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László 

nagyváradi megyés püspök körlevele 

 

 

VII. / 2021 

 

Nr. 1469/2021.  

52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS  

 

Mint már ismeretes, 2021. szeptember 5-12. között szervezik meg Budapesten 

az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A kongresszus programjáról 

a hivatalos honlapon lehet tájékozódni (www.iec2020.hu).  

 

Felhívjuk Főtisztelendőséged figyelmét, hogy egyházmegyei szintű szervezést, 

buszos utazást biztosítunk az alábbi ingyenes programokra: 

 

1. Szeretettel ajánljuk a középiskolák, ifjúsági csoportok figyelmébe az Ákos 

koncerttel egybekötött Forráspont Ifjúsági estet, amelyet szeptember 

10-én, pénteken 19 órától szerveznek meg a Papp László Sportarénában. 

Bátorítjuk a Paptestvéreket, hitoktatókat, ifjúsági csoportok vezetőit, hogy 

értesítsék erről a 15-30 év közötti fiatalokat és bátorítsák őket a 

részvételre. 

 

2. Szeretettel ajánljuk plébániai csoportok, családok számára a szeptember 

11-én, szombaton 10 órától a Margitszigeten tartandó Családi napot, 

a Kossuth téren 17 órakor kezdődő szentmisét, illetve az azt követő 

eucharisztikus gyertyás körmenetet a Hősök teréig.  

 

3. Szeretettel ajánljuk az egész közösség számára a szeptember 12-én, 

vasárnap 11.30 órától a Hősök terén tartandó záró szentmisét, 

amelyen a Szentatya is részt vesz. 

 

Kérjük Főtisztelendőségedet, hogy a regisztrációhoz, illetve az utazás 

megszervezéséhez 2021. augusztus 15-ig jelezze, hogy milyen programon 

szeretne híveivel részt venni, illetve közölje a résztvevők nevét és születési 

dátumát a pasztoralis@varad.org e-mail címen. Amennyiben további 

információra van szüksége, szívesen állunk rendelkezésére.  
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Nr. 1470/2021. 

CSALÁDOK EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓJA ÉS SZENT LÁSZLÓ 

CSALÁDI NAP 

 

„Minden család világossággá tud válni a sötét világban.” (Ferenc pápa, Amoris 

laetitia, 66.) Ezzel a mottóval 2021. augusztus 28-án, szombaton egész napos 

rendezvényre hívjuk az egyházmegye családjait. A püspöki palotában és annak 

kertjében két hagyományosnak számító program – a Családok Egyházmegyei 

Találkozója és a Szent László Családi Nap – összevonásával valósul meg ez a 

találkozó. A nap meghívott előadója Ft. Ilyés Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Szent 

József-templom plébánosa lesz.  
 

Ferenc pápának az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításából származó 

mottóra épül a délelőtt 10 órakor kezdődő előadás a püspöki palota 

dísztermében. Ezzel párhuzamosan a gyermekek számára külön felügyeletet és 

foglalkozást biztosítunk.  A közös ebéd után, 15 órától szentmisében adunk 

hálát családjainkért, és kérjük a jó Isten áldását életükre. 16.30 órától 

kézművesfoglalkozás, bábszínház, arcfestés stb. várja a gyermekeket a 

palotakert árnyas fái alatt. A nap folyamán lehetőség lesz meglátogatni a 

püspöki palotában megnyílt egyházművészeti kiállítást, a pincében filmvetítésre 

várjuk az érdeklődőket, 19 órakor pedig szabadtéri koncerttel zárjuk a napot. 
 

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, bátorítsák plébániai közösségük 

családjait, hogy vegyenek részt ezen a rendkívül színes programon, a 

jelentkezők adatait (név, helység, gyermekek életkora) pedig szíveskedjenek 

2021. augusztus 20-ig, a következő elérhetőségek egyikén megadni:  

e-mail: pasztoralis@varad.org, vagy telefonszám: 0757-061859. 

 

Hívjuk és várjuk az egyházmegyénk családjait! 

 

*** 

 

Nr. 1471/2021.  

