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László 

nagyváradi megyéspüspök körlevele 

 

 

I. / 2020 
 

Nr. 101/2020. 

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT 

 

Emlékeztetem Paptestvéreimet arra, hogy a Krisztus-hívők egységéért rendezett 

imahétre, ebben az évben január 18-28. között kerül sor. Az imahét mottója: 

„…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2). A magyar nyelvű 

segédanyag elérhető az egyházmegye honlapján is. Az említett segédanyag, 

amelyet tanulmányozásra ajánlok, megadja a közös imaalkalom általános 

liturgikus keretét. Egyházunk előírásainak megfelelően, az igeliturgia formáját 

használjuk és ne szentmise keretében tartsuk az ökumenikus imát. Jó volna, ha a 

jelenlévő keresztény testvérek, saját imájukkal és énekeikkel tennék gazdagabbá 

ezeket az alkalmakat.  

 

Kérem Paptestvéreimet, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy saját 

híveink bekapcsolásával és más keresztény felekezethez tartozó testvéreinkkel 

együtt, közös imával kérjük templomainkban az egység ajándékát. Ahol ez még 

nem történt meg, fontosnak találom ebben a témában is felkeresni más 

felekezetű testvéreinket és lelkészeket, hogy közösen tudjuk meghatározni az 

imahét programját.   

 

Nagyváradon a többi keresztény felekezet képviselőivel már meghatároztuk az 

imahét felépítését. Ennek megfelelően püspökvárosunkban az alábbi program 

szerint tartjuk az imaalkalmakat:  

• január 18., szombat 18 óra: ifjúsági ima: görögkatolikus székesegyház; 

• január 19., vasárnap 18 óra: római katolikus székesegyház; 

• január 20., hétfő 18 óra: evangélikus-lutheránus templom; 

• január 21., kedd 18 óra: Betania pünkösdista templom; 

• január 22., szerda 18 óra: unitárius templom; 

• január 23., csütörtök 18 óra: Tabor pünkösdista templom; 

• január 24., péntek 18 óra: messiáshívő zsidó zsinagóga; 

• január 25., szombat 18 óra: ortodox Holdas Templom;  

• január 26., vasárnap 18 óra: újvárosi református templom;  
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• január 27., hétfő 18 óra: belvárosi magyar baptista templom;  

• január 28., kedd 18 óra: görögkatolikus székesegyház. 

 

Kérem a nagyváradi plébánosokat és lelkipásztorokat, tájékoztassák, és 

buzdítsák híveinket a részvételre. Nagyon fontos, hogy elinduljunk egymás felé 

és megajándékozzuk egymást a közös imádság kegyelmeivel. A január 19-én 

székesegyházunkban sorra kerülő ökumenikus imára minden lelkipásztort 

szeretettel hívok és várok, híveivel együtt. Kérem, a város templomaiban január 

19-én 18 órára ne hirdessenek szentmisét.  

 

* * * 

 

Nr. 102/2020. 

A MEGSZENTELT ÉLET VILÁGNAPJA 

 

A megszentelt élet iránti különleges gondoskodása jeléül Szent II. János Pál 

pápa 1997-ben február 2-t, Urunk Bemutatásának ünnepét megemlékező 

imanappá rendelte el, amikor a hivatásuknak élő szerzeteseket, szerzetesnőket és 

papokat ünnepeljük. Az helyi gyakorlat szerint Nagyváradon a görögkatolikus 

egyházzal felváltva szoktuk megünnepelni ezt a napot. Ebben az évben a 

Megszentelt Élet Világnapján szokásos találkozó február 1-én, szombaton kerül 

megszervezésre a római katolikus egyházmegye részéről. A találkozó programja 

a következők szerint fog alakulni:  

 

• 9.30 regisztráció a püspöki palotában 

• 10.00 a jelenlévők köszöntése a díszteremben 

• 10.30 a diákok jelenetei 

• 11.00 szentségimádás a püspöki kápolnában 

• 11.30 körmenet a székesegyházhoz 

• 12.00 szentmise  

• 13.00 ebéd 

• 14.00 rekreáció 

• 15.30 a nap lezárása 

 

