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Nr. 2458/2019. 

KARÁCSONYI ÜZENET 

 

Krisztusban szeretet testvéreim, kedves ünneplő hívek! 

„Isten emberré válása nem idill, hanem botrány: Isten elénk lép egy gyermek 

kicsinységében!” – Klaus Hemmerle püspök szavai mellbe vágó üzenetet 

hordoznak. Az ünnepi hangulat ma az örömről és a békéről szól, és arra késztet 

bennünket, hogy tegyük félre a mindennapi gondokat, és a megajándékozottság 

pillanatait osszuk meg egymással. Az idézett szavak viszont mintha 

beárnyékolnák ezt a meghitt és átalakító hangulatot. Egy másik gondolatában, 

így folytatja a püspök: „Isten érdeklődése irántunk nem csupán baráti ajándékok 

osztogatásában áll. Érdeklődve irántunk, Ő belép a mi életünkbe.” Mennyire 

másként csengenek ezek a bátorító szavak, mondanivalójukban azonban 

ugyanaz a radikalitás van, mint az előbbiekben: „Isten emberré válása nem idill, 

hanem botrány!”  
 

Egy riporter interjút készített egy kirakattervezővel. Érdekelte, hogyan lehet 

sikeresen végezni ezt a munkát egy olyan világban, amelyben az információs 

áradat erőszakosan lefoglalja az ember figyelmét. A kirakattervező szerint egy 

kirakat nem csak tárgyakból, színekből és ízlésesen alakított kombinációkból áll. 

Ezzel még igen szegényes és élettelen volna. Minden mögött van egy történet, 

és a kirakattervezőnek ezt a történetet kell megmutatnia.  
 

Kedves Testvérek! Karácsonynak is van egy története. Egy szép, megrázó és 

vonzó története. Egy olyan történet, amely nem csak abból áll, ami a kirakatban 

van, ami előtt évente ünnepi ruhában, szertartásszerűen elvonulunk. Egy 

mélyebb története van karácsonynak, amely a kirakat mögött fedezhető fel és 

amely elvezet ahhoz, Aki az egészet eltervezte számunkra. Ez a történet nem 

csak arról szól, amit a kirakatban látunk. A tervezőről és rólunk szól karácsony 

története.  
 

Bizonyára ezt sejtette meg Szent János evangélista, amikor a Jézus történetet 

nem egy szűkre szabott tér- és időkeretben akarta megörökíteni. A mindenséget 
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átölelő valóságokban úgy írja le Isten Fiának megtestesülését, hogy azt 

semmilyen emberi elképzeléshez vagy teljesítményhez ne lehessen hasonlítani.  
 

Az első ilyen valóság, amely túlszárnyalja megértésünk dimenzióit, a Prológus 

első szavaiban tárul elénk. Az evangélista a Teremtés könyvének első szavát 

ismétli azért, hogy a teremtés nagy csodájának megvalósulására emlékeztessen. 

„Kezdetben volt az Ige.” (Jn 1, 1) – írja János evangélista, rezonálva a szentírás 

első könyvének első mondatára: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” 

(Ter 1, 1). Érdemes megállnunk ennél a kijelentésnél, hogy ne csak a teológiai 

értelmét lássuk, hanem a mi életünk realitásainak fényében is szemlélhessük. A 

kezdet mindig valami újat jelent, még akkor is, amikor ismételten a már 

megszokotthoz térünk vissza. Minden kezdet szakítás azzal, ami eddig volt, 

azért hogy új lehetőségeket közelítsünk meg. A bibliai kezdetekre gondolva, 

ugyanezt fedezhetjük fel: a végnélküli Isten akarata meghatározta azt az 

időfoszlányt, amikor minden lett és minden elindult. Ez az első pillanat Isten 

első nagy tettéről szól, ami nem más, mint közlése és közeledése hozzánk a 

Teremtésben. Isten kimondta magát a világ előtt. „Kezdetben volt az Ige, az Ige 

Istennél volt, és Isten volt az Ige.” Ezt tette az évezredek folyamán: közölte 

magát, azaz mindent elmondott magáról az emberiségnek. 
 

Kedves Testvérek, karácsonykor meg kellene engedjük magunknak azt, hogy 

komolyan vegyük ezt az igazságot, és többet adjunk Istennek ezen tettére, 

amelyen keresztül Ő tervet készített számunkra, hogy mi boldogok legyünk. 

Örök tervében érdemesnek és alkalmasnak talált arra, hogy Fiában, Jézus 

Krisztusban egészen közel kerüljön hozzánk. Általa kimondta magát a világ 

előtt: kimondta azt, hogy az ember minden gyarlósága ellenére értékes az Ő 

számára. Isten megkeresi az embert, hogy helyreállítsa a megromlott bizalmi 

viszonyt közöttük. Ezért, nem kellene teret engedni életünkben a csüggedésnek, 

a jajgatásnak és az állandó panaszkodásnak, mert Isten a kezdetek óta értünk 

van, és új lehetőséget hoz a megújulás útján. Betlehem ennek a jele: a 

megújulásnak, a megerősödésnek új lehetősége, hogy folytatódjon az, amit Isten 

a kezdeteknél kimondott magáról és az emberről.  
 

A másik valóság, amelyet megragadhatunk a prológus tömör szövegéből, egy 

őszinte és szabadon vállalt önvizsgálatra szólító meghívás. „A tulajdonába jött, 

de övéi nem fogadták be!” (Jn 1, 11) Elrendezett mindent értünk, hogy 

boldogan éljünk, és amikor azt látja, hogy folytonosan csak botorkálunk és téves 

utakon járunk, félretesz mindent és újra elindul felénk. Az ember pedig nem 

vesz tudomást róla, kifigurázza, megalázza és megöli. Ezt mutatja a betlehemi 

jászol igénytelensége. Nem csak arról van itt szó, hogy nem jutott hely nekik a 

szálláson és egy szegényes istállóba kellett világra jönnie Isten Fiának. Inkább 

az ember tehetetlenségéről és makacsságáról van itt szó, aki sokszor nem 

hajlandó felemelkedni, felegyenesedni igazi méltóságához. „Hol van az Isten?” 

