a 
székesegyházban. Ez alkalommal kerül átadásra „A Hit Szolgálatában”  
elnevezésű egyházmegyei érdemérem.  
 
Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy lehetőségeikhez mérten, híveik 
kíséretében vegyenek részt ezen a vesperáson és továbbra is buzdítsák híveiket 
arra, hogy minden szükségben bizalommal kérjék Boldog Szilárd püspök 
közbenjárását. A már közölt ima szövegét továbbra is terjesszük:  
 
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.  
 

* * * 
 
Nr. 474/2017. 
OLAJSZENTELÉSI  SZENTMISE 
 
2017. április 13-án, Nagycsütörtökön 10.00 órakor tartjuk 
székesegyházunkban az olajszentelési szentmisét. Minden paptestvért, szerzetest 
és szerzetesnőt, papnövendéket és egyházi alkalmazottat szeretettel hívok erre a 
szentmisére. Amennyiben lehetséges, tegyük lehetővé, hogy híveink, főleg a 
ministránsok vegyenek részt ezen a szentmisén. A szentmisét követően lehet 
átvenni a megszentelt olajokat. A szentmisét szerény agapé követi a Püspöki 
Palota dísztermében.   
 
Továbbá, kérem Paptestvéreimet arra, hogy a nagyheti szertartásokat alaposan 
készítsék elő és az előírásoknak megfelelőn végezzék azokat. Az egyházmegyei 
direktórium is hasznos eligazítást biztosít ezen a téren. Olvassuk el figyelmesen 
a szertartásokra vonatkozó rubrikákat és igyekezzünk méltó módon végezni a 
liturgiát. Ügyeljünk arra, hogy az ilyenkor használt kellékek és felszerelések, 
amelyeket egyébként ritkábban szoktunk használni, megfelelő állapotban, tisztán 
és rendezetten kerüljenek liturgikus használatra. Idejében szerezzük be a húsvéti 
gyertyát. Kerüljük azt az ízléstelen megoldást, hogy egy régi húsvéti gyertyára 
vékony kis gyertyát helyezünk.  
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Nr. 475/2017. 
SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE –  
EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLATI NAP 
 
Előző körlevelemben már kitértem az Egyházmegyei Zarándoklati Napra, 
amelyre 2017. május 14-én kerül sor. Ebben a jubileumi évben mindenkit, 
papokat, szerzeteseket és híveket szeretettel hívok erre a rendkívüli eseményre.  
Az ünnepi szentmise, az eddigi gyakorlat szerint 11.00 órakor kezdődik a 
nagyváradi székesegyházban. A zarándokokat a székesegyház főbejáratánál 
fogadjuk és 10.00 órától imádságos ráhangolódásra várjuk. A szentmisét a 
hagyományos körmenet követi, amelyet ebben az évben valószínűleg egy 
hosszabb útvonalon fogunk tartani. Ezzel kapcsolatosan idejében küldünk 
pontosabb tájékoztatást.  Továbbra is kérem paptestvéreimet, szorgalmazzuk 
híveink között azt, hogy a csoportok körmenetben érkezzenek, kereszttel és 
templomi lobogókkal, ha lehetséges beöltözött ministránsokkal. Amint eddig is 
gyakoroltuk, ezen a napon a plébániák miserendjét úgy módosítsuk, hogy papok 
és hívek eljuthassanak az ünnepi szentmisére. Nagyváradi viszonylatban úgy 
időzítsünk, hogy legkésőbb 10.30 órakor fejezzük be az utolsó délelőtti 
szentmisét. Köszönöm a megértést, a támogatást és a fáradozást!  

 
* * * 

 
Nr. 476/2017. 
BÉRMÁLÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Azok a paptestvérek, akik bérmálást készítenek elő plébániájukon ebben az 
évben, szíveskedjenek március 15-ig Hivatalomnál leadni a bérmálandók 
névsorát. 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, akinek érkezését várják. Ezt a levelet kérném a bérmálkozást 
megelőzően pár nappal hozzám eljuttatni.  
 
Előre is köszönöm a kedves paptestvérek támogatását, a bérmálkozók és a 
szülők hozzáállását!  
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Nr. 477/2017.  
EZÜSTMISE 
 
Sajnálatos módon, előző körlevelemből kimaradt egy kerek papi évforduló 
megemlítése. Ezt a hiányt pótolom most, amikor valamennyiünk imádságos 
megemlékezésébe ajánlom Dr. FÜGEDY Antal paptestvérünket, bírósági 
helynököt és mezőbikácsi plébánost, aki ebben az évben pappá szentelésének 25. 
évfordulóját ünnepli. Ezüstmiséjére 2017. június 5-én, pünkösdhétfőn kerül sor.  
Isten áldása kísérje életét és munkáját! 
 

* * * 
 
Nr. 478/2017. 
KINEVEZÉS 
 
Folyó év február 1-től a biharpüspöki plébánia ellátását Ft. VARGA Sándor 
paptestvérünkre bíztam. Egyben, arra kértem, segítsen be a püspöki hivatalunk 
gazdasági irodáján is. Köszönöm készségét és mindenkit arra kérek, fogadjuk őt 
készséges szívvel!  
 

* * * 
 
Nr. 479/2017. 
BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK 
 
Köszönöm minden kedves paptestvéremnek a határidőre elküldött statisztikákat 
és egyéb dokumentumokat (költségvetések, anyakönyvi másodlatok, stb.). 
Külön figyelemmel és hálával vettem kézbe a lelkipásztori beszámolókat. Ilyen 
úton is mindenkinek megköszönöm az elmúlt évben tanúsított szorgalmat, a 
törekvést és a kitartást. Nagy hálával tartozok kedves híveinknek is, akik sok 
szép kezdeményezéssel gazdagították egyházközségeik és egyházmegyénk 
életét. Valamennyiük számára már most kegyelmekben gazdag nagyböjti szent 
időt kívánok.  
 
 
Nagyvárad, 2017. február 9-én  
 
 
 
 

† László s.k. 
         megyés püspök 
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