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Nr. 2625/2016. 

KARÁCSONYI ÜZENET 

 

 

„Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén 

van.” (Jn 1, 18). 
 

Krisztusban szeretet testvéreim, kedves ünneplő hívek! 

Minden karácsonykor Szent János apostol és evangélista szavait idézzük fel 

könyvének előszavából, a prológust, amelyben Isten teremtő és megmentő 

akaratáról van szó, valamint arról, hogy hogyan válaszolt erre az ember, aki az 

Istennel való közösségre kapott örökérvényű meghívást. Az ilyenkor felcsendülő 

szavak felidézik előttünk a minket kereső Istent, és arra hívnak, hogy ne legyünk 

érzéketlenek Isten hívásával szemben, hanem engedjünk Neki teret és 

lehetőséget, hogy terve megvalósuljon az egész világ javára és üdvösségére. 

Kiindulópontként szolgál a prológus záró mondata is, amelyben a távoli és 

mégis annyira közeli, a rejtettségéből kilépő és hozzánk társuló Istent láthatjuk 

meg Fiában, Jézus Krisztusban, aki emberré lett, hogy visszavezessen bennünket 

az élet teljességéhez.  
 

Erről szól a Karácsony: az életről és annak teljességéről, valamint az ide 

vezető útról, amelyet nem mi gondoltunk ki magunknak, hanem maga az 

irgalmas és jóságos Isten mutatott meg mindenkinek úgy, hogy hozzánk társulva 

velünk haladjon az élet teljessége felé. Erről is szól a Karácsony: Isten kiemel 

bennünket az evilági magányosságból, az elzártságból, amely a terjedő 

elvilágiasodás eredménye, és a szeretet és a béke közösségébe akar beemelni 

bennünket, ahol minden embernek helye és méltósága van, ahol megszűnnek a 

különbségek, feloldódnak a feszültségek és biztos élettér jut minden ember 

számára. Mert a központ nem az „erős” és „befolyásos” ember, hanem az embert 

szerető és annak javát kereső, jóságos és irgalmas Isten.  
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Kedves Testvéreim! A karácsonyi üdvözleteket tolmácsoló lapokon egy érdekes 

ábrázolást fedeztem fel. Egy híres, XVII. századi spanyol festőművész, 

Bartolomé Esteban Murillo egyik alkotásán a Kisded Jézust Szent József 

karjaiban látjuk. Mellettük, kitárt karokkal ott van Mária, az Istenanya, aki 

szeretetteljesen tekint egyszülött gyermekére és férjére, Józsefre, aki itt az egész 

emberiség képviselője. A művész, a kép alkotója nagyon mélyen beleláthatott 

Isten titkaiba, amikor így ábrázolta ezt a jelenetet.  A karácsonyi bájos történeten 

túl az embert kereső Isten kerül előtérbe, akinek útja alázat, elfogadás és 

szeretet. Ezt az utat testesíti meg ebben a képben Mária, az „Úr szolgáló 

leánya” (Lk 1, 38), aki az elköteleződés szép gyümölcsét csodálja meg 

egyszülött Fiában. Ezt vállalja az engedelmes József is, aki nem tiltakozik Isten 

terve ellen, nem menekül előle, és nem félti önállóságát, hanem részt vállal 

ebből a tervből, és ezért karjaiban és szívén pihenteti az Istent.  Maga a Kisded 

Jézus az embert kereső Isten jele, hisz megteremti a kapcsolatot az ég és a föld, 

az Isten és az ember között. Mennyire egyértelmű, hogy ezen az úton az embert 

szerető Isten, aki sokak számára még idegen vagy titokzatos, mégis egészen 

közeli és elérhető, ha befogadó lélekkel közelítjük meg tervét és akaratát a mi 

életünkben.  
 

Szemléljük mi is őszinte érdeklődéssel ezt a jelenetet és engedjük, hogy magával 

ragadjon ennek a valóságnak a hangulata. Engedjük azt, hogy megérintsen 

bennünket karácsony üzenete, hogy szívünkben és környezetünkben otthonra 

találjon az embert kereső Isten, aki ma is a megtestesülés csodájában közeledik 

hozzánk. Helyet keres, hogy megszülethessen a világban, és befogadást kér, 

hogy körülöttünk több legyen a világosság, erősödjön a szeretet és uralkodjon 

béke az egész világon. Az egyszerűség és az alázatosság útján jön hozzánk az 

Isten.  Józsefhez hasonlóan a munkás kéz védelmét keresi és a nyitott, tiszta és 

együttérző szívekben találja meg a nyugalmát, mert ilyen a legalkalmasabb hely, 

ahonnan szeretet-üzenete kiáradhat az egész világra. Erről szól a Karácsony: 

megmutatkozik számunkra az Isten, nekünk adja magát, hogy elfogadva őt, 

legyőzzük a félelmet, feloldjuk a bizonytalanságot, és megerősödve vállaljuk a 

jóság és a szeretet útját.  
 

Kedves Testvéreim! Az idei karácsonyt az Isteni Irgalmasság Jubileumi Évét 

követően ünnepeljük, amelynek folyamán, az irgalmas Isten vonzásába 

próbáltuk helyezni magunkat. Isten tovább cselekszik az emberért és Egyszülött 

Fiában újra magához öleli minden gyermekét. Legyen ez az üzenet karácsonyi 

ünneplésünk középpontjában, amelyből erőt, bátorítást és áldást merítünk a lelki 

gazdagodás útján. Mindenkinek, örömteli és boldog ünnepeket kívánok!  