– hangzott fel sokszor a történelem folyamán a megpróbáltatások idején. Isten 

ott van, ahol a mi életünk pereg, és még akkor is, amikor kiszorítjuk az 

életünkből, új utat teremt, hogy közeledhessen hozzánk és értünk. Őszinte és 
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szabadon vállalt önvizsgálat ideje a karácsony, amikor el kellene jussak oda, 

hogy akarjam az Ő jelenlétét és szívből örüljek annak, hogy az én Istenem belép 

az én életembe.  
 

Kedves Testvérek! A karácsony, „Isten emberré válása nem idill, hanem 

botrány: Isten elénk lép egy gyermek kicsinységében!” Csak akkor van okunk 

örülni, ha a szokásos karácsonyi kirakat mögé is benézünk: ha a kulisszákban 

sikerül találkozni az értünk kitaszítottságot is vállaló Istennel, akkor a megújulás 

új lehetőségei szebbé, jobbá és boldogabbá teszik életünket. Mert ezért lett 

kicsinnyé értünk a hatalmas Isten, ezért vállalta értünk Betlehemet és a Golgotát. 

Azért, mert minden időben vállal minket! 

 

Mindenkinek békés, áldott és a megújulás kegyelmeiben gazdag ünnepeket 

kívánok! 

 

 

Az Úr 2019. évének karácsonyán 

†Böcskei László 

         megyéspüspök s.k.  
 

(felolvasható karácsony ünnepének szentmiséin)  

 

 

* * * 

 

 

Nr. 2459/2019. 

VISSZATEKINTÉS 2019-RE 

 

Kedves Testvéreim! 

A mindennapi élet tapasztalatait szemlélve, két olyan jelenséget észlelünk, 

amelyek sokszor és mélyen befolyásolják kibontakozásunkat céljaink felé vezető 

utunkon. Ez a két jelenség két véglethez vezet bennünket, amelyeket a mai 

világban sokan természetesnek és magától értetődőnek tartanak és minősítenek. 

Sőt, a modern és egyre inkább modernizálódó világ életfelfogása mutatkozik 

meg a két végletben, amelynek már eddig is sok káros és bomlasztó eredményét 

tapasztaljuk nem csak a nagyvilágban, hanem szűk környezetünk sokféle 

megnyilvánulásában is. A két véglet, amelyre gondolok, két egyszerű szóval 

kifejezhető: befogadás és elzárkózás. Olyan jelenségek ezek, amelyeket 

jogainkra, pillanatnyi érdekeinkre, velünk született szabadságunkra hivatkozva 

szeretünk megragadni, eltekintve attól, hogy a közösség tagjaiként, a társadalom 

polgáraiként és Isten gyermekeiként felelősséggel tartozunk a minket befogadó 

világgal szemben. Valamennyiünk hivatása, hogy nemesítői és építői legyünk 

annak a világnak és közösségnek, amely ideiglenes otthonunk és egyben 

kiindulópont az örökkévalóság felé. Hol van ez a feszültség a két véglet között 

és hogyan mutatkozik meg a mi életünkben? - fogalmazódik meg a kérdés.  
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A befogadás önmagában jó tulajdonság, egy pozitív vonás törekvéseinkben és 

megnyilvánulásainkban, amennyiben nem énközpontú és nem csak a saját 

érdekeinket követi. A befogadás mérlegelést feltételez, és felismerését annak, 

ami igazán javamra és boldogulásomra szolgál egy egészséges viszonyban 

embertársammal és környezetemmel. A keresztény ember igényessége van itt 

próbára téve a sokféle kecsegtető és az élet harmóniájának ártó sokféle 

kompromisszummal szemben.  

 

Az elzárkózás a másik véglet, amely sokak számára az önmaguk megtalálását 

jelenti. A saját magam életére való hivatkozás sokszor oda vezet, hogy 

életemnek, foglalkozásaimnak, szórakozásaimnak és jogaimnak bunkerébe 

zárkózom, gyarapítva így az elmagányosodott szigeteket, ahonnan éppen az élet 

szépsége hiányzik, mert nincsen kapcsolat és közösségi öröm.  

 

A 2019. esztendőre a 84. zsoltár egyik mondatát határoztuk meg vezérfonalnak: 

„Jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer.” (Zsolt 84, 11) Tettük ezt 

azért, mert indítást éreztünk annak keresésére, akinek jelenléte gazdagítja és 

értékessé teszi életünket. Ő az, aki az elfogadásban tanít és segítségünkre siet. 

Mert olyan keresztényekre van szükség, akik a mai világ realitásai közepette élik 

meg az öröm és remény Evangéliumát. Ő az, akivel legyőzhetjük korlátainkat, 

amelyek megakadályoznak e csodálatos világ megismerésében. A keresztény 

élet kiválósága az egymásra figyelésben nyilvánul meg, Isten országának 

építésében, amely szeretet, béke és öröm.  

 

Az Úr közelségét kerestük a 2019. évben, hogy a Vele eltöltött minőségi idő 

elvezessen bennünket a mai kor kihívásainak felismeréséhez és vállalásához. 

Keresztségünk révén küldetésünk van ebben a világban, és az Oltáriszentségben 

jelen lévő Jézusnál megtapasztalhatjuk azt, hogy a misszióban nem vagyunk 

egyedül. A Vele való közösség egyénenként, családként, közösségként 

megerősít bennünket, hogy az evangéliumi tanítást tettekre váltsuk. Örömmel és 

hálával gondolhatunk vissza az elmúlt év sokféle tapasztalataira, amelyek azt 

jelzik, hogy nem fáradtunk bele a keresésbe, hanem az Úr forrásainál töltekezve 

(Zsolt 87, 7) hiteles és meggyőző keresztények akarunk lenni a mai világban. „Ti 

adjatok nekik enni!” (Mt 14, 16). Mindenkit szeretettel hívok és várok továbbra 

is erre a csodálatos kalandra!  

 

Nagyvárad, 2019. Karácsonyán 

  

Böcskei László 

         megyéspüspök s.k.  

  

(felolvasható a karácsonyi ünnepkörben)      
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Nr. 2460/2019. 

IRÁNYELVEK A KÖVETKEZŐ ÉVRE (ÉVEKRE)  

EUCHARISZTIKUS UTUNK HARMADIK SZAKASZA 

 

„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87, 7) mottóval indult az az előkészítő 

idő, amely egyházunk egyik fontos eseményéhez szeretne elvezetni bennünket. 

A 2020-ban, Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus hitünk központi misztériumára irányítja figyelmünket, hogy a mai 

világ sokféle kihívásaival szemben, erősen és elkötelezetten tudjunk tanúságot 

tenni a keresztény élet szépségéről és annak értékéről a mai világban. Jövőbe 

mutató üzenete is van ennek a mottónak, hiszen a lelki frissesség, amelyet az 

egészséges forrásból meríthetünk, elengedhetetlen feltétele annak, hogy 

keresztény életünk, tanúságtételünk vonzó legyen mások számára.  

 

Az előkészületi idő harmadik szakaszához értünk egyházmegyénkben is, és 

szeretnénk folytatni a két évvel korábban meghirdetett eucharisztikus utat. Ezen 

az úton az Oltáriszentségben közöttünk lakó Jézus közelségére próbáltunk 

figyelni, arra az itt-létre, amely nem csak emlék vagy jel, hanem megszólító, 

gyógyító és felemelő valóság számunkra. Ennek megtapasztalása után, 

előkészületünk második évében a szentségi Jézussal eltöltött minőségi időt 

akartuk begyakorolni a szentségimádások és szentséglátogatások által. 

Eucharisztikus utunk harmadik szakaszaként az Oltáriszentség iránt érzett 

örömünket akarjuk elmélyíteni és sugározni azt az emberek felé, missziós 

küldetésünk gyakorlása által Jézus győzelmét akarjuk megmutatni és hirdetni a 

világban. A szentségi körmenetek és az Oltáriszentség iránt tanúsított mély 

tisztelet által jelezni szeretnénk mindenki számára, hogy hitünk nem csak üres 

tartozéka a mi életünknek: hitünk alapjánál az élő Krisztus áll, aki nem hagy el 

bennünket, hanem újra meg újra felajánlja magát értünk, hogy a Vele való 

közösség életre hívó üzenete rajtunk keresztül megérintse azt a környezetet, 

amelyhez küldetésünk van. Ennek jeléül választottam, és nagy szeretettel 

ajánlom mindenkinek elmélkedési alapul eucharisztikus utunk idei mottóját: „Ti 

adjatok nekik enni! (Lk 9, 13; Mt 14, 17; Mk 6, 37)  

 

A csodálatos kenyérszaporítást megelőző jézusi kijelentés minden Őt követőnek 

életprogramja kell legyen. A Vele való találkozás mélységeiből merítő, de 

magasra törő célok kell meghatározzák egyéni és közösségi hitéletünk ezen 

szakaszát. Élő tabernákulumként otthont kell nyújtanunk Jézusnak életünkben, 

hogy mindenki számára megközelíthető legyen. Vonzó és jelszerű életünkből a 

hit öröme meg kell érintse környezetünket, és a megújuláshoz kell vezesse azt. 

Az éhező világnak Jézust kell nyújtanunk eledelül, aki a szentségekben 

gazdagon adja magát, tanúságtételünk által pedig Isten szeretetének az üzenetét 

közvetíti.  

 

Mindezeket komolyan átgondolva az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus évében a következőket ajánlom gyakorolni:  
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1. Íme hitünk szent titka! – Az Úrfelmutatást követő szavak csodálatra és 

örömre hívnak bennünket. Az Úr velünk van, Testével és Vérével táplál, erősít 

minket. Hirdessük ezt meg bátran a világ előtt. Ezért, elrendelem, hogy 2020-

ban, minden templombúcsú megünneplésekor, az ünnepi szentmisét szentségi 

körmenet kövesse (liturgikus előírások szerint szentségkitétel, majd az 

egyházközség felajánlási imája Jézus Szentséges Szívének – Váradi 

Szertartáskönyv 19. old., a körmenet után pedig szentségi áldás az említett 

szertartáskönyv szerint 136. old.). 

2. Minden szentmise után, az áldást követően a következő imádságot 

mondjuk el híveinkkel: Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus, aki az 

Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz, hogy testeddel és véreddel táplálj és 

éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagylelkűen 

forduljunk minden embertársunk felé. Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az 

emberek és a népek között: tettekkel és szavakkal hirdessük: te vagy az egyetlen 

Úr és minden élet forrása! Ámen.  

3. Paptestvéreimet arra bíztattam az előző években, hogy teremtsék meg 

saját maguk számára az önképzés lehetőségeit. A Krisztus-eseményre vonatkozó 

ismereteink felelevenítése után a szentségtan átismétlését ajánlottam, amit a 

2020 évben a megváltás teológiája és a szentháromságtan követne. Mindenkit 

lelkiismeretes magatartásra buzdítok ezen a téren, testvériesen ajánlva, hogy 

teremtsük meg saját magunk számára is az isteni bölcsességben való elmélyülés 

folytonos lehetőségeit.  

4. Továbbá arra is kérem kedves Paptestvéreimet, hogy az esperességeken 

belül, a szokásos kerületi találkozók alkalmával mindig tartsanak félórás közös 

szentségimádást, az ide vonatkozó liturgikus előírások betartásával. Ennek 

keretén belül imádkozzanak papi- és szerzetesi hivatásokért is.  

5. Már többször hangsúlyoztam a liturgiára való odafigyelés fontosságát. A 

szentmise bemutatása, a többi liturgikus cselekménnyel együtt, olyan kegyelmi 

eszköz, amely a megváltás gyümölcseihez vezet el minket. Nagyon fontosnak 

találom, hogy helyesen, az előírásoknak megfelelően és szépen misézzünk, ill. 

végezzük a liturgikus cselekményeket. A szentmise szépsége saját magunk 

összeszedettségében és rendezettségében kerül kifejezésre, valamint abban is, 

hogy átéléssel cselekszünk az oltárnál Isten és a nép elött. A szentmise 

szépségéhez az is hozzájárul, hogy értjük, amit teszünk. Vonatkozik ez a hívekre 

is, akik nem csak szemlélői kell legyenek a szent cselekménynek, hanem 

résztvevői a szent áldozatnak. Fontos ezért a szentmise katekézisének forrásait 

felfedezni és használni a mi életünkben. Ebben az évben is karácsonyi 

ajándékként egy könyvvel akarom meglepni paptestvéreimet, hogy a szentmise 

katekézisében forrásunk legyen. Fogadja mindenki szeretettel Verbényi István – 

Sztankó Attila, Mysterium fidei – a szentmise katekézise című könyvét.   

6. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptemberi programjaiba 

igyekezzünk beszervezni egyházközségünk híveit, az egyháztanácsosokat, a 

templomi kórust, a lelkiségi mozgalmak tagjait, a rózsafűzér társulatokat, a 

Mária Légió tagjait, gyermekeinket és fiataljainkat egyaránt.  
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Nr. 2461/2019. 

LELKIPÁSZTORI PROGRAMTERV 2020-RA 

 

A mögöttünk álló év kiemelkedő eseménye tagadhatatlanul a Ferenc pápánkkal 

való találkozás volt a csíksomlyói kegyhelyen. Az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra készülve az előttünk álló év egyházmegyei 

pasztorális terve a „Ti adjatok nekik enni!” (Lk 9, 13; Mt 14, 17; Mk 6, 37) 

mottó jegyében született meg. Rendezvényeinkkel hozzá szeretnénk járulni 

ahhoz, hogy keresztény identitásunkat még inkább tudatosítsuk magunkban, és 

életvitelünkkel tanúságot tegyünk Krisztusról.  

 

 
IDŐPONT ESEMÉNY  HELYSZÍN 

JANUÁR   

Január 10-11 Hitoktatók és pedagógusok továbbképzője 

(Pécsi Rita) 

Szt. László iskola 

Január 17-19 XIV. Hivatások Nyomában  

országos hittanverseny 
Szt. László iskola 

Január 19-26 Ökumenikus imahét Templomok  

Január 27-30 Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok Eger  

FEBRUÁR   

Február 1 Szerzetesek Világnapja Székesegyház 

Február 21 Boldog Bogdánffy Szilárd püspök – vesperás Székesegyház  

Február 27-29 Bérmálásra való felkészítő, II.  Pasztorális Központ 

Február 29 Szlovák nyelvű Egyháztanácsosok Találkozója Díszterem  

MÁRCIUS   

Március 12 Koronagyűlés I.  

(Dr. Blanckenstein Miklós) 

Pasztorális Központ 

Március 14 Megyei Hittanolimpia Nagyvárad / Zilah 

Március 14 Kántorok lelkinapja  

(Balogh Péter Piusz O.Praem) 

Pasztorális Központ 

Március 20-21  24 óra az Úrért Templomok  

Március 28  Rózsafüzér Társulat Lelkinap  Szt. László iskola 

ÁPRILIS   

Április 4 Pedagógusok lelkinapja  

(Dr. Labancz Zsolt SchP) 

Posticum  

MÁJUS   

Május 1-3 Hivatások Hétvégéje Pasztorális Központ 

Május 10 Szent László ünnepe –  

Egyházmegyei Zarándoknap 

Székesegyház 

Május 23 Egyházmegyei Családos Találkozó Nagyvárad  

Május 28 Papok és szerzetesek zarándoklata  Szentjobb 

JÚNIUS   

Június 6 Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó Szt. László Iskola 

Június 13  Média-nap Pasztorális Központ 

Június 20 Szlovák nyelvű Ministránstalálkozó  Sólyomkővár  

JÚLIUS   

Július 6-10 Papi Lelkigyakorlat  Sólyomkővár  

AUGUSZTUS   

Augusztus 29 Szent László Családi Nap  A palota kertje 
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SZEPTEMBER   

Szeptember 6 Zarándoklat Szentjobbra Szentjobb 

Szeptember 8 Zarándoklat Máriaradnára Máriaradna 

Szeptember 13-20 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus  Budapest 

Szeptember 26 Egyházmegyei Ministránstalálkozó Nagyvárad   

OKTÓBER   

Október 3 Boldog Bogdánffy Szilárd püspök ünnepe Templomok 

Október 10 Szlovák nyelvű Rószsafüzér Társulatok  Cserpatak   

Október 15  Koronagyűlés II. Pasztorális Központ 

Október 17 Egyháztörténelmi Konferencia Díszterem 

NOVEMBER   

November 19  Szeretetszolgálat / Drámapályázat  Szt. László iskola 

November 21  Kórustalálkozó  

 

* * * 

 

Nr. 2462/2019.  

