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László 

nagyváradi megyéspüspök körlevele 

 

 

VI. / 2015 

 

 

Nr. 2011/2015.  

AZ IRGALMASSÁG ÉVÉRŐL 

 

Szentatyánk, Ferenc pápa által nemrégiben meghirdetett rendkívüli szentévvel 

kapcsolatosan az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, Excellenciás 

Salvatore Rino Fisichella érsek információs anyagot küldött számunkra, melyből 

egy pár fontosabb gondolatot szeretnék kiemelni:  

 

1. A szentév meghirdetése 

Ferenc pápa ez év március 13-án egy bűnbánati szertartás keretében, 

Misericordiae Vultus (Az irgalmasság arca) című bullájával az irgalmasság 

rendkívüli szentévét hirdetett meg, mely 2015. december 8-án veszi kezdetét 

és 2016. Krisztus Király ünnepén zárul. A szentév megszervezését Szentatyánk 

az Új Evangelizáció Pápai Tanácsára bízta, aki egész év folyamán élő 

kapcsolatot ápol a helyi egyházmegyékkel és folyamatosan tájékoztat az év 

folyamán zajló eseményekről.  

 

A kiengesztelődés szentsége lehetővé teszi számunkra, hogy újból és újból 

visszatérjünk a mindig megbocsátó Atyához, aki Fiában kiengesztelődött velünk. 

A bűnbánat szentsége a pap feloldozó keze révén felragyogtatja előttünk 

Krisztus arcát és a tiszta szív örömével járhatjuk az élet útját. Mindannyian arra 

kaptunk meghívást, hogy ezzel az örömmel nyújtsunk vigasztalást korunk 

minden emberének. A megbocsátó Atyával való találkozás élményét szeretnénk 

a szentévben minél több felebarátunkkal megismertetni, és megosztani velük a 

megtisztulásnak ezt a szent örömét.  

 

2. Szent kapu megnyitása 

A rendkívüli szentév megnyitásának a helyi egyházban külsőleg is meg kell 

nyilvánulnia, éppen ezért a Szentatya kifejezett kérése, hogy a világ minden 

egyházmegyéjében, főleg a székesegyházakban egy kaput jelöljenek meg, 

amelyet az Isteni Irgalmasság Kapujaként Advent 3. vasárnapján ünnepélyesen 
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nyissanak meg, hogy a szentév alkalmával többször is alkalmat nyújtson a 

híveknek és a zarándokoknak Isten irántunk mutatott irgalmának szemlélésére és 

elmélyítésére.  

 

Az ajtók elzárnak és védenek, de mindenek előtt egy olyan helyre vezetnek, ahol 

oltalmat, biztonságot és szeretetet tapasztal meg az azon átlépő. Az irgalmasság 

ajtaján belépve teljes búcsú nyerhető a bűnbánat szentségének gyakorlásával 

valamit a Szentatya szándékára végzett Miatyánk, Üdvözlégy és Hiszekegy 

elimádkozásával. Mindemellett találjunk alkalmakat és lehetőségeket 

plébániáinkon, hogy híveinket is rávezessük arra, hogy Isten irgalmas szeretetét 

egymás között is gyakorolhatják, valahányszor egymásnak bocsátanak meg vagy 

egymást önzetlenül segítik.  

 

3. Az irgalmasság rendkívüli szentévének mottója és logója 

Jézus az ellenségszeretetre szólítja fel követőit: „Legyetek irgalmasok, amint a ti 

Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). A szlovén származású Marko I. Rupnik jezsuita 

atya az irgalmasság teológiai összegzéseként alkotta meg a szentév logóját és 

mottóját. Krisztus megváltói művének beteljesítéseként, mint jó pásztor vállára 

veszi az elesett embert és összesimuló arcukon egyik szemük összekapcsolódik. 

Így „közös szemükkel” egymást szemlélik: Krisztus az ember szemével, az 

ember pedig Krisztus szemével. Az ókeresztény és középkori ikonográfiából 

ismert mandorlába helyezett ábrázolás belülről kifele haladva világosodik, 

utalva Krisztus megváltói művére, aki a sötétségből a világosságra vezeti az 

elesett embert. Csak Ő egyedül ismeri a hazafelé vezető utat az atyai házba. A 

szentév logója Krisztusnak erre a cselekedetére szólít fel valamennyiünket – 

„Irgalmasok, mint az Atya – Misericordes sicut Pater.”  

 

Az irgalmasság rendkívüli szentéve különleges lehetőséget biztosít számunkra, 

hogy az isteni irgalmasságot közelebbről megismerhessük és átélhessük. A 

kapott információk alapján a következő évi lelkipásztori rendezvényeink mellett 

minden egyes alkalmat meg szeretnénk ragadni, hogy Isten megbocsátó 

szeretetét hirdessük híveinknek egyházmegyénkben is. Szeretettel hívom már 

most Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy Szentatyánk ezen kezdeményezésébe 

minél többen és egyre aktívabban kapcsolódjunk be, hogy helyi 

egyházközségeinkben is minél több formában gyakoroljuk az irgalmasság testi 

és lelki cselekedeteit. 

 

*** 

 

A Szentatya kérésének eleget téve a nagyváradi egyházmegyében a 

székesegyház főbejáratától jobbra eső ajtót nevezem meg az Isteni Irgalmasság 

Kapujának (porta misericordiae), melynek ünnepélyes megnyitására Advent 3. 

vasárnapján, 2015. december 13-án kerül majd sor. A rendkívüli szentév egyéb 

programjairól később fogunk tájékoztatást adni. 
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Nr. 2012/2015. 

IMANAP A TEREMTETT VILÁGÉRT   

 

A Laudato Si’ enciklika közvetlen hatásaként is értelmezhető Ferenc pápa 

kezdeményezése, aki szeptember 1-re imanapot hirdetett a teremtett világért. 

Szentatyánk a teremtett világért való közös törődés jegyében fordult a 

Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnökéhez és kérte, megfelelő 

formában továbbítsa a világon élő összes katolikus hívő számára ezen 

rendelkezését. A levélben Ferenc pápa a természet iránti aggodalom társadalmi 

elkötelezettségére szólít fel, a szegények iránti méltányosságra, amely egyben 

öröm és a belső béke forrása is. Fentiek értelmében, a jövőben szeptember 1-én 

a teremtett világért imádkozzunk. Ezt a szándékot az egyházmegyei 

direktóriumunkban is meg fogjuk jelölni.  

 

* * * 
 

Nr. 2013/2015. 

PAPI SZENÁTUS MEGÚJÍTÁSA  

 

Ismét esedékes egyházmegyénkben a PAPI SZENÁTUS megújítása. Az ide 

vonatkozó előírásoknak megfelelően – amelyeket az 1208/2009. szám alatt 

tettem közzé a Papi Szenátus Szabályzata cím alatt – kérem a kerületi 

espereseket, hogy október hónapban minden kerületben szabályosan 

szervezzék meg a szenátusi tagok ill. kerületi képviselők megválasztását. Az így 

megválasztott paptestvérek nevét 2015. október 31-ig nyújtsák be a püspöki 

irodán. Az említett szabályzatból (1208/2009. sz.) a Papi Szenátus tagjainak 

megválasztására vonatkozó részt hozom emlékeztetőül:  

 

II. A Papi Szenátus felépítése és megválasztása  

5. §. A Papi Szenátus tagjainak száma egyházmegyénkben 14, az alábbiak 

szerint:  

- Hivatalból tagjai az egyházmegyében betöltött hivataluk időtartama 

alatt: a megyéspüspök általános helynöke, az egyházmegyei hivatal 

irodaigazgatója, a bírósági helynök.  

-  Választás alapján az egyházmegye esperességeinek egy-egy küldötte (7 

küldött).  

- Azok, akiket a főpásztor a fentieken kívül, a szabadon maradt helyekre 

kinevez a Papi Szenátus tagjai közé (a 497.k. 3.§, 499.k. 

figyelembevételével).  

6. §. A Szenátus megválasztásában aktív és passzív választójoga van, azaz 

választásra jogosult és megválasztható minden világi pap, aki a Nagyváradi 

Római Katolikus Egyházmegyébe nyert inkardinálást, valamint az itt tartózkodó 

és az egyházmegye javára hivatalt viselő, de az egyházmegyébe nem inkardinált 

papok is, beleértve a szerzetespapokat is. (498.k. 1.§).  
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7. §. A tagok választása esperesi kerületenként történik, titkos szavazás útján. 

Minden pap kap egy szavazólapot, amelyre felírja vagy megjelöli annak a 

személynek a nevét, akit a Papi Szenátusba kíván juttatni. Utána a szavazólapot 

összehajtja és átadja a szavazatgyűjtőnek. Miután mindenki leadta szavazatát, a 

leadott szavazatokat felolvassák mindenki előtt, és személyenként összeadják. A 

szenátusba azok kerülnek be, akik a legtöbb szavazatot kapták. A Szenátus 

tagjainak megválasztásához egyszerű többség szükséges. Egyenlő számú 

szavazat esetén a szentelésre nézve idősebb pap tekinthető megválasztottnak. Ha 

a szentelési év is azonos lenne, az életkor dönti el a bejutást.  

8. §. A Papi Szenátus megalakulását a főpásztor mondja ki a választott küldöttek 

elfogadásával és a tisztviselők kijelölésével. Az így megalakult Papi Szenátus 

tagjainak megválasztása és kinevezése 5 évre szól. (501.k. 1.§).  

9. §. Az egyes tagok elhalálozása vagy lemondása esetén a megyéspüspök új tag 

választását, illetve kinevezését rendeli el.  

 

* * * 

 

Nr. 2014/2015. 

ÚJ EGYHÁZTANÁCSOK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

 

1494/2012. szám alatt az egyházmegyénkben alkalmazandó egyháztanácsok  

szabályzatát tettem közzé, amely 2012 november 25-től képezi a megalakult 

egyháztanácsok működési keretét. Mivel az említett szabályzat előírásai 

értelmében megválasztott egyháztanácsok megbízatása végéhez közeledik, 

ismételten Főtisztelendő paptestvéreimhez fordulok és kérem őket, az itt újra 

közölt szabályzat értelmében, idejében gondoskodjanak az új egyháztanácsok 

megválasztásáról, ill. a választási folyamat megszervezéséről. Ez eddigiekkel 

kapcsolatosan a következő gyakorlati útbaigazításokat ajánlom valamennyiük 

figyelmébe: 

1. Az itt közölt EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA egy pár módosítást 

tartalmaz, amelyeket paptestvéreink javaslatára hoztunk.  A módosítások a 

szabályzat szerkezetét nem érintik és a következő pontoknál fordulnak elő: 4.1. 

f. és i. pontnál az egyháztanács tagjaira vonatkozóan, 4.2. d. pontnál a hivatalból 

való tagokra nézve, 4.4. a. pontnál a megbízatás időtartamát tekintve, 4.4. c. a 

megbízatás megszűnésével kapcsolatosan, 4.5.b. a világi elnök tekintetében, aki 

egyben gondnok is, valamint az ebből származó szükséges módosítások a 4.6. b. 

pontnál, az 5.5.a. pontnál és az 5.5..c. pontnál.  

2. Az új egyháztanácsok megválasztását ez esetben is kérem minden 

plébánián és ahol szükségesnek és lehetségesnek is látszik a filiákban is, 

október hónap folyamán megejteni. A szabályzat szerint megválasztott 

egyháztanács összetételét, az előírt formában a Püspöki Hatóságra kell 

benyújtani. Ennek határideje 2015. november 10.  

3. Az új egyháztanácsok mandátuma 2015. november 22-én, Krisztus 

Király vasárnapján lép érvénybe és most már öt évre szól.   
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Továbbra is kérem, Kedves Paptestvéreim fogadják nagy odafigyeléssel, 

nyitottsággal és szeretettel híveink közösséget szolgáló megnyilvánulásait és 

akaratát, a hívek pedig keressék Isten országának javát, amikor különféle 

szolgálatra az egyházközség és annak lelkipásztora megszólítja őket. Kölcsönös 

tisztelettel és szeretettel váljék lelkiismeretes szolgálatuk az Egyház javára és 

Isten dicsőségére! 

 

A NAGYVÁRADI EGYHÁZMEGYE 

EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA 

(módosításokkal) 

 

I. Bevezető rendelkezés 

1.1. Az új egyetemes egyházjog plébániának a hívek közösségét nevezi, ezért 

az egyházközségről, mint külön egyházjogi fogalomról már nem szükséges 

rendelkezni (CIC 515-518). Az „egyházközség” szót, mint a plébániai 

közösségre vonatkozó régi elnevezést használjuk.  

1.2. A plébánia jellegéről és működéséről az egyetemes egyházjog intézkedik 

(CIC 515-552). A plébánia vagy a filiális egyházközségek képviselőtestületeiről 

és egyéb szerveinek működéséről a jelen szabályzat rendelkezik. 

 

 

II. Az Egyháztanács fogalma, jellege    

2.1. Az Egyháztanács (a továbbiakban ET) a plébánia vagy filiális egyházközség 

tanácsa az, amely – megfelelő szervei útján – ellátja a plébániai pasztorális 

tanács és a plébániai gazdasági tanács feladatait, amint az egyetemes egyházjog 

ajánlja, illetve előírja (CIC 536-537).  

2.2. Az ET a plébános mellett működő, klerikusokból, szerzetesekből és 

laikusokból álló tanácsadó testület, amely tevékenységével a mindenkori 

plébános lelkipásztori és infrastrukturális tevékenységét hivatott segíteni.  

 

III. Az ET működése 

3.1. Az ET vezetője a plébános. Tagjai a plébánia vagy a filiális egyházközség 

képviselői, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, vagy pedig 

– ahol ez indokolt – helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki. 

Működésük megkezdéséhez a megyéspüspöktől kapott megerősítés-mandátum 

elengedhetetlenül szükséges.  

3.2. Az ET tevékenységét, amelyet a plébánia egész közösségének a javára 

folytat, a gyűlésein hozott határozatok által végzi. A gyűlések határozatairól 

jegyzőkönyvet készítenek, melyet a gyűlés időpontjától számított egy héten 

belül a megyéspüspöknek felterjesztenek. A határozatok – különösképpen, 

amelyek az egyházközség javait, illetve azok kezelését érintik (ET 1280-1288 

k.) – csak a megyéspüspök jóváhagyásával hajthatók végre. Amennyiben a 

felterjesztéstől számított egy hónapon belül nem érkezik írásos válasz, a 

határozatok jogerőssé válnak.  
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3.3. Amennyiben a plébánián és/vagy a filiában nincs ET, de ez szükségeltetik, a 

megyéspüspök a plébános javaslatára ideiglenes jelleggel, az ET 

megválasztásáig 3-5 tagú gondnokságot nevezhet ki.  

 

IV. Az ET megválasztása és összetétele 

4.1. Az ET tagjai 

Az ET tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik  

a. az egyházközség területén állandó lakhellyel rendelkeznek; 

b. teljesen cselekvőképesek; 

c. az egyházi előírások szerint nincsenek eltiltva az Eucharisztia vételétől; 

d. megbérmálkoztak (ettől egy ideig el lehet tekinteni); 

e. egyházi hozzájárulásukat (egyházi adót) rendszeresen fizetik; 

f. 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek; 

g. mindenféle egyéni érdekeltségtől mentesek; 

h. készek és képesek a feladat ellátására; 

i. nem állnak rokoni viszonyban a plébánossal. 