 

Az Úr 2016. Évének karácsonyán 

† László s.k. 

megyés püspök 
 

(felolvasható karácsony ünnepének szentmiséin) 
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Nr. 2626/2016. 

VISSZATEKINTÉS A 2016. SZENTÉVRE 

 

Kedves Testvéreim! 

A 2016-os évet olyan időnek mondhatjuk, amilyen nem túl sűrűn adatik meg egy 

emberöltő folyamán. Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezésére ezt a Szent 

Évet az Isteni Irgalmasság rendkívüli idejeként ünnepelhettük. Rendkívüli idő 

volt ez, amikor átélhettük istengyermekségünk nagy ajándékát, és erre alapozva 

felismerhettük küldetésünket, miszerint Isten csodálatos világában a jóság és a 

békesség, a megbocsátás és a kiengesztelődés hírnökei lehetünk a szolgálat 

szellemében.  

 

Szentatyánk felhívása egyházmegyénkben is komoly visszhangra talált, amikor 

Isten népének helyi családja az irgalmasság útjára sorakozott fel, hogy együtt 

haladjunk ebben a szép vállalkozásban. Vállaltuk, hogy kilépünk a 

megszokottságból és elindulunk az újdonság felé. Komoly elhatározást jelentett 

ez, hiszen az elindulás kiszakadást jelent abból, amihez már nagyon 

ragaszkodunk, hogy átengedjük magunkat Isten meglepő jelenlétének. Áldást 

hozó elhatározásnak bizonyult az isteni ajándékokra való figyelés, amelyeken 

keresztül életünknek új minőségét és új lehetőségeit fedezhettük fel a 

mindennapok folyamán. Hálásak lehetünk azért, hogy ebben a kegyelmi időben 

újra megtapasztalhattuk Isten közeledésének szépségét, amely magával ragadja 

azokat, akik életükben nyitottak és nem állnak ellen Isten üdvözítő tervének.  

 

Az Isteni Irgalmasság Szentéve folyamán indítást is kaptunk arra, hogy Isten 

jóságának megtapasztalásából erősödve az Ő ajándékainak visszatükrözői 

legyünk a világ felé. Ferenc pápa imájával fejeztük ki ezt a szép küldetést: „Add, 

hogy az egyház a világban a Te látható arcod legyen, az Ő Uráé, aki 

dicsőségesen feltámadt.” Mindazzal, amit lelkipásztori, karitatív vagy kulturális 

tevékenységeinken keresztül sikerült megvalósítani, elsősorban Isten csodálatos 

megmutatkozását akartuk érzékeltetni az érdeklődő emberrel. Mert 

megmutatkozik Isten a megszentelődés különböző gyakorlataiban, de jelen van 

és nagyon közel áll hozzánk a mindennapi elfoglaltságainkban is, sőt a 

szabadidőnk szűk keretei között is ott találjuk Őt. Vele haladhatunk a családi 

életben, a nevelésben, a felebaráti szeretet gyakorlása terén, nem utolsó sorban 

értékeink ápolásánál, a szép és nemes művelésében és továbbadásában.  

 

Hálás vagyok mindazoknak, akik sokat fáradoztak azért, hogy az elmúlt 

esztendőben Isten irgalmasságának és jóságának visszatükrözői lehessünk az 

emberek között. Szívből köszönöm azoknak is, akik érdeklődést és belső 

igényességet mutattak próbálkozásainkkal szemben, ezzel jelezvén azt, hogy 

Isten hívó szava nyitott szívekre talált.  

 

Kedves Testvéreim, ebben a Jubileumi szentévben többször is átelmélkedtem azt 

az evangéliumi történetet, amelyet Lukács evangélistánál a Zakeus, a vámos cím 
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alatt olvasunk a 19. fejezet első soraiban. Nagyon eleven és mély üzenettel bír ez 

a történet, amelyben magára ismerhet a mai idők embere is. „Azután Jerikóhoz 

érkeztek és bevonultak. Volt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, a vámosok feje. 

Szívesen látta volna Jézust szemtől-szembe, de a tömeg miatt nem láthatta, mert 

alacsony termetű volt. Előre futott tehát és fölmászott egy vad fügefára, hogy 

láthassa, mert arra kellett elmennie. Mikor Jézus odaért, föltekintett és így szólt: 

Zakeus, szállj le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom!”(Lk 9, 1-5).  

 

Azt kívánom minden kedves hívemnek és olvasónak, hogy az ilyen találkozás 

öröme tegye igazán gazdaggá, széppé és tartalmassá életét. Hogy Jézusnak 

közelünkben történő elhaladása ne maradjon eredménytelen. Bátorítson arra, 

hogy magunkra találjunk és megerősödve egymást is felfedezzük. Tegyen 

kitartóvá abban, hogy a vele való kapcsolatunk erejében egy hitvalló közösséget 

építsünk ebben az értékvesztett világban. Engedjük, hogy életünk minden napján 

továbbra is megvalósuljon Ferenc pápa imádságba fogalmazott kérése: „Add, 

hogy valamennyien megértsük szavaidat (...) és mindennap felismerjük az Isten 

ajándékát!”. 

 

Mindnyájatokat Isten gondviselő oltalmába ajánlva az Ő szeretetének örömét 

kívánom nektek.  

 

 

Nagyvárad, 2016. Karácsonyán 
 

(felolvasható a karácsonyi ünnepkörben) 

 

* * * 

 

 

Nr. 2627/2016. 