Nagy szeretettel hívom kedves Paptestvéreimet is erre a találkozóra. Igaz, eddig 

csak a szerzeteseket hívtuk, de nekünk, papoknak is ez a találkozás lelki 

megerősödésünkre szolgálna. Nagyon kérem Paptestvéreimet, fontolják meg jól 

ezt a lehetőséget és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy örömmel 

bekapcsolódhassanak a felkínált programba. A szervezés megkönnyítése 

érdekében, kérem Paptestvéreimet, január 28-ig szíveskedjenek jelezni 

hivatalomnál – személyesen Vakon Zsolt titkár úrnál, részvételi szándékukat. 

Előre is köszönöm, és már most örömmel várom, hogy együtt ünnepelhessük 

hivatásunk nagy ajándékát!   
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Nr. 103/2020. 

ESTI DICSÉRET BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD TISZTELETÉRE 

EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM ÁTADÁSA 

 

2020. február 21-én, 17.00 órakor ünnepi esti dicséretre hívom kedves 

paptestvéreimet és híveinket. A Boldog Bogdánffy Szilárd földi 

születésnapjának 109. évfordulóján végzett vesperás új lehetőséget nyújt 

számunkra, hogy közbenjárását kérjük a hitben való megerősödés kegyelméért, 

valamit új papi és szerzetesi hivatásokért. A vesperás alkalmával átadásra kerül a 

Hit szolgálatában elnevezésű egyházházmegyei érdemérem is, amelyre várom 

az esperesek javaslatait.  

 

* * * 

 

Nr. 104/2020. 

GYŰJTÉS A RADIO MARIA ÚJ SZÉKHÁZÁRA  

 

A Romániai Püspöki Kar hozzájárulásával 2020. január 26-án a romániai 

katolikus egyházmegyékben a román nyelvű Radio Maria számára szerveznek 

templomi gyűjtést. Kérem Paptestvéreimet, tájékoztassák híveiket erről, és 

tegyék lehetővé. hogy akik adományaikkal támogatni szeretnék a Radio Maria 

nagyváradi székházának építését, azt megtehessék.  

 

* * * 

 

Nr. 105/2020.  

A NAGYBÖJT ÉS A NAGYHÉT  

 

Ismételten arra kérem Paptestvéreimet, hogy a nagyböjti szentidőben fordítsunk 

nagy figyelmet a húsvéti misztérium megünneplésének előkészítésére. Az 

ilyenkor szokásos gyakorlatok megtartásával próbáljuk minél jobban 

bekapcsolni híveinket a szent liturgiába és a szent cselekményekbe. Tartsunk 

keresztúti ájtatosságot, szervezzünk lelkinapokat a különböző csoportoknak, 

szorgalmazzuk a böjti előírások megtartását, biztosítsunk lehetőséget a 

szentgyónás elvégzésére, és a már meghirdetett éves lelkipásztori terv szerint 

szorgalmazzuk a hívek bekapcsolódását központilag felkínált rendezvényekbe, 

amelyekről külön levélben is tájékoztatjuk a plébániákat.  

 

Fordítsunk figyelmet arra, hogy mi magunk is fel tudjunk készülni a Nagyhétre, 

amelynek liturgiáját és szertartásainak menetét idejében tanulmányozzuk át, 

elmélkedjünk rajtuk és igényesen szervezzük meg úgy, hogy mindenki lelki 

épülésére szolgáljanak. Kérem, a liturgikus előírásoknak megfelelően járjunk el, 

megőrizve azokat a helyi sajátosságokat, amelyeknek már hagyománya van és a 

hívek buzgalmát segítik: szentórák tartása, szentsír állítása és őrzése, feltámadási 

körmenet, stb.  
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Nr. 106/2020. 