4.2. Az ET megválasztása 

a. Az ET megalakításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a plébánia 

híveinek lehetőleg minden rétege képviselve legyen életkor, nem, foglalkozás és 

a település közigazgatási beosztása szerint; hogy a jelölt közismerten vallásos és 

tevékeny hívő legyen, aki önként vállal feladatot az egyházközség javára és 

annak képviseletében. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli 

lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezik.  

b. Az ET választott tagjainak létszáma 500 főnél kisebb 

egyházközségekben 5 tag, 500-1000 fő között minden 100 főre plusz egy 

egyháztanácsost számolunk. Az 1000 fő fölötti egyházközségeknél 10 

egyháztanácsos plusz minden 500 főre még egy tag.  

c. A helyi plébánosnak joga van, hogy a választott tagokon kívül, és azok 

mellé olyan tagokat nevezzen ki, akik saját belátása és felelőssége szerint 

érdemben gazdagíthatják az ET működését. Az így kinevezett tagok száma nem 

lehet több mint a megválasztott tagok számának 1/3-a.  

d. Hivatalból tagjai lesznek az ET-nak a plébános, a megyéspüspök által 

oda beosztott vagy ott működő segédlelkészek, a szerzetesi plébánia- 

templomokban a szerzetespapok, az alkalmazott kántor, ha van katolikus iskola, 

annak igazgatója és a hitoktatók közül az az egy, akit ők választanak maguk 

közül. 

e. Az ET összlétszáma – hivatali, választott és kinevezett összességében – 

lehetőleg páratlan legyen a szavazati többség elérése érdekében.  

f. A választási eredmények alapján legalább 3 póttagot is jelöljenek ki, 

hogy ha valami miatt az egyik megválasztott és kinevezett tag nem tudja 

feladatát betölteni, közülük lépjen a helyére a sorban következő póttag. 

g. A megbízatást megelőzi a választás. A jelöltek listáját a fentiek 

betartásával kell összeállítani. E listát a hívek ajánlására és az előző tanácsosok 

megkérdezése után a plébános állítja össze. A választandók számának kétszerese 

szerepeljen a jelöltek listáján. Ezt a templomi hirdetésekben, szóban, a templom 
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hirdetőtábláján és a plébánia irodájának bejárata közelében, jól látható helyen 

írásban, két héten át kell közölni. Jelezni kell azt is, hogy amennyiben valakinek 

bármelyik jelölttel kapcsolatban jogos kifogása van, azt szóban és írásban 

közölje a plébánossal. Ha van helyi egyházközségi lap, abban is közöljék a 

jelöltek névsorát, vagy más alkalmas módon is hozzák a hívek tudomására az ET 

választásával kapcsolatos tudnivalókat. 

h. A választás lehetséges menete: 

- A véglegesített lepecsételt jelöltlistát az adófőkönyvben szereplő valamennyi 

családhoz el kell küldeni, kérve őket, hogy a listát két héten belül a templomban 

vagy a plébániahivatalban saját nevük feltüntetése nélkül adják le aláhúzva azok 

nevét, akiket megválasztani akarnak. Egy-egy család annyi lapot kapjon és adjon 

le, ahány 18 év feletti él a családban. Az így összegyűjtött lapokat a plébános 

által kijelölt háromtagú bizottság az előírt két hét eltelte után összeszámolja és a 

végleges névsort a kapott szavazatok száma alapján összeállítja.  

- A választás más módon is történhet, helyi adottságok szerint. pl. csak a 

szentmisére járók kapják meg a jelöltek listáját tartalmazó szavazó lapokat. A 

fentitől eltérő módon történő választáshoz, annak pontos leírását mellékelve, a 

megyéspüspöktől kell előzetes engedélyt kérni. 

- A megválasztottak teljes névsorát a plébános a szavazat számláló bizottság 

tagjaival is aláíratva felterjeszti a megyéspüspökhöz, hogy a megválasztottakat 

tisztségükben megerősítse. 

4.3. Az ET tagok eskütétele  

a. Az újonnan megválasztottak a püspöki megerősítés kézbevétele utáni 

vasárnapok egyikén, a szentmise keretében ígéretet tesznek arra, hogy mindig és 

mindenben az Egyház apostoli céljait és az egyházközség jogos érdekeit fogják 

képviselni.  

b. Az ígéret szövege: "Én ..., Isten előtti felelősségem tudatában / 

ünnepélyesen megígérem, / hogy mint a ... egyháztanács tagja, / életemmel és 

munkámmal / egyházunk javát akarom előmozdítani, / erkölcsi és anyagi értékeit 

védve. / Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve / Isten és az 

Anyaszentegyház törvényei szerint / akarok munkálkodni. / Kérem ehhez az Úr 

Jézus kegyelmét, / a Boldogságos Szűz Mária, / egyházmegyénk védőszentjének, 

Szent László királynak pártfogását, / a hívek áldozatos támogatását / és 

egyházunk áldását. / Ámen.” 

4.4. Az ET tagok mandátuma 

a. A megbízatás 5 évre szól, de a megyéspüspök meghatározhat rövidebb 

időt is. 

b. A megbízatás megszűnik az egész testületre vonatkozóan: 

- ha bizonyítható módon megsérti az Egyház intézményét vagy annak 

törvényes vezetőségét, illetve az Egyház érdekeit, 

- ha akadályozza az egyházmegyei elöljáróság joghatóságának gyakorlását,  

- ha az egyházmegye püspöke súlyos ok miatt feloszlatja,  

- súlyos ok miatt az ET önmagát is feloszlathatja, de ehhez a megválasztottak 

többségi szavazata kell; ezt a főpásztor is el kell fogadja, 

- ha a megbízatási idő lejár. 
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Az így feloszlott/feloszlatott ET helyébe az érvényben levő jogszabályok szerint 

egy hónapon belül új ET-t kell létesíteni. A köztes-időre az ET illetékessége a 

plébánosra száll át, aki az egyházközséget illető fontos ügyekben csak az 

egyházmegyei hatóság hozzájárulásával dönthet. 

c. A megbízatás megszűnik az egyes tagokra vonatkozóan: 

- ha az ET többségi szavazással megállapítja, hogy az illető tag a választási 

feltételeknek nem felelt meg vagy már nem felel meg, 

- ha ő maga írásban kéri felmentését és a testület a kérelmét elfogadja, 

- ha öt egymás utáni gyűlésen indokolatlanul nem vesz részt,  

- ha a megyéspüspök a megbízatását visszavonja. 

A megüresedett helyre az ET új tagot kell meghívjon, mégpedig a póttagok 

közül, a sorban következőt. Valamelyik tag akadályoztatása ill. elhalálozása 

esetén szintén a póttagok közül kerül be a soron következő.  

4. 5. Az ET elnöksége és irányítása 

a. Az ET egyházi elnöke hivatalánál fogva a plébános. Mint a plébánia 

hivatalos vezetője neki kell mindent megtennie az egyházközség vallási, 

erkölcsi, kulturális és anyagi fejlődéséért. Ő képviseli az egyházközséget az 

egyházi és világi hatóságok előtt.  

b. A jóváhagyott és kinevezett tagok maguk közül választják meg titkos 

szavazással a világi elnököt, aki egy személyben az egyházközség gondnoki 

tisztét is betölti. A világi elnök feladatai:   

- Az egyházi elnök akadályoztatása esetén a világi elnök vezeti az ET gyűlést.  

- Az egyházmegyei hatósághoz küldött hivatalos beadványokat (költségvetés, 

zárszámadás, jegyzőkönyv, szerződések) az egyházi elnök mellett a világi elnök 

is alá kell írja. Neki kell a munkabizottságokat ellenőriznie és munkájukban 

segítenie, lelkesítenie őket a plébániai közösségben. 

- A világi elnök, megfelelve a 4.1. pontban megfogalmazott 

követelményeknek, képviseli a plébánia híveit a velük kapcsolatos ügyekben, 

egyéb hivatalos eseményeken (főpásztor látogatása, ünnepségek, új plébános 

beiktatása, stb.), valamint a plébánossal együtt, vagy ennek megbízásából más 

egyházak képviselőivel való találkozón és civil rendezvényeken.  

- Az ET világi elnöke a plébános egyházi feletteséhez, a kerületi espereshez 

fordulhat olyan ügyekben, amelyeket a hívek saját aláírásukkal hitelesítve 

írásban terjesztenek fel, de a plébános nem tud vagy elmulaszt orvosolni.  

- Hasonló módon járhat el az ET világi elnöke, amikor a plébános súlyosan 

helytelen magaviselete a plébániai közösségben bizonyítható módon 

nyugtalanságot, megosztást vagy botrányt idéz elő.  

- A plébános és a világi elnök feladata egymással közreműködni a plébániai 

közösség ügyeinek intézésében. Ezért legyenek készségesek a párbeszédre és 

közösen hordozzák a plébánia gondjait. 

c. Az ET tagjainak meg kell választaniuk a jegyzőt is, aki a gyűlések 

határozatait rögzíti, jegyzőkönyvbe foglalja, amit a két elnökkel és a gyűlés 

elején kijelölt két hitelesítővel együtt aláír. 

d. Az ET tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra 

nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár. Mindemellett az 
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ET az egyes tagoknak, bizonyos anyagi költségekkel járó munkájukért 

tiszteletdíjat szabhat meg az elvégzett munka arányában (pl. útiköltség, irodai 

munka, stb.). 

4.6. Az ET munkaterületei: 

a. A lelkipásztori bizottság  

- Tagja a két elnök mellett valamennyi tag.  

- Ez a bizottság az Egyházi Törvénykönyv 536. kánonjának felel meg és 

tanácsadói jogköre van.  

- Ez a bizottság lelkipásztori területekre leosztott felelősök által végzi 

munkáját.  

b. A gazdasági bizottság  

- Ez a bizottság felel meg az Egyházi Törvénykönyv 537., 532. és az 1281-

1282. kánonjainak, s így a plébános mellett segítő szerepe van.  

- Fontos tisztségviselői: az egyházi elnök mellett a világi elnök, aki egyben 

gondnok is, illetve a pénztáros, akit titkos szavazással maguk közül választanak 

az egyháztanácsosok.  

- Az egyházi, a világi elnök és a pénztáros mellett kell még két megválasztott 

személy, az ú.n. számvizsgálók.  

 

V. Az ET feladatai 

5.1. Az ET feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az 

Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Elsődleges feladatai 

közé tartozik, hogy a helyi plébániai közösség lelki életének előmozdítására 

irányuló helybeli kezdeményezéseket felkarolja, valamint az egyházmegyei 

pasztorális tervben szereplő rendezvényekbe a lehetőségekhez mérten a helybeli 

híveket is bevonja. Feladatai közé tartozik továbbá felügyelni és segíteni a 

plébániai közösség anyagi ügyeinek intézését az ide vonatkozó előírások 

betartásával.  

5.2. Feladatait a plébános által összehívott gyűléseken tárgyalja meg.  

- A plébánosnak a meghívókat a napirendi pontokkal együtt (melyeket 

előzetesen a tagok a plébánosnak javasolhatnak) a gyűlés előtt legalább 8 nappal 

kell kiküldenie.  

- A gyűlés világi elnökének kell a jegyzőkönyvet hitelesítő két képviselőt a 

megbeszélés elején kijelölnie. A gyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 

kétharmada jelen van. A világi elnöknek a gyűlés elején erről meg kell 

győződnie, és ezt a jegyzőkönyvben is fel kell tüntetnie.  

- A határozat meghozatalához a jelenlevő tagok számának felénél legalább egy 

szavazattal többnek kell lennie. A jegyzőkönyvben a határozattal együtt annak 

szavazati arányát is fel kell tüntetni. 

5.3. Az ET legalább kéthavonta gyűljön össze és tárgyalja meg a soron 

következő témákat, rendezvényeket, tennivalókat. A plébánosnak – tisztségéből 

adódóan – jogában áll az ET-t gyakrabban is összehívni, amennyiben a tagokat 

legalább egy héttel korábban értesíti. Az ET önmaga is kezdeményezheti a 

gyűlést, ha a tagok 50% -a ezt kifejezetten óhajtja.  
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5.4. A lelkipásztori bizottság az egyházközség lelkipásztori terveit segít 

előkészíteni és megvalósítani a maga eszközeivel: lelki napok, beteglátogatások, 

különféle gyűjtések szervezésével, fiatalok, családok, idősek bevonásával, 

egyházmegyei rendezvényeken való képviselettel. Ezeket a feladatokat 

többnyire felelősökre osztva végzi. A felelősök olyan területekre figyelnek, mint 

a liturgia, hogy az istentiszteletek méltóságát, a templom rendjét, tisztaságát, 

díszítését szorgalmazzák. A hitoktatókkal kapcsolatot ápoló felelős a hitoktató 

révén bevonja a hitoktatásba az iskoláskorúak szüleit, szorgalmazza a hittanórára 

járást a kicsiknél és a nagyoknál, besegít az elsőáldozási és bérmálási ünnepség, 

illetve lelki napok megszervezésébe, figyel azokra, akik a papi- és szerzetesi 

hivatást választják. A családpasztoráció felelőse a jegyesek és házasok vallásos 

nevelését szorgalmazza; a karitatív felelős gondoskodik betegek, öregek, 

özvegyek, elhagyatottak, sokgyermekesek, munkanélküliek, menekültek 

ügyéről. Ezeknek a felelősöknek a megnevezése csak annyiban szükséges, 

amennyiben a helyi adottságok ezt megkövetelik.  

5.5. A gazdasági bizottság az egyházi elnök vezetése alatt a jó gazda 

gondosságával felügyeli és irányítja az egyházközség tulajdonát. Az 

ingóságokról pontos leltárt vezet, birtokívvel, vagy ennek másolatával számon 

tartja az ingatlanokat, rendben tartja az egyházi épületeket, anyagi forrásokat 

próbál biztosítani, ügyel az alkalmazottak járandóságának pontos kifizetésére, 

megfelelő anyagi hátteret próbál biztosítani az ott működő lelkipásztorok és 

alkalmazottak megélhetéséhez. 

a. A fenti feladatok ellátása értelemszerűen megoszlik a világi elnök és a 

pénztáros között, akik az egyházi elnök vezetésével alkotják a gazdasági 

bizottságot. Működésük az egyházi törvénykönyv 532., 537., 1281., 1282. és 

1284. kánonjaihoz, valamint a főpásztor utasításaihoz alkalmazkodjon. 

b. Sem a gazdasági bizottság, sem az ET nem köthet érvényes adásvételi 

szerződést. Szerepük e téren javaslat adás a plébános számára. Szerződést a 

plébánia nevében a plébános köt, személyesen vagy megbízott útján, de ezek a 

megyéspüspök jóváhagyásával válnak érvényessé. 

c. A világi elnök, mint gondnok (kurátor, templomatya) évente köteles a 

leltárállományt ellenőrizni; elemi csapások esetén azonnal intézkedni, hogy a 

kárt azonnal elhárítsák; figyelemmel kell kísérje az ingatlanok állapotát, és a 

szükséges javításokra időben fel kell hívja az egyházi elnök és az ET figyelmét. 

Ha kezdeményezését nem fogadnák el, közvetlenül a főpásztort kell értesítenie 

az általa észlelt veszélyekről. 

d. A számvizsgáló feladata negyedévenként ellenőrizni azt, hogy a 

pénztárkönyvbe beírt tételeknek megvan-e a hivatalos igazolása. Erről a teljes 

ülésnek köteles beszámolni. 

e. Tanácsolt kiegészítő bizottság lehet még a temetőgondnokság ott, ahol 

az egyházközségnek saját temetője van. E gondnokság tagjait is a 

képviselőtestület tagjaiból célszerű kiválasztani. A gazdasági bizottság tagjai ezt 

a feladatot is elláthatják.  
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5.6. Amennyiben az ET egyöntetű szavazati többsége szükségesnek ítéli, 

létrehozható egy 3-5 tagból álló ad hoc jellegű operatív csoport, melyet egy 

bizonyos rendezvény lebonyolításával bíznak meg; ennek tagjai között külső 

személyek is lehetnek.  

 

VI. Záró rendelkezések 

6.1. A püspök a plébániahivatalt a közösség ügyeinek intézése végett bocsátja a 

plébános rendelkezésére.  

6.2. A főpásztor által kinevezett plébános egyházi szempontból nem 

alkalmazottja a plébániának, sem pedig az ET-nak, hanem a püspök munkatársa 

apostoli küldetésének megvalósításában. Ezért Isten után kizárólag csak a 

megyéspüspöknek tartozik felelősséggel. Istentiszteleti ténykedését és 

lelkipásztori munkáját az esperesen keresztül vagy személyesen ellenőrzi a 

főpásztor. 

6.3. Az egyházközség, azaz a plébánia minden tulajdona egyházi tulajdont 

képez. Kezelésére, illetve jogi személyként történő képviseletére, az egyetemes 

egyházjog rendelkezései érvényesek. 

6.4. Bármilyen vitás kérdésben a megyéspüspök dönt. Az ET minden tagja 

igyekezzen megelőzni minden olyan nézeteltérést, belső feszültségre okot adó 

magaviseletet, mely bárminemű nyugtalanságot idézne elő a hívek körében. 

6.5. Belső egyházi kérdésekkel és problémákkal világi hatósághoz vagy 

bírósághoz ne forduljanak. 

6.6. A törvényesen megválasztott és megbízással felruházott ET tagokat is 

kötelezi a hivatali titoktartás.  

 

* * * 

 

Nr. 2015/2015. 

HITOKTATÁSRÓL 

 

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtménynek.” (Mk 16,15) 

 

Az új iskolai év kezdete ismét eszünkbe juttathatja az Úr Jézus ezen szavait, 

amelyekben végső soron keresztény küldetésünket fogalmazza meg. Ebből 

kifolyólag ismét tudatosítanunk kell magunkban az evangélium hirdetésével 

szembeni felelősségünket. Lelkipásztorként elsődleges feladataink közé tartozik 

azon lehetőségek megtalálása, amelyeken keresztül napjainkban is világosan és 

hatékonyan fogalmazódhat meg az evangélium üzenete az emberek előtt. Az 

ilyen lehetőségeket nem csak a templomfalak mögött kell lássuk, hanem az 

eddigi tapasztalatokat követve, a templomon kívül is bátran és leleményesen kell 

megragadnunk az evangelizálás alkalmait, főleg azokat a felkínált lehetőségeket, 

amelyeken keresztül akár személyesen, akár megfelelő munkatársakon keresztül 

meg tudjuk szólítani az embereket, a gyermekeket, a fiatalokat és felnőtteket 

egyaránt, hogy továbbítsuk nekik Isten üzenetét, amely az igazi életről szól.  
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Egy új iskolai év új lehetőségeket nyújt számunkra és egyben új kihívások elé 

állít. Ezért szükséges, hogy komoly utánajárással és még nagyobb lendülettel 

fáradozzunk egy új katolikus nevelési ciklus megszervezésének ügyében, hogy 

az eddigi munkánkat eredményesen tudjuk folytatni, de azért is, hogy hibánkból 

vagy mulasztásunkból kifolyólag, senki a reánk bízottak közül, főleg a 

gyermekek és fiatalok, ne maradjanak ki a hitre és Isten szeretetére vezető 

oktatásból és nevelésből. A hitoktatás magasztos feladatát örömmel és 

áldozatkészen vállaljuk, szervezzük vagy irányítsuk arra gondolva, hogy 

lelkiismeretes munkánk megannyi ablakot nyithat növendékeink lelkében, 

amelyen keresztül Isten megismerésének és szeretetének sugara járhatja át őket a 

jelenben, hogy a jövő számára is megalapozza bennünk Isten művének 

kibontakozását. 

 

Fenti gondolatok jegyében, Főtisztelendő Paptestvéreimet, a kedves hitoktatókat, 

a tanügyben tevékenykedő nevelőket, tanítókat és tanárokat, nem utolsó sorban a 

kedves szülőket és nagyszülőket arra kérem, hogy az új iskolai évben is 

fordítsunk fokozott figyelmet az iskolai és a plébániai hitoktatás 

megszervezésére és biztosítására gyermekeink és fiataljaink számára. Egyre 

inkább nyilvánvaló, hogy a külső hatásokkal szemben, amelyek a magánszférába 

próbálják szorítani a hitoktatás ügyét, közös összefogásunkra és következetes 

kiállásunkra van szükség. Ez leginkább abban nyilvánulhat meg, hogy 

ragaszkodunk a hitoktatáshoz való jogunkhoz és igénybe vesszük annak 

lehetőségeit, másrészt pedig abban is, hogy komolyan és hozzáértéssel, hittel és 

szeretettel vállaljuk és végezzük ezt a nemes feladatot. A tudás és ismeretek 

forrásai közül ne zárjuk ki az Isten ismeretének forrásait sem, mert ezek nem 

csak földi, mulandó boldogulásnak megalapozói, hanem az ember 

megszentelődésének a forrásai egyben, az igazán értékes embernek a 

megalkotói.  

 

Gyakorlati szempontból, a következőket szeretném főleg Paptestvéreim és 

Hitoktatóink figyelmébe ajánlani: 

-  Végezzünk komoly helyzetfelmérést és ebből kifolyólag próbáljunk 

minden katolikus gyermeket a hitoktatáshoz meghívni és vezetni, azokat is, akik 

talán eddig elmaradtak, vagy akiket időközben fedezünk fel plébániánkon, 

iskolánkban.  

- Törekedjünk a szoros együttműködésre papok és hitoktatók között. 

Lelkipásztorként kísérjük figyelemmel plébániáink területén működő 

hitoktatóinkat, becsüljük meg munkájukat és bármikor legyünk segítségükre. 

Támogassuk az iskolai hitoktatás ügyéért vállalt munkájukat. A hitoktatók is 

keressék a helyi plébánossal a kapcsolatot és próbálják nem csak iskolai szinten, 

hanem plébániai szinten is előmozdítani a hitoktatás ügyét.  

- Lelkipásztorok és hitoktatók kövessük figyelemmel és fogadjuk 

érdeklődéssel az Egyházmegyei Katekétikai Központ által biztosított 

tevékenységeket és segítséget, vonatkozzon ez a didaktikai anyagok 

biztosítására, az állami tanfelügyelőségek irányában szükséges kapcsolattartásra, 
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vagy akár az értékes és egyre érdekesebb továbbképzési programokra, amelyek 

nagy segítségünkre lehetnek a pedagógia szempontjából is.  