2017 - SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYUNK OLTÁRRA EMELÉSÉNEK 825. 

ÉVFORDULÓJÁRA 

 

„A jó ember jó kincséből jót hoz elő!” (Lk 6, 45) 

Szent László királyunk 1192-ben történt szentté avatásának 825. évfordulóját 

ünnepelhetjük a következő évben. Szem előtt tartva azt, hogy a 2017-es év egy 

ilyen különleges évforduló ünneplésére nyújt alkalmat, a fenti mottóval 

indítottam el a következő év lelkipásztori tevékenységeink tervezését és 

előkészítését.  

 

Nem hiszem, hogy szükséges lenne külön hangsúlyoznom ennek az 

évfordulónak jelentőségét, mert azok, akik Szent László örökségéhez tartozunk, 

átérezzük és átélhetjük ennek az örökségnek kinccsel felérő értékét és 

megszólító erejét. Gyökereinkre, fejlődésünkre és megmaradásunkra emlékeztet 

bennünket Szent László király emlékének felidézése és tiszteletének ápolása, de 
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ezekre épül a mi reményünk is, mert erényeit csodálva, megerősödésünk 

forrásait keressük nála.  Éppen ezért az előttünk álló évforduló a 2017-es évben 

egy olyan ünneplésre hív bennünket, amely nem csak a régmúlt időkre való 

emlékezésben vagy az elődök emléke előtti tisztelgésben merül ki, hanem bátor 

előretekintés szeretne lenni egy olyan vállalkozásban, amely a kezdeti alapokra 

ma is egy értékekben gazdag világot tud tovább építeni. 

 

Az Úr Jézus idézett szavai Szent Lukács evangéliumából éppen erre a nagy 

kihívásra emlékeztetnek bennünket, amikor kincsekre, alapokra utalva, olyan 

következményekre figyelmeztetnek, amelyek életünkben is folytonosan meg kell 

valósuljanak, hogy hitelességgel nemesítsék azt az örökséget, amelynek 

hordozói és egyben részesei vagyunk. Ünneplésünk irányvonalát határozzák 

meg ezek a jézusi szavak, mert kiszólítanak abból, amit mindennapinak és 

általánosnak szoktunk mondani és tapasztalni életünkben. Szent Lászlónak ma is 

élő példája arra hív, hogy lépjünk ki a középszerűségből és a névtelenségből, és 

merjünk elköteleződni egy új vállalkozás mellett, amelynek végső célja Isten 

jóságos arcának megmutatása ebben a világban. Mert ahol igazságosság és béke 

van, ahol az emberek testvérként tudnak egymással élni, és ahol ez a világ 

mindenkinek az otthona, ott Isten jóságának megnyilvánulásai megváltoztatják, 

szebbé és barátságosabbá teszik az emberek és a világ életét.  

 

Nagyon szeretném, ha az előttünk álló 2017-es Jubileumi Évben mindenki 

nagyon komolyan venné az önvizsgálat lehetőségeit és a megújuláshoz vezető 

esélyeit. Egyrészt halaszthatatlanul szükséges, hogy szembe nézve 

önmagunkkal, vállalni tudjuk jelenünket mindazzal, ami talán megterheli és 

közönségessé teszi azt. Másrészt azért is elengedhetetlenül fontos az önvizsgálat, 

hogy újra feltárhassuk a bennünk rejlő lehetőségeket és képességeket, hogy 

tisztogatva azokról a közömbösség és kényelem, vagy az önmagunkra figyelés 

és az elvilágiasodás porát, megújult keresztény magatartással tegyük gazdagabbá 

azt a környezetet és közösséget, amelyhez tartozunk. Bizony éppen nekünk, itt 

Szent László közelében van szükségünk erre az önvizsgálatra, hogy ne csak a 

legendák világában, vagy a régi, nagy hősök sorában emlegessük őt, hanem 

meglássuk benne az Isten emberét, aki mindenekelőtt Isten ügyének 

megvédelmezéséért harcolt és küzdött azért, hogy a reá bízott nép ne idegen 

isteneknek, hanem csak Neki, az embert szerető Igaz Istennek szolgáljon!  

 

Ilyen irányú törekvéseink előre mozdítása érdekében, Megújulás a Gyökereknél 

cím alatt, kis munkafüzetet indítottunk útra, hogy mindenkinek segítségére 

lehessen a 2017-es Jubileumi Év méltó és gyümölcsöző megünneplésében. Ezen 

munkafüzet használatához és ehhez kapcsolódó tevékenységekhez, egy pár rövid 

utasítással jövök: 

 

1. A munkafüzet első és harmadik fejezete a történelmi múlt felidézésében, 

illetve a hitbuzgalmi gyakorlatok terén ajánlanak rövid segítséget. A második 

rész munkaanyag cím alatt, közös elmélkedésre, reflexióra szólít fel és 
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állásfoglalásra késztet. Három témát találunk meghatározva, amely körül 

szentírási megalapozással és Szent László életének útmutatásaival 

aktualizálhatjuk azokat a sürgető nagy feladatokat, amelyek előttünk is 

egyértelműen körvonalazódnak: építés, gondoskodás/megőrzés és 

megszentelődés. Ezen hármas megközelítésből szeretnénk eljutni a konkrét, 

bennünket megszólító feladatok megfogalmazásához.  

2. Minden Kedves Paptestvéremet arra kérem, a 2017-es év nagyböjtje 

folyamán ismertesse a munkaanyagot a hívekkel, főleg a vasárnapi 

szentmiséken és egyéb közösségi programok, összejövetelek, megbeszélések 

alkalmával. Ennek hogyanját mindenki saját maga határozza meg. Fontos, hogy 

beszéljünk az itt felvázolt szempontokról és egy közös utat tudjunk 

meghatározni az egyházközség életében a megismert anyag alapján. A 

munkafüzet tartalmát tovább adhatjuk azoknak is, akik oktatásban, egyéb 

tevékenységben partnereink, sőt, még a más felekezetű testvérekkel való 

találkozások alkalmával is, valamint a társadalmi élet felelőseivel, képviselőivel 

is beszélhetünk az itt felsorolt és buzdításnak szánt szempontokról, igazságokról.  

3. Az előző pontban összefoglaltak folytatásaként előre meghatározott 

régiókban megszervezett Szent László délutánokat tervezünk, amikor a 

résztvevők megoszthatják egymással az otthoni közösségben megbeszélt, 

összegyűjtött tapasztalatokat. A kijelölt régiókban a szervező plébánia fogja 

vendégül látni a környék zarándokait, akik a helyi plébános és egy kijelölt 

moderátor irányítása alatt, megfelelő ráhangolódás után, a munkaanyagban 

megjelölt pontokat egészben vagy részben közelítik meg beszámolók, 

tanúságtételek, tapasztalatok megosztása formájában, aminek konkrét 

eredményeként egy írásban foglalt összegzést várunk arról, amit Szent László 

üzenetéből magáénak ismert fel a jelenlévő közösség. Minden ilyen találkozó 

egy szentmisével fejeződik be, amelyet Szent László ereklyéjének jelenlétében 

mutatunk be (nem a teljes hermát visszük, csak az ereklyét tartalmazó kis 

ereklyetartót!). Ezen találkozókra, amelyeknek helyét és időpontját a 

lelkipásztori rendezvények programjában is közzétesszük, elvárom a 

lelkipásztorokat és a szerzeteseket, az egyházi alkalmazottakat, az 

egyháztanácsokat és az egyházi egyesületek tagjait, a hitoktatókat és 

intézményeink képviselőit, valamint a hívek csoportjának is egy külön 

képviseletét.  

4. 2017. október hónapjának első csütörtökjén, október 5-én délután, az 

előző pontban megfogalmazott összegzéseket minden régió képviselete, amely 

legalább 25 személyből álljon, egy ünnepélyes szentmisére elhozza a nagyváradi 

Vártemplomba, ahol ősi hitünk melletti elköteleződés kifejezéseként Szent 

László egykori sírjának közelében ünnepélyes hitvallást teszünk.  

5. Főtisztelendő Paptestvéreimet arra kérem, hogy a plébániális 

hitoktatásban is összpontosítsanak a felvázolt szempontokra és szervezzenek 

olyan alkalmakat, amelyeken keresztül a gyermekek és a fiatalok is helyesen és 

eredményesen tudják megközelíteni Szent László követendő példáját. A 

hitoktatás területén minden plébános szíveskedjen a területén működő iskolai 

hitoktatók ilyen irányú tevékenységét is követni, azt elősegíteni! 



37 

 

6. Ugyanezt kérem a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum 

elöljáróságától, oktatóitól és pedagógusaitól: dolgozzanak ki megfelelő 

tervezetet, amelyben Szent László alakjának megismerése mellett, az ő 

erényeinek követésére is konkrét lehetőségeket tudjanak felismerni a diákok. 

Legyen ez az esztendő az iskolában is nem csak az önvizsgálat ideje, hanem a 

fegyelmezett és értékeket teremtő lehetőségek felkutatásának és 

megalapozásának az ideje.  

 

Nem utolsó sorban újból emlékeztetek mindenkit arra, hogy Egyházmegyei 

Zarándoklati Napunk a 2017-es Jubileumi Évben május 14-én van. Ezen a 

vasárnapon jobban, mint eddig, minden plébános törekedjen arra, hogy számos 

zarándokot kísérjen el a Székesegyházhoz. A délelőtti szentmiséket ezen a 

vasárnapon délutánra időzítsék, és már most iktassák be határidőnaplójukba 

ezeket a módosításokat és feladatokat.  

 

A megújulás reményével és Isten gondviselő szeretetébe vetett hittel várok 

mindenkit felsorakozni Szent László király követésében! Egyházunknak és a 

világnak szüksége van arra, hogy egészséges forrásból táplálkozzunk, és jó 

irányt válasszunk jövőnk építése és biztosítása érdekében. Itt az idő és az 

alkalom, amikor újból megnyílhatnak Szent László forrásai. Merítsünk ezekből 

és akkor Isten áldása sem fog elkerülni bennünket! 

 

* * * 

 

Nr. 2628/2016. 

LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK TERVE 2017-RE 

 

Gazdag lelki kincsekkel a tarsolyunkban zárhatjuk az előző évet, amikor az 

irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolva számtalan jótettekkel – 

tudatosan vagy tudatlanul, egyénileg vagy közösségileg – az egymáshoz fűződő 

felebaráti szeretetet erősítettük magunkban. Nem is annyira újszerű kellene 

legyen ez a cselekedetünk, hanem keresztényi mivoltunkból adódóan sokkal 

inkább önmagától értetődő a következő években is. 

 

A megtérésre való örökérvényű krisztusi felszólítás egyben megújulást is jelent, 

hiszen megtérni csak úgy lehet, ha új életformát kezdünk. A 2017-es 

Lelkipásztori Program mottója: „Megújulni a Gyökereknél” – jelent ez 

egyrészt megújulást, ugyanakkor visszatérését is a régi gyökerekhez. 

„Megőrizve megújulni” címszó alatt állt össze a következő évi 

eseménynaptárunk, mely Szent László alakját felidézve a hozzá fűződő 

tiszteletünket és belső lelki kötődésünket kívánta megerősíteni. Az egyes 

programokról az eseményt megelőzően adunk részletesebb információt, hogy a 

Paptestvérek idejében és megfelelőképpen tudjanak a rendezvényekre 

felkészülni, valamint azokba aktívan is bekapcsolódni.  
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LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2017 

„A jó ember jó kincseiből jót hoz elő.”  Lk 6, 45 

Szent László királyunk szentté avatásának 825. évfordulóján 
 

IDŐPONT ESEMÉNY  HELYSZÍN 

JANUÁR   

Január 13-14. Hitoktatók továbbképzője (Pécsi Rita) Posticum  

Január 15-22. Ökumenikus imahét Plébániák  

Január 27-29. Hivatások Nyomában hittanverseny Szt. László Iskola, 

Pasztorális 

Központ 

FEBRUÁR   

Február 2. Szerzetesek Világnapja Székesegyház 

Február 17-19. Kett képzés Posticum 

Február 21. Boldog Szilárd vértanú-püspök – 

Vesperás 

Székesegyház  

MÁRCIUS   

Március 4. 24 óra az Úrért Plébániák 

Március 11. Kántorok Lelkinapja Pasztorális 

Központ 

Március 23. Koronagyűlés – Amoris laetitia – Papp 

Miklós 

Pasztorális 

Központ 

ÁPRILIS   

Április 6. Szent László délután – I. regionális 

találkozó  

Nagyvárad 

Székesegyház 

Április 8. Pedagógusok lelkinapja (Urbán Erik 

OFM) 

Posticum 

Április 27. Szent László délután – II. regionális 

találkozó 

Almásfegyvernek 

MÁJUS   

Május 5-7. Hivatások Hétvégéje Pasztorális 

Központ 

Május 14. Szent László ünnepe – egyházmegyei 

zarándoknap 

Székesegyház 

Május 27. Családok Egyházmegyei Találkozója  Székesegyház 

Május 30. Papok és szerzetesek zarándoklata 

Szentjobbra 

Szentjobb 

JÚNIUS   

Június 8. Szent László délután – III. regionális 

találkozó  

Mezőbikács 

Június 10. EIT  Szt. László Iskola 

Június 22. Szent László délután – IV. regionális 

találkozó - szlovák  

Sólyomkővár 

Június 17. Média-nap Pasztorális 

Központ 
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JÚLIUS   

Július 3-7. Papi Lelkigyakorlat  Sólyomkővár  

AUGUSZTUS   

Augusztus 31. Szent László délután – V. regionális 

találkozó 

Székelyhíd 

SZEPTEMBER   

Szeptember 8. Zarándoklat Máriaradnára Máriaradna 

Szeptember 10. Egyházmegyei zarándoklat Szentjobbra Szentjobb 

Szeptember 19. Szent László délután – VI. regionális 

találkozó - román 

Nagyvárad 

Kapucinus 

Szeptember 28. Szent László délután –VII. regionális 

találkozó  

Kárásztelek 

Szeptember 30. Egyházmegyei Ministráns Találkozó Margitta 

OKTÓBER   

Október 3. Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-

püspök ünnepe 

Plébániák  

Október 5. Megújulás a gyökereknél – hitvalló 

találkozás 

Nagyvárad Vár 

Október 14. Egyháztörténelmi konferencia Díszterem 

Október 19. Koronagyűlés – Laudato Si' Pasztorális 

Központ 

NOVEMBER   

November 19. Szeretetszolgálat – Szegények Világnapja Pasztorális 

Központ, 

plébániák 

November 25. Kórustalálkozó Érmihályfalva 
 

 

 

* * * 

 

Nr. 2629/2016. 

LELKIPÁSZTORI NAPOK EGERBEN 

 

Arra hivatott intézmények,  helyi vagy akár országos szinten is, évről évre 

szerveznek lelkipásztori továbbképzőket, amelyekre érdemes figyelni, azokat 

követni, hiszen az erre szakosodott intézmények felkészültségükben és 

tájékozottságukban is jobban rálátnak a mai lelkipásztori igényekre, így a 

felmerült kérdésekre, problémákra hatékonyabban tudnak reagálni. Az Országos 

Lelkipásztori Intézet 2017. január 23-26. között, Egerben ismét megtartja a 

már közismert Teológiai Napokat „Életadó kapcsolatok – Életadó Plébánia” 

címmel. A konferenciára az Országos Lelkipásztori Intézet honlapján, 

w3.oli.katolikus.hu/aktualis linken keresztül tudnak jelentkezni 2016. december 

31-ig. Az érdeklődők szíveskedjenek részvételüket irodánkon is jelezni. 

 



40 

 

Nr. 2630/2016. 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT 

 

Most is hálával gondolok mindazokra, akik az egyház iránti elköteleződésükből 

és egyházmegyénk iránti ragaszkodásuk jeléül az elmúlt esztendőben anyagi 

támogatással, önkéntes munkával vagy kitartó imádsággal támogatták 

kezdeményezéseinket és közös programjainkat. Jó volt ebben a Jubileumi Szent 

Évben megtapasztalni híveink ragaszkodását és áldozatvállalási készségét, 

amelyen keresztül az Isteni Irgalmasság számos jelét észlelhettük közösségeink 

életében.  Külön köszönöm azon közösségek kedvességét, akiket az év folyamán 

meglátogattam, és akiknek vendégszeretetét élvezhettem, én és kísérőim 

egyaránt. Isten fizesse meg mindenkinek kedvességét, figyelmességét és jóságát! 

 

Külön ki szeretném emelni most is a belföldi és a külföldi támogatókat és 

jótevőket, akik pasztorális, szociális és karitatív programjainkat támogatták. Az 

ő segítségük nélkül sokkal nehezebben tudtuk volna megvalósítani terveinket.  

 

Paptestvéreimnek, a szerzeteseknek és nem utolsó sorban kedves híveimnek is 

köszönöm mindazt, amit templomaink, temetőink, egyházi intézményeink 

karbantartásáért és gondozásáért, a szegények megsegítéséért, az iskola és a 

papnövendékek támogatásáért és más nemes célok megvalósításáért tettek. A 

közös gyűjtések alkalmával tanúsított szolidaritásért is köszönetet mondok az 

adakozóknak. Isten fizessen meg bőségesen mindenkinek! 

 

Külön mondok köszönetet azoknak is, akik az irgalmasság testi-lelki 

cselekedeteiben kitartóan a szegények, a szenvedők és a rászorulók mellett álltak 

az elmúlt évben is. Gondolok itt karitatív szervezeteink munkatársaira és 

önkénteseire: az egyházmegyei Caritas Catolica szervezet, a mallersdorfi 

ferences, a vincés és a szlovák nővérek, a Máltai Szeretetszolgálat és minden 

más ilyen jellegű szervezetünk, nem felejtve a plébániákon működő helyi 

karitatív csoportok munkáját. Isten fizesse meg bőségesen! 

 

Nem utolsó sorban egy szívből jövő köszönetet mondok azoknak is, akik 

paptestvéreim segítségére és szolgálatára voltak ebben az esztendőben: plébániai 

munkatársak vagy egyszerű jótevők, gondozók és ápolók! Felbecsülhetetlen 

munkájukat és ragaszkodásukat Isten bőkezű jóságába ajánlom!   

 

(Kérem, a híveknek továbbítani!) 
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Nr. 2631/2016. 

KÖZPONTNAK BEFIZETENDŐ ÖSSZEGEK 

 

Egyházmegyénk tevékenységeinek támogatására, a plébániák és az elismert 

egyházközségek 2017. novemberéig szíveskedjenek a meghatározott központi 

hozzájárulást befizetni. Nyomatékosan kérünk mindenkit arra is, próbálják 

hátralékaikat rendezni a központi hozzájárulás, a gyűjtések befizetése, valamint 

a nyugdíjalap felé befizetendő összegek törlesztésével. Mindenki kezelje nagy 

felelőséggel az adók kifizetésének ügyét is! Külön szól ez a felszólítás azoknak, 

akiknél nagy hátralékok szerepelnek a kimutatásokban. Utóbbiakat az irodán 

lehet megtekinteni! Köszönjük megértésüket!  

 

* * * 

 

Nr. 2632/2016. 

STÓLADÍJAK, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS, GYŰJTÉSEK 

 

A 2017-es évben az eddigi stóladíjak maradnak érvényben:  

Szentmise (énekes)  20,- RON;  

Szentmise (csendes) 15,- RON; 

Esketés           200,- RON; 

Temetés           200,- RON. 

A hívek egyházi hozzájárulása terén is az eddigi előírások szerint járjunk el. 

(ld. előző karácsonyi körlevelek) 

 

Továbbra is szorgalmazom, hogy a hívek saját plébániájukon adják le egyházi 

hozzájárulásukat (azon a plébánián, amelynek területén laknak), a plébánosok 

pedig lelkiismeretesen alkalmazzák az ide vonatkozó és már közzé tett 

előírásokat (OCV./2014, Nr. 2358/2014).  

 

Külön kiemelem az egyházmegyei gyűjtések rendjét a következő, 2017-es évre: 

Szentföld javára   - Nagypénteken, 2017. április 14-én; 

Papnevelés céljaira - Hivatások Vasárnapján (húsvét 4. Vasárnapja), 

2017. május 7-én; 

Péter-fillérek   - Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepén,   

2017. június 29-én; 

Missziók javára  - Missziók Vasárnapján, 2017. október 22-én; 

Karitász javára - 2017. november 19-én. 
  

Híveinket idejében értesítsük a gyűjtések időpontjáról, a gyűjtés után pedig 

tájékoztassuk őket a begyűjtött és leadott összegekről!  Külön kérem 

Paptestvéreimet, a gyűjtéseket követő két héten belül szíveskedjenek 

hivatalunknál leadni az adományokat, hogy azokat továbbíthassuk a központi 

helyre. A Caritas javára gyűjtött összegeket a Caritas irodánál kell befizetni. 

Mindenkinek hozzájárulását előre is köszönjük.  
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Nr. 2633/2016. 

KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA,  

LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ 
 

Kérem, hogy az év végi jelentéseket és kimutatásokat – statisztikai adatokat, év 

végi zárszámadást, költségvetéstervezetet, anyakönyvi másodlatokat – legkésőbb 

2017. január 31-ig nyújtsák be a Püspöki Hivatalhoz. Ahogyan eddig is, a 

kimutatásokat kísérőlevéllel és a megadott nyomtatványokat használva, 

személyesen adják le paptestvéreim a Püspöki Hivatalnál. Külön figyelmet kérek 

fordítani az anyakönyvi másodlatok elkészítésére és beküldésére! Nyomatékosan 

kérek mindenkit, szíveskedjenek az éves lelkipásztori beszámolót is elkészíteni 

és hivatalomnál benyújtani.  

 

* * * 
 

Nr. 2634/2016. 

BÉRMÁLÁSOK JELENTÉSE 2017-RE 
 

Tisztelettel kérem, hogy a 2017-re tervezett bérmálásokat legkésőbb 2017. 

január 31-ig szíveskedjenek jelenteni a Püspöki Irodán. A jelentés szigorú 

feltétele, hogy a bérmálandók felkészítése már folyamatban legyen (legalább 

2016. év őszén elkezdett felkészülésre gondolok)! A bérmálás bejelentésénél 

szíveskedjenek egy vasárnapi, illetve egy szombati napot javasolni. Igyekezni 

fogok a javasolt dátumok egyikéhez igazodni. A véglegesített dátumok február 

első hetében lesznek közölve!   

 

* * * 

 

Nr. 2635/2016. 

FAKULTÁSOKRÓL 
 

Ahogyan eddig, a vegyes vallású házasságok megkötéséhez szükséges 

engedélyt a 2017. évre is megadom A már ismert gyakorlat szerint  

ragaszkodnunk kell az ET 1124-1126. kánonjaiban előírt feltételek 

teljesítéséhez. Lelkiismeretesen járjunk el az iratok elkészítésében, amelyeket a 

plébániai irattárban őrizzünk meg, az engedély megadását pedig a Házasultak 

Anyakönyvébe a következő formában jegyezzük be: „Engedélyezve a 

nagyváradi püspök 2635/2016. számú felhatalmazása alapján”. A 2016. évben 

kötött vegyes vallású házasságok kimutatását is, a többi jelentéssel együtt, a 

megszokott formában 2017. január 31-ig nyújtsák be Hivatalomhoz.   

 

A valláskülönbség akadálya alóli felmentést, a 14. életévüket betöltöttek 

megkeresztelésének engedélyezését, valamint a házassági forma alóli 

felmentést továbbra is minden egyes esetben írásban kérjék az Ordináriustól. 

 

Szentatyánk, Ferenc pápa rendelkezése nyomán, amelyet az Irgalmasság 

Rendkívüli Szentéve lezárásakor közölt MISERICORDIA ET MISERA kezdetű 
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apostoli levélben olvashatunk: „mostantól fogva minden felszentelt pap 

rendelkezik a joghatósággal, hogy feloldozza az abortusz bűnével hozzá 

fordulókat. (...) az ellenkező rendelkezések hatályukat vesztik” (12. pont). Ezen 

rendelkezés értelmében, amely 2016. november 20-án lépett hatályba, az eddigi 

gyakorlattól eltérve, külön feloldozási joghatóságot nem kell már adnom az 

abortusz bűnének feloldozásához. Kérem azonban a gyóntató paptestvéreket, 

kezeljék komolyan és felelősséggel ezt a lehetőséget, biztosítva mindazokat a 

lelki eszközöket és lehetőségeket, amelyek a gyónó számára segítséget, 

megbékélést jelentenek a megújulás útján.  
 

Hivatalukban lévő főespereseket és espereseket a következő évre is 

megerősítem. 

 

* * * 

 

Nr. 2636/2016. 

BINÁLÁS, TRINÁLÁS – AZ ORDINÁRIUS SZÁNDÉKÁRA VÉGZETT 

SZENTMISÉK 
 

Főtisztelendő Paptestvéreimnek továbbra is megadom a binálási és trinálási 

engedélyt azzal a meghagyással, hogy ezt a lehetőséget lelkiismeretesen 

kezeljék. Eddigi rendelkezéseim értelmében ezen stipendiumok összegét a 

hivatalos kiszállások támogatására vagy autójavítási költségek fedezésére 

fordíthatja a lelkipásztor. Az ilyen összegekről és az eszközölt költségekről 

vezessünk pontos kimutatást. Az ide vonatkozó kimutatást az elmúlt évre kérem, 

szíveskedjenek lelkiismeretesen, a többi kimutatással együtt 2017. január 31-ig 

a Püspöki Hivatalhoz benyújtani. 
 

Az ET 958. kánonja értelmében kötelességünk pontos kimutatást vezetni a 

miseadományokról. Erre való az intenciós könyv, amelynek vezetését kérem 

pontosan és lelkiismeretesen végezzék! Az intenciós könyv ellenőrzése az 

Ordináriusra tartozik, valamint annak megbízásából az esperesekre, akik az évi 

látogatások alkalmával végezzék el lelkiismeretesen ezt a feladatot.  

 

* * * 

 

Nr. 2637/2016. 

INSTRUKCIÓ A KATOLIKUS TEMETÉSRŐL 
 

A Hittani Kongregáció AD RESURGENDUM CUM CHRISTO címmel 2016. 

október 25-én közzétett dokumentuma nemet mond a halottak hamvainak 

szétszórására vagy otthoni őrzésére. Továbbá, előírja a dokumentum, hogy a 

halottak hamvait – ahol az elhamvasztás már meghonosodott, szabályszerűen 

kell őrizni egy szent helyen: temetőben, a templomban vagy azon kívül és az 

egyházi hatóság által erre a célra kialakított helyen. Minden lelkipásztort arra 

kérek, szíveskedjen áttanulmányozni az elérhető dokumentumot és a 

gyakorlatban mindenben az előírtakhoz igazodjunk.  
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Nr. 2638/2016. 

EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM 2016-BAN 
 

2016-ban a „Hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérmet ezüst 

fokozatban, a Szilágysomlyói Esperesség ajánlására és a kijelölt bizottság 

támogatásával SIMORI Gábor, a sülelmedi egyházközség híve kapta. Isten 

áldása, Szent László királyunk oltalma és Boldog Szilárd vértanú püspökünk 

közbenjárása legyen segítségére továbbra is! 

 

Már most kérem a Főtisztelendő Esperes urakat, hogy az ide vonatkozó 

előírások értelmében és a plébánosok meghallgatásával, szíveskedjenek a 

következő, 2017-es évre is javasolni alkalmas személyeket a kitüntetésre.   

 

* * * 

 

 

Nr. 2639/2017.  

PAPI ÉVFORDULÓK 2017-ben 
 

2017-ben a következő Paptestvéreinket köszönthetjük kerek évfordulójukon:   
 

Aranymisés 

április 2-án  - Mons. FODOR József, általános helynök; 
 

75 éves 

november 29-én - Mons. FODOR József, általános helynök; 

 

70 évesek  

január 2-án  - Ns. és Ft. PÁLOS István, kanonok, plébános; 

február 5-én  - Ns. és Ft. KÓHR Balázs, kanonok, ny. plébános; 

 

60 évesek 

július 18-án   - Ft. SCHECK László, plébános;  

szeptember 8-án - Ft. SELYMES József, plébániai kormányzó; 

 

50 évesek  

május 16-án  - Ft. RENCSIK Imre, ny. plébános; 

június 9-én - Ft. Dr. FÜGEDY Antal Levente, bírósági helynök, 

plébános; 

 

40 évesek 

január 26-án  - Ft. GÁBOR Elemér, plébániai kormányzó;  

február 3-án  - Ft. NAGY János Csaba, plébános; 

 

Ad multos annos! 
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Nr. 2640/2016. 

HALOTTAINK 2016-BAN 
 

1. S.E.R. TEMPFLI JÓZSEF kiérdemesült megyés püspök. A Nagykároly 

melletti Csanáloson született 1931. április 9-én. Teológiai tanulmányait 

Gyulafehérváron végezte. 1962. május 31-én szentelte pappá Isten Szolgája 

Márton Áron gyulafehérvári megyés püspök.  Tenkén, Tasnádon és Nagyvárad-

Olasziban volt plébános. 1990. március 7-én nevezte ki Szent II. János Pál pápa 

nagyváradi megyés püspöknek. 2009. március 7-én vonult nyugdíjba. 2016. 

május 25-én halt meg és 30-án temettük el a székesegyház kriptájába. 
 

2. CSILIK JÁNOS tb. esperes, ny. plébános. 1956. szeptember 20-án született a 

Bihar-megyei Szentjobbon.  Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. 

1982. június 20-án szentelte pappá Dr. Jakab Antal gyulafehérvári püspök. 

Székesegyházi káplánkodás után Tenkén, Érsemjénben, Krasznán és 

Szilágynagyfaluban szolgált. 2016. február 26-án halt meg.  
 

3. BÁLINTFFI BÉLA tb. esperes, ny. plébános. 1932. december 5-én született 

a Szatmár-megyei Nagymajtényban. 1964. június 29-én szentelte pappá Isten 

Szolgája Márton Áron a gyulafehérvári székesegyházban. Újmisés papként 

került Köröstarjánba, innen Hegyköztóttelekre, majd Érszalacsra. Innen vonult 

nyugdíjba, majd a nagyvárad-velencei plébánián élt 2016. június 23-án 

bekövetkezett haláláig,. A biharpüspöki temetőben helyeztük örök nyugalomra. 
 

4. NÉMETH LÁSZLÓ tb. kanonok, ny. plébános. 1944. november 19-én 

született Aradon. 1977-1983 között végezte teológiai tanulmányait a 

Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán. Dr. Jakab Antal megyés püspök 

szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban 1983. június 19-én. Rövid 

margittai káplánkodás után Érkeserűben, Tasnádszántón, Hegyköztótteleken és 

Köröstarjánban volt plébános. Nyugdíjasként a nagyváradi Posticumban és a 

Szent Márton Idősotthonban tevékenykedett. 2016. augusztus 4-én hunyt el és a 

Rulikowski temető kapucinus sírkertjében helyeztük örök nyugalomra. 
 

5. KNECHT JÓZSEF ny. plébános. 1952. december 6-án született 

Mezőfényen. Dr. Jakab Antal püspök szentelte pappá 1980. június 22-én 

Gyulafehérváron. Segédlelkész volt Szilágysomlyón és Nagyvárad-Újvárosban, 

plébános Baromlakon, Érkeserűben, Váradszentmártonban, Selymesilosván, 

Szalárdon, illetve a magyarországi Bugacon és Pálmonostoron. Élete utolsó 

napjait a nagyváradi Szent Márton Idősotthonban töltötte. 2016. december 9-én 

hunyt el és december 12-én helyeztük örök nyugalomra a mezőfényi temetőben.  
 

Elhunyt Főpásztorunkat és Papjainkat jutalmazd meg Uram az örök 

boldogsággal. Nyugodjanak békében! 

 

Nagyvárad, 2016. december 12-én. 

         

† László s.k. 

megyés püspök 