OLAJSZENTELÉSI SZENTMISE 

 

A nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisét 2020. április 9-én 10.00 órakor 

mutatjuk be a székesegyházban, amelyre minden paptestvéremet és szerzetest 

szeretettel hívok. Kérem, erre az alkalomra hívjuk meg híveinket, és 

ministránsokat is hozzunk.  A szentmise után rövid agapéra várom a klérust és a 

szerzeteseket.  

 

* * * 

 

Nr. 107/2020. 

VISITATIO CANONICA 

 

Alábbiakban közlöm a kánoni látogatások programját, amelyeket az ET 396. – 

398. kánonja értelmében tervezek végezni egyházmegyénk plébániáin:   

 

1. TASNÁD, 2020. március 10-11. 

2. TASNÁDSZÁNTÓ és KIRÁLYDARÓC, 2020. március 17-19. 

3. KÁRÁSZTELEK és SELYMESILOSVA, 2020 március 26-27,.  

4. SZILÁGYCSEH, ZSIBÓ ÉS SÜLELMED, 2020. április 21-23.  

5. SZILÁGYSOMLYÓ, 2020. április 28-29.  

6. BERETTYÓSZÉPLAK, 2020. június 16-17,  

7. MAGYARPATAK, 2020. szeptember 22-23. 

8. ZILAH, 2020. október 7-8. 

9. KRASZNA, 2020. október 20-21. 

 

Az érintett plébánosokkal és esperessel 2020. február 4-én 11.00 órakor, a 

Szilágysomlyón tartandó esperesi gyűlésen szeretném megbeszélni a kánoni 

látogatásra vonatkozó tudnivalókat. Előre is köszönöm! 

 

* * * 

 

Nr. 108/2020. 

PASZTORÁLIS TEVÉKENYSÉGEK ELŐMOZDÍTÁSA 

 

Előző körlevelemben ismételten közöltem a pasztorális területek felelőseit 

egyházmegyénkben. A felelősök mellé olyan paptestvérek megnevezését kértem 

a kerületi esperesektől, akik a felelősökkel együtt egyházmegyei szinten vagy 

kerületenként szervezni és irányítani fogják a tevékenységeket. Alábbiakban 

közlöm azon paptestvérek névsorát, akik a kerületek megbízottjai az ifjúság- és 

ministránspasztoráció, illetve a családpasztoráció területén: 
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IFJÚSÁGI- ÉS MINISTRÁNSPASZTORÁCIÓ 

- egyházmegyei felelős VAKON Zsolt, püspöki titkár és MODI Blanka nővér, 

az ifjúsági iroda vezetője. 

 Váradi esperesi kerület – SZABÓ Ervin 

 Várad környéki esperesi kerület – NAGY Tibor 

 Margittai esperesi kerület – BAKOS Gábor 

 Székelyhídi esperesi kerület – BAKOS Gábor 

 Tenkei esperesi kerület – NAGY Tibor 

 Szilágysomlyói esperesi kerület – HUSZTIG Róbert 

 Tasnádi esperesi kerület - HUSZTIG Róbert 

 

CSALÁDPASZTORÁCIÓ:  

- egyházmegyei felelős TÓTH Attila Levente, margittai plébános 

Váradi esperesi kerület – PÉK Sándor  

 Várad környéki esperesi kerület – BODOR Zoltán  

 Margittai esperesi kerület – TÓTH Attila Levente 

 Székelyhídi esperesi kerület – TÓTH Attila Levente 

 Tenkei esperesi kerület – PÉK Sándor 

 Szilágysomlyói esperesi kerület – OZSVÁTH József 

 Tasnádi esperesi kerület – OZSVÁTH József   

 

Fent nevezett paptestvéreimet 2020. február 3-án, 11.00 órára várom egy 

megbeszélésre a Püspöki Palotába. 

 

* * * 

 

Nr. 109/2020. 

A KÖVETKEZŐ HETEK TEVÉKENYSÉGEI  

 

Kedves Paptestvéreim, a hitoktatók és az egyháztanácsok figyelmébe ajánlom a 

következő hetek tevékenységeit. 

 

IFJÚSÁGI- ÉS MINISTRÁNSPASZTORÁCIÓ 

„Ne hagyjuk, hogy hiába múljon el ez a kedvező időszak! Kérjük Istent, segítsen 

nekünk, hogy megvalósítsuk a valódi megtérés útvonalát. Hagyjunk fel az 

önzéssel, a magunkra szegezett tekintettel és forduljunk Jézus Húsvétja felé; 

legyünk felebarátai nehézséggel küzdő fivéreinknek és nővéreinknek, osszuk meg 

velük spirituális és anyagi javainkat.” Ferenc pápa nagyböjti üzenetének 

fényében az egyes esperesi kerületek fiataljai számára nagyböjti lelkinapokat 

szervezünk 2020. március 7-én Tasnádszántón, 2020. március 21-én 

Érmihályfalván, illetve 2020. április 4-én Nagyváradon. Az egyházmegye 

szlovák fiataljai számára 2020. április 2-4. között tartanak lelkinapokat. 
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CSALÁDPASZTORÁCIÓ 

Nemzetközi kezdeményezés a Házasság Hete elnevezésű program házaspárok 

számára, mely ebben az évben, 2020. február 9-16. között zajlik világszerte. Az 

előző években egyházmegyénk több plébániája bekapcsolódott ebbe a 

mozgalomba. Bátorítom Paptestvéreimet, hogy találják meg a kereteit és 

lehetőségeit annak, hogy ezen a héten tartalmas programot kínáljanak a 

házaspároknak.  

 

Egyre inkább tapasztaljuk a házasság elött álló fiatalok felkészítésének és lelki 

támogatásának szükségességét életük ezen fontos döntését megelőző időben. 

Éppen ezért a számukra szervezett jegyeskurzusokon igyekszünk hatékonyan 

melléjük állni, őket kísérni és tájékoztatni a házasélet örömeiről, szépségéről, 

kihívásairól. A nagyváradi Laikusképző Központban, 2020. március 3., 10., 17., 

és 24-én tartunk jegyeskurzusokat Margittán pedig 2020. február 4., 11., 18., 

és 25-én a helyi és a környékbeli jegyesek számára. 

 

Hogy a családpasztorációban továbbra is megtarthassuk a minőségi tartalmat, 

egy újabb családreferens képzést tartunk 2020. március 20-21-én a nagyváradi 

Laikusképző Központban „Építsük családjainkat és egyházunkat” mottóval. 

Meglévő és érdeklődő referenseinket személyesen fogjuk megszólítani 

Főtisztelendő Paptestvéreinken keresztül.  

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

Felsorolt programjaink mellett kövessük figyelemmel, és vegyünk aktívan is 

részt az előttünk álló hetek lelkipásztori programjain is, amelyeket karácsonyi 

körlevelemben már közöltem. Különösen ajánlom szíves figyelmükbe a papi 

képzésekre vonatkozó programjainkat:  

- Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok: 2020. január 27-30., Eger; 

- Bérmálási felkészítő II.: 2020. február 27-29., Laikusképző Központ; 

- Koronagyűlés: 2020. március 12., 10.00 óra, székesegyház, 

mottó: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87, 7),  

előadó: Blanckenstein Miklós.  

 

a különböző imaalkalmakat, valamint lelkipásztori munkatársaink képzéseit: 

- Kántorok lelkinapja: 2020. március 14., 10.00 óra, Laikusképző 

Központ 

előadó: Balogh Péter Piusz O.Praem, 

- Pedagógusok lelkinapja: 2020. április 4., 10.00 óra, Posticum,  

előadó: Labancz Zsolt SchP. 

  

 

Nagyvárad, 2020. január 7-én.  

 

†Böcskei László 

megyéspüspök m.p. 