- Egyházmegyei Katekétikai Központuk havi rendszerességgel tart 

megbeszéléseket a központ székhelyén. Ezek a megbeszélések is nagyon 

hasznosaknak bizonyultak, amiért is tovább szorgalmazom, hogy éljünk ezekkel 

a lehetőségekkel. Még akkor is, ha ez egy többlet áldozatvállalással jár, a 

hitoktatás iránti érdeklődésünk és a feladattal járó komolyságunk fejeződik ki, 

miközben konkrét segítséget kaphatunk a hitoktatás megszervezéséhez, annak 

eredményes lebonyolításához.  

- Az iskolai hitoktatás fontossága mellett, továbbra is hangsúlyozom a 

plébániai hitoktatás szerepét. A kettő nem helyettesíti egymást. Olyan nevelő 

programokkal kell próbálnunk plébániai szinten is összetartani gyermekeinket és 

fiataljainkat, amelyeken keresztül a közösségbe való beiktatáshoz tudjuk őket 

vezetni.  

- Nagyon fontos a szentségekre való felkészítés, amely a plébánián, a 

plébános irányítása alatt kell történjen. Már most, az iskolai év kezdését 

követően kezdjük el az ilyen jellegű hittanórákat, de azoknak is biztosítsunk 

plébániai hitoktatási alkalmakat, akik nem a szentségek felvételére készülnek és 

más csoportokba sorolhatók: gyermekek az elsőáldozás és bérmálás között, 

ifjúsági csoport, ministránsok csoportja, stb. Keressük meg őket, szólítsuk meg 

mindegyiket és próbáljunk minden megtenni vallásos nevelésük érdekében. Ne 

mentegetőzzünk azzal, hogy kevesen vannak! Azt a keveset is karoljuk fel és 

próbáljuk nekik is elmondani az evangélium üzenetét.  

 

A fentiek értelmében, tisztelettel hívom meg Paptestvéreimet és a Hitoktatókat 

2015. szeptember 11-én, 14.00 órakor a Laikusképző Központ termében sorra 

kerülő évnyitó megbeszélésre, közös imádságra. Ez az alkalom lehetőséget nyújt 

majd arra, hogy az iskolai hitoktatással kapcsolatos legújabb információkat 

továbbítsuk az érdekeltek felé, de arra is lehetőség lesz, hogy mindenki 

átvehesse a szükséges formanyomtatványokat. A Katekétikai Központ további 

programjairól is részletes tájékoztatást kaphatunk. Mindemellett a hitoktatás 

terén felmerülő kérdésekkel bármikor meg lehet keresni munkatársainkat:  

Ft. Kiss Albert, kanonok, tanfelügyelő urat, 0726-215124, és  

Benedek Ramona tanárnőt, a Katekétikai Központ vezetőjét, 0723-309044, 

benedek.ramona@yahoo.com. 

 

Kívánom, hogy a Szentlélek megvilágosító ereje alakítson bennünket olyanná, 

hogy hiteles és hatékony eszközei lehessünk Isten örömhírének az emberek 

előtt!  
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Nr. 2016/2015. 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK AZ EGYHÁZMEGYÉBEN 

 

- 2015. május 15. hatállyal Ft. DUMA Ferenc paptestvérünket felmentettem 

plébánosi megbízatása alól és orvosi ajánlásra nyugdíjaztatását engedélyeztem. 

Ezúton is köszönöm eddigi szolgálatát. Helyében ugyanazon dátumtól Ft. 

OZSVÁTH Józsefet neveztem ki székelyhídi plébánosnak.  

- A megüresedett tasnádszántói plébániát Királydaróc ellátásával 2015. május 

15. hatállyal Ft. TÓTH Attila Levente vette át plébániai kormányzói 

minőségben.  

- 2015 augusztus 1. hatállyal Ft. CIOBANU János, eddigi belényesi plébános 

is nyugdíjba vonult. Neki is köszönjük lelkiismeretes szolgálatát. Helyében Ft. 

JITARU Szél Antal kapott plébánosi megbízást a belényesi plébániára, akit 

fölmentettem eddigi kötelezettségei alól, megtartva a börtönpasztorációval járó 

feladatokat, 

- A megüresedett biharpüspöki plébániát augusztus 1. hatállyal Ft. SZABÓ 

Ervin, bihari plébános és spirituális fogja ellátni, a biharszentjánosi filiát pedig 

Ft. EGELI József gondozására bíztam. 

- Ft. BAKOS Gábor újmisésünket a várad-újvárosi plébániára küldtem 

segédlelkésznek.  

- Ft. RADNÓTHY SZAKÁCS Albert jelenleg nem kapott megbízatást, 

- Ft. PILIS György paptestvérünk sem kapott megbízást.   

 

* * * 

 

Nr. 2017/2015. 

SUSPENSIO 

 

- Ft. TYEPÁK László 2015. augusztus 25. hatállyal minden papi 

tevékenység gyakorlása alól felfüggesztésre került.  (ET 1371. k., 1396. k.). 

- Ft.  FARKAS András Bertalan 2015. augusztus 29. hatállyal minden papi 

tevékenység gyakorlása alól felfüggesztésre került. (ET 1371. k. 2.§., 1394. k, 

1396. k.). 

 

 

Nagyvárad, 2015. szeptember 2. 

 

 

 

 

†Böcskei László s.k. 

         megyéspüspök 