LELKIPÁSZTORI NAPOK EGERBEN 2020. 

 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az Országos 

Lelkipásztori Intézet 2020. január 27-30. között szervezi meg az Egri 

Lelkipásztori Napokat. A találkozó mottója: Élet, megújulás, küldetés az 

Eucharisztiából. A programot és a bejelentkezéshez szükséges információkat a 

www.oli.katolikus.hu honlapon találják az érdeklődők. Mint ismeretes, a 

rendezvény nyitott egyházi és világi személyek előtt egyaránt.  

 

* * * 

 

Nr. 2463/2019. 

52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS 2020. – 

REGISZTRÁCIÓ  

 

2020. szeptember 13-20. között Budapesten szervezik meg az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust. Az egyhetes rendezvény egy ünnepélyes 

megnyitóval kezdődik, ami az elsőáldozási szentmisével folytatódik 2020. 

szeptember 13-án, vasárnap délután a Puskás Ferenc Stadionban. A következő 

napokon, a délelőtti órákban katekézisek és tanúságtételek, délután pedig 

fakultációk és kulturális programok lesznek. A program vázlata előreláthatólag a 

következőképpen alakul:  

 

2020. szeptember 13., vasárnap 

- 15.00: Nyitóünnepség és elsőáldozási szentmise a Puskás Ferenc Stadionban 

- 18.00: Kulturális és lelki programok 

 

2020. szeptember 14-15., hétfő, kedd  

- 09.30: Katekézis 

- 10.30: Tanúságtétel  

http://www.oli.katolikus.hu/
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- 11.30: Szentmise  

- 13.00: Ebéd  

- 14.30: Fakultációk  

- 17.00: Kulturális és lelki programok 

 

2020. szeptember 16., szerda  

A délelőtti és koradélutáni programok változatlanok 

- 16.00: Bizánci rítusú Isteni Szent Liturgia  

- 17.00: Résztvevők fogadása a plébániákon 

 

2020. szeptember 17., csütörtök  

A délelőtti és koradélutáni programok változatlanok 

- 17.00: Kulturális és lelki programok 

- 20.00: Szentségimádás a Szent István Bazilikánál 

 

2020. szeptember 18., péntek 

A délelőtti és koradélutáni programok változatlanok 

- 17.00: Ifjúsági est a Papp László Sportarénában  

 

2020. szeptember 19., szombat 

- 10.00: Családi nap a Margitszigeten 

- 17.00: Szentmise a Kossuth téren  

- 19.00: Eucharisztikus gyertyás körmenet a Hősök teréig 

 

2020. szeptember 20., vasárnap 

- 11.00: Statio Orbis - ünnepi zárómise a Hősök terén  

 

A kongresszust megelőzően, 2020. szeptember 10-12. között Esztergomban egy 

Teológiai Szimpóziumot szerveznek, amelyen tudományos szintű előadások 

hangzanak majd el neves teológusok közreműködésével.  

 

Mivel a kongresszus szervezői több részvételi csomagot is kínálnak, igyekeztünk 

egy számunkra kedvező és viszonylag megvalósítható programajánlatot 

Főtisztelendő Paptestvéreim és Kedves Híveink számára felkínálni:  

1. A kongresszus megnyitója és az ünnepi szentmise az elsőáldozókkal – 

2020 szeptember 13. Nagyon szorgalmazom, hogy egyházmegyénk is legyen 

képviselve ezen a szentmisén egy csoport elsőáldozóval. Főtisztelendő esperes 

urakat kértem, beszéljék meg ennek lehetőségét paptestvéreimmel. Amennyiben 

sikerülne erre az egyedi alkalomra egy csoport elsőáldozót toborozni, igyekezni 

fogunk egy csoportos utazást szervezni.  

2. Második lehetőségként a csütörtök esti szentségimádástól a vasárnapi 

záró szentmiséig, a szeptember 17-20. között tartó időszakot és annak 

rendezvényeit ajánlom paptestvéreimnek és híveimnek. A programokon való 

részvétel itt is előzetes regisztrációt igényel, valamit egy felajánlott részvételi 

csomag beszerzését. 
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A fentiekhez nagyon fontos a következőkre figyelni: 

 

Regisztráció 

A kongresszus rendezvényeire szükséges az előzetes regisztráció a kongresszus 

honlapján keresztül (www.iec2020.hu). Ez biztosítja a kongresszus 

rendezvényeire való belépést, a zarándokcsomagot, ebédet az ott tartózkodás 

ideje alatt, valamint a tömegközlekedési bérletet Budapest egész területére. A 

regisztrációs csomagban nincsen benne a szállás! Regisztrálni lehet egyénileg 

vagy csoportosan, pl. plébániai csoportokként. Ajánlatos volna plébániai 

közösségként elvégezni a regisztrációt, megszólítani az egyháztanács tagjait, 

fiatalokat, családokat, lelkiségi csoportokat, a Rózsafűzér Társulat tagjait, stb. A 

regisztrálás csak akkor lesz érvényes, amikor átutalásra kerül a részvételi díj.  

Ennek összege függ attól, hogy mikor regisztrálunk, valamint attól, hogy hány 

napot tartózkodunk a kongresszuson.  

 

Utazás  

A szervezők javasolják a vonattal való utazást. Ha sikerül idejében felmérni, 

honnan és hányan regisztrálnak, külön vonatot is indítanak a szervezők. Ennek 

az utazási lehetőségnek a megszervezése érdekében szeretnénk egy előzetes 

felmérést végezni a következő év elején.  

 

Szállás  

A részvételi díj nem tartalmazza a szállást, viszont a regisztrációnál lehet jelezni 

a szállásigénylést is. Ez lehet kedvezményes áron biztosított szállás, vagy 

ingyenes zarándokszállás családoknál, közösségi terekben (itt szükséges 

polifoamot és hálózsákot vinni). Aki egyénileg meg tudja oldani a szállást, csak 

a részvételi díjat fizeti.  