LELKINAPOK A CSALÁDOKNAK SÓLYOMKŐVÁRON 

 

A nyári hónapok ideje kiváló alkalom nem csak a pihenésre és a 

kikapcsolódásra, hanem a lelki töltekezésre is. Az idén három csoportban, három 

különböző alkalommal szervezünk a családoknak lelki hétvégét 

Sólyomkőváron: 2021. július 23-25. között a tasnádi, 2021. július 30. és 

augusztus 1. között a margittai, 2021. augusztus 20-22 között pedig a váradi 

esperesség családjai számára. Amennyiben igény lesz rá, a program ideje alatt 

gyermekfelügyeletet is biztosítunk. A részletekért Ft. Tóth Attila Levente 

családreferens atyához lehet fordulni a 0747-931349-es telefonszámon.  

 

 

 

mailto:pasztoralis@varad.org
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Nr. 1473/2021.  

VIRRASZTÁS A CSALÁDOKÉRT 

 

„ Virrasztani nem azt jelenti, hogy mindig nyitva tartjuk a szemünket, hanem azt, 

hogy szívünk szabad és a helyes irány felé fordul, vagyis készen áll az 

önátadásra és a szolgálatra.” (Ferenc pápa) 

 

Szentatyánk, Ferenc pápa tavaly decemberben a Szent József-évet, majd március 

19-től a család évét hirdette meg. De az idén arra is emlékezünk, hogy Mária 

Terézia 1771-ben, azaz 250 éve szerezte vissza a Szent Jobb ereklyét Raguzából 

(ma Dubrovnyik), ahol a török hódoltság idején a domonkos szerzetesek őrizték.  

 

A budapesti Szent István Bazilikában idén huszonötödik alkalommal szervezik 

meg a Nagyboldogasszony ünnepére virradó engesztelő virrasztást, annak a 

napnak az éjszakáján, amikor halála előtt a szent király a 

Nagyboldogasszonynak ajánlotta fel népét, így minket is. A jövőnket 

veszélyeztető, hitünk és egyházunk ellen irányuló támadások napjaiban 

különösen fontos, hogy összefogjunk, és együtt imádkozzunk, virrasszunk 

népünk megmaradásáért, lelki megújulásáért, keresztény örökségünk 

megóvásáért és továbbadásáért. A szervezők szándékához kapcsolódva 

egyházmegyénk papjait, szerzeteseit és híveit is imára hívom, és kérem, hogy 

2021. augusztus 14-én, szombaton 20 órától a Nagyboldogasszony 

tiszteletére emelt templomokban legalább egy órás virrasztást tartsanak. 

 

Kiemelten fontosnak érzem, hogy egyházmegyénk is csatlakozzon ehhez a 

kezdeményezéshez, hiszen Szentjobbon állt egykoron a bencés apátság, 

amelyben Szent István bebalzsamozott jobb karereklyéjét három évszázadon 

keresztül őrizték. Amint az egy korábbi körlevelemben (OC I/2016.) részletesen 

megjelent, a király sírjából előkerült teljes jobb kar és gyűrűs kézfej Mercurius 

székesfehérvári őrkanonok tulajdonába jutott, aki Bihar megyei birtokán őrizte. 

A fényes kísérettel odalátogató I. Lászlónak Mercurius csodával magyarázta 

meg a helyzetet: meggyőzte arról, hogy az ereklye isteni rendelésből került oda. 

Erre a király Szent István tiszteletére bencés monostort alapított azon a helyen, 

és Mercuriust tette apátjává. A Szent Jobb megtalálásának dátuma 1084. május 

30. Ekkortól kezdve az ereklye különleges tisztelet tárgyává vált, az azt őrző 

Berettyómonostor pedig zarándokhellyé.  

 

Fentiek ismeretében megalapozottnak találom, hogy a család éve és a Szent 

József-év ünneplésében közös imádsággal, virrasztással forduljunk 

Nagyasszonyunkhoz és az első magyar szent család fejéhez, közbenjárásukat 

kérve családjainkért, közösségeinkért, egyházmegyénkért. 

 

Nagyvárad, 2021. július 15.  

†Böcskei László 

megyés püspök m.p. 