 

További információért hivatalunkhoz is lehet fordulni, de a kongresszus 

hivatalos honlapján minden szükséges tudnivaló elérhető: www.iec2020.hu A 

kedvezményes, vonatos utazásra csak abban az esetben tarthatunk igényt, 

amennyiben idejében közöljük, hogy hozzávetőleg hány résztvevőre lehet 

számítani. Éppen ezért kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, 2020. január 31-ig 

szíveskedjenek hivatalomnál jelezni a csatolmányban szereplő űrlap kitöltésével, 

hány személy szeretne plébániájáról részt venni a kongresszuson.  

 

Regisztrálni akár a kongresszus nyitónapján is lehet, de kedvezményes árakat 

csak akkor alkalmaznak, ha a regisztrációt 2020. március 13-ig el tudjuk 

végezni. Kedvezményes szállások is csak korlátozott számban állnak a 

zarándokok rendelkezésére. 

 

 

 

 

 

http://www.iec2020.hu/
http://www.iec2020.hu/
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Nr. 2464/2019. 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT  

 

Minden esztendő végén hálaadásra várjuk híveinket. Isten felé fordulva, aki 

minden ajándék forrása, beismerjük azt, hogy sokszor érdemtelenül is 

elhalmozott bennünket ajándékaival. Munkaerő, kreativitás, áldozatvállalási 

kedv, egymás felvállalása és hordozása, a közösségi öröm és az együttérzés 

megtapasztalásának ereje, az Isten házáért való buzgalom és az elvégzett munka 

öröme sok sikerélményt nyújtottak számunkra, amelyek átsegítettek bennünket a 

kudarcok és sikertelenségek megpróbáltatásai fölött.  

 

Hálámat szeretném kifejezni mindazoknak, akik a 2019. esztendőben is 

egyházmegyénkben élő kövekként igyekeztek szerepet vállalni és küldetésüket 

teljesíteni. Köszönöm az egyházi és világi munkatársaknak, a híveknek a 

hűséget, a felvállalt áldozatokat, a növekedéshez szükséges türelem felvállalását, 

a sokszor tanúsított jóságot és önzetlen segítséget. Köszönöm mindenkinek az 

anyagi támogatást is, amellyel közös célkitűzéseink megvalósítását tették 

lehetővé programjaink megszervezése vagy akár templomaink és egyházi 

épületeink megőrzésének és szépítésének támogatásával.  

 

Külön köszönettel tartozunk azoknak a belföldi és külföldi szervezeteknek 

(Bukaresti Vallásügyi Államtitkárság, Megyei Tanácsok, helyi önkormányzatok 

és egyesületek, Magyarország Kormánya, Ostpriesterhilfe - Königstein, 

Renovabis - Freising), akik támogatásukkal biztosították terveink 

megvalósítását, katolikus közösségeink számára minőségi élettér kialakítását.  

 

Külön köszönöm azoknak, akik a hitoktatás és a katolikus nevelés nem könnyű 

feladatát látták el. Sokszor voltam közöttük, és megtapasztaltam azt, hogy 

embert próbáló missziós küldetést teljesítenek. Isten áldása legyen velük és 

azokon is, akik a szociális tevékenységek területén fáradoznak megszakítás 

nélkül. Egyházmegyei Caritas szervezetünk mellett a szerzetesközösségek és a 

plébániai karitatív csoportok hiteles tanúságtétele sokak számára erőt és 

vigasztalást nyújt. Az ilyen jellegű tevékenységek belföldi és külföldi 

támogatóinak is őszinte hálával tartozunk hűségükért, áldozatvállalásukért.  

 

Nem utolsó sorban, őszinte köszönetemet fejezem ki Paptestvéreim, a 

szerzetesek és a központi munkatársak felé is. Közösen vállalt szolgálatunk 

akkor tud igazán hiteles lenni, ha egységben éljük meg Isten szeretetének nagy 

ajándékát. Ez tesz képessé arra, hogy segítségére legyünk azoknak, akiknek 

szüksége van reánk. Ezáltal tudjuk építeni közösségeinket és az egyházat. Isten 

fizessen meg mindenkinek mindenért! 

 

(Kérem, a híveknek továbbítani!) 
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Nr. 2465/2019. 

ÖNÉRTÉKELŐ ŰRLAP 

 

Az elmúlt évben számos olyan rendezvény volt egyházmegyénk határain belül 

és kívül, ami a papi továbbképzést szolgálta, és ezáltal lelkipásztori 

tevékenységünket segítette. Az 542/2018 számú rendelkezéssel közzétett és 

jelen körlevélhez csatolt Önértékelő Űrlapot kérem a 2019-es évre 

vonatkozólag is kitölteni, illetve azt a többi, éves kimutatással együtt a 2020. 

január végéig hivatalomhoz benyújtani.  

 

* * * 

 

Nr. 2466/2019. 

ANYAKÖNYVEK, MÁSODPÉLDÁNYOK – ISMÉTELTEN KÖZÖLVE 

 

Az elmúlt évben már közöltem az anyakönyvi másodpéldányok elkészítéséhez 

szükséges tudnivalókat, amelyeket irányt adó normaként kell tekintenünk. Mivel 

a tapasztalat azt mutatja, hogy a helyes gyakorlat kialakításánál hasznos az 

ismétlés, újból közlöm kedves paptestvéreimmel az ide vágó szabályokat. 

Mindenkit arra kérek, főleg a plébánosokat, igyekezzenek gyakorlatba ültetni az 

anyakönyvi másodlatok elkészítésére vonatkozó előírásokat.   

 

1. Az anyakönyvek az egyház törvényei szerint, közokirat jelleggel bírnak. Az 

anyakönyvekből okmányszerűleg bizonyítható az Egyház híveinek egyházjogi 

helyzete. 

2. Az ET 356. k. 1. §. értelmében „Minden plébánián legyenek plébániai 

anyakönyvek, vagyis kereszteltek, házasságok, halottak anyakönyve és más 

anyakönyvek a püspöki konferencia vagy a megyéspüspök előírása szerint; a 

plébános gondoskodjék arról, hogy ezeket a könyveket pontosan vezessék és 

gondosan őrizzék.” Egyházmegyénkben a bérmáltak anyakönyvét is vezetjük.  

3. Az anyakönyvek vezetéséért a felelősség a mindenkori plébánost terheli. 

Ha egy plébános több plébániát lát el, minden plébánián köteles külön 

anyakönyveket vezetni.  

4. Az anyakönyveket római számmal megszámozott kötetekben őrizzük. 

Továbbá, az anyakönyveket lapszámmal látjuk el és nem oldalszámmal!  

5. Az anyakönyvi bejegyzéseket folyószámmal jelöljük meg. Egy év leforgása 

alatt végzett bejegyzéseknél a folyószámokat folytonosan kell követni, még akkor 

is, ha egy új kötetet kell kezdeni.  

6. Minden év bejegyzései után maradjon néhány sor az utólagos 

bejegyzésekre. 

7. Az anyakönyveket minden év utolsó napján le kell zárni. A záradékot az 

utolsó bejegyzés után következő sorban vízszintesen, az anyakönyv mindkét 

oldalára kiterjedően, a függőleges rovatok keresztülírásával, valamint az elmúlt 

év utolsó bejegyzése számának feltüntetésével kell végezni. Pl.: „a mezőbikácsi 

plébánia kereszteltjeinek (házasultjainak, halottainak) 2018. évi anyakönyvét 48. 
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folyószámmal lezártam. Mezőbikács, 2018. december 31-én. N. N. plébános.” 

Ezek után hitelesítjük a lezárást: a plébános sajátkezű aláírásával és hivatali 

pecséttel.  

8. Az anyakönyvekről minden évben egy másodpéldányt kell készíteni. A 

bérmálási anyakönyvről csak a bérmálásokat követően. A másodpéldánynak 

teljes egészében meg kell egyeznie az eredeti anyakönyvvel. A másodpéldány 

első és külső oldalára, amely egyébként üres, nagyobb betűkkel fel kell írni 

középre, egymás alá, címként a következő négy adatot: a plébánia nevét, az 

anyakönyv fajtáját, a kötetszámot és az évszámot. 

9. A másodpéldányokban is az eredi szerint tüntetjük fel a lapszámokat és a 

folyószámokat.  

10. A másodpéldányokba is be kell vezetni az év végi záradékot, majd a 

következő szöveggel hitelesítjük: „Az eredeti anyakönyvvel szóról szóra 

megegyezik, bizonyítom.” Keltezés, a plébános aláírása, pecsét. 

11.  Ha valamely plébánián az év folyamán nem fordult elő anyakönyvi 

bejegyzés valamelyik anyakönyvbe, akkor üres ívet kell felterjeszteni a 

megfelelő anyakönyvi űrlapból. A plébánia nevét, az anyakönyv fajtáját, a kötet 

számát és az évszámot az üres ívre is felírjuk, belül pedig, az oldalszám 

megjelölésével a következőt vezetjük be: „Halálozás (keresztelés, esketés) ebben 

az évben nem fordult elő.” Keltezés, a plébános aláírása és pecsét.  

 

* * * 

 

Nr. 2467/2019. 

KÖZPONTI HOZZÁJÁRULÁS 

 

A 2020-es évre is kérjük Paptestvéreinket, hogy a központi hozzájárulás cím 

alatt megjelölt összegeket 2020 novemberéig szíveskedjenek befizetni a Püspöki 

Hivatal pénztáránál. Mindenkinek köszönöm a közös célokért hozott ilyen 

jellegű áldozatokat is. 

 

* * * 

 

Nr. 2468/2019. 

STÓLADÍJAK, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 

 

A Papi Szenátus megkérdezése után 2020-ban nem változnak a stóladíjak. Az 

eddigieket alkalmazzuk továbbra is:   

Szentmise    25,- RON;  

(semmilyen megkülönböztetéseket nem alkalmazunk)  

Esketés           300,- RON; 

Temetés           300,- RON. 
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Emlékeztetem Paptestvéreimet arra, hogy egy előző rendelkezés alapján nem 

szorgalmazzuk tovább a szentmisék után az elhunytakért végzett lucernáriumot. 

Csak temetési mise után végezzük, és csakis a hozzátartozók kérésére!  

A hívek egyházi hozzájárulását illetően is az előző évek gyakorlatára 

emlékeztetem Paptestvéreimet: „a hozzájárulás a hívek bármilyen személyes 

jövedelmének – pénzbeli fizetés, nyugdíj vagy bármilyen más jövedelem – 1%-át 

jelenti.” (OCIV./2010, Nr. 1825). Amikor a jövedelem 1%-át nem lehet 

kimutatni, az egyházi hozzájárulás évente legalább 70,- RON-t jelentsen. Olyan 

esetekben, amikor híveink egyházi szolgáltatást igényelnek, de egyházi 

hozzájárulásukat hosszabb ideig nem fizették ki, az igazságosság és 

méltányosság jegyében, de a „prudentia pastoralis“ elvét követve, jelenlegi 

értékben, tíz évre lehet azt visszamenőleg igényelni.” 

 

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)  

 

* * * 

 

Nr. 2469/2019. 

GYŰJTÉSEK 2020-BAN 

 

2020-ban a következő gyűjtéseket szervezzük meg:  

 

Szentföld javára   - Nagypénteken, 2020. április 10-én; 

Papnevelés céljaira - Jó Pásztor Vasárnapján, 2020. május 3-án; 

Péter-fillérek   - 2020. június 28-án; 

Katolikus iskolánknak - 2020. szeptember 13-án; 

Missziók javára  - Missziók Vasárnapján, 2020. október 18-án; 

Karitász javára - 2020. november 15-én; 

Családpasztoráció javára  - 2020. december 27-én, Szent Család ünnepén. 

 

Paptestvéreimet kérem, pontosan és időben tájékoztassák híveiket az esedékes 

gyűjtésekről. Biztassák őket arra, hogy keresztény kötelességünk vállalni a 

szolidaritás ilyen formáit. A gyűjtéseket követő két héten belül mindenki 

igyekezzen befizetni az adományokat a Püspöki Hivatal pénztáránál, a karitász 

javára gyűjtött összegeket pedig az intézmény irodájánál. Mindenki 

hozzájárulását előre is köszönjük! 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Nr. 2470/2019. 

KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA, 

LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ 

 

Az év végi jelentéseket és kimutatásokat (statisztikai adatokat, zárszámadást, 

költségvetés-tervezetet, anyakönyvi másodlatokat) legkésőbb 2020. január 31-

ig nyújtsák be a Püspöki Hivatalba. Arra kérem Paptestvéreimet, hogy az éves 

lelkipásztori beszámolót is készítsék el, és nyújtsák be a Püspöki Hivatalba. 

Azon plébániák, amelyek szolgálati autó megvásárlására kaptak támogatást, az 

ilyenkor szokásos nyomtatványt is adják le. Köszönöm a közreműködést és a 

megértést!  

 

* * * 

 

Nr. 2471/2019. 

BÉRMÁLÁS KISZOLGÁLTATÁSA, BÉRMÁLÁSOK JELENTÉSE  

 

A Papi Szenátussal folytatott megbeszélés alapján a bérmálási előkészítőket a 

jövőben két évre határozzuk meg. Ez azt jelenti, hogy a 2020 októberében 

elkezdődő bérmálási felkészítőre jelentkezők legkorábban 2022-ben 

részesülhetnek a bérmálás szentségében. A kétéves kurzus elegendő időt biztosít 

majd a szükséges ismeretek elsajátítására, a karitatív jellegű tevékenységek 

gyakorlására és a közösségépítés sokféle formájának megtapasztalására. A jövő 

év folyamán ezzel kapcsolatos segédanyagot fogunk paptestvéreink és 

hitoktatóink rendelkezésére bocsájtani. 

 

A 2020-as évre tervezett bérmálásokat paptestvéreim szíveskedjenek legkésőbb 

2020. január 15-ig jelenteni a Püspöki Hivatalban. A javasolt két időpont 

mellett szíveskedjenek a jelöltek névsorát, illetve az előkészületek programját is 

közölni.  

 

* * * 

  

Nr. 2472/2019. 

FAKULTÁSOK 

 

A vegyes vallású házasságok megkötéséhez szükséges engedélyt a 2020-as 

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 2472/2019. számú 

felhatalmazása alapján”. A 2019. évben kötött vegyes vallású házasságok 

kimutatását is, a többi jelentéssel együtt, a megszokott formában 2020. január 

31-ig nyújtsák be hivatalomhoz.   
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A valláskülönbség akadálya alóli felmentést, a 14. életévüket betöltöttek 

megkeresztelésének engedélyezését, valamint a házassági forma alóli 

felmentést továbbra is, minden egyes esetben, írásban kérjék a plébánosok az 

ordináriustól. 

 

* * * 

 

Nr. 2473/2019. 

BINÁLÁS, TRINÁLÁS – AZ ORDINÁRIUS SZÁNDÉKÁRA VÉGZETT 

SZENTMISÉK 

 

Továbbra is érvényben maradnak a kettő ill. három szentmisére vonatkozó 

előírások.  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 a többivel együtt 

2020. 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 is.  

 

* * * 

 

Nr. 2474/2019. 

EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM 2019-BEN 

 

2019-ben a Hit szolgálatában nevű egyházmegyei érdemérem ezüst fokozatát a 

Tenkei Esperesség ajánlására és a kijelölt bizottság támogatásával FLORUCZÓ 

ISTVÁN, a nagyszalontai egyházközség híve kapta meg. 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, a plébánosok meghallgatásával, 

szíveskedjenek a következő évre is megfogalmazni javaslataikat, amelyeket 

2020. január 31-ig nyújtsanak be hivatalomnál.   

 

* * * 

 

Nr. 2475/2019. 

MEGBÍZÁSOK 

 

A jelenlegi főespereseket és espereseket megerősítem hivatalukban. Már 

most jelzem, hogy a következő év második felében új Papi Szenátus ill. 

egyháztanácsok megválasztására kerül sor.  
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Ismételtem közlöm a pasztorális területek felelőseit: 

Ft. KOVÁCS F. Zsolt, laikusképzés felelőse, pasztorális területek koordinátora, 

MICACI Cristian laikusképző iroda felelőse. 

Ns. és Ft. KISS Albert, egyházmegyei tanfelügyelő, az iskolai és plébániai 

hitoktatásért felelős, BENEDEK Ramóna, hitoktató és módszertanos.  

Ft. SZABÓ Ervin, hivatásápolás, hivatásébresztés felelőse. 

Ft. TÓTH Attila, családpasztoráció felelőse – minden esperesi kerületben egy 

kijelölt paptestvér irányítsa a családpasztorációs tevékenységeket. 

Ft. VAKON Zsolt, ifjúsági lelkész, az ifjúsági iroda vezetője MODI Blanka 

nővér - minden esperesi kerületben egy kijelölt paptestvér irányítsa az 

ifjúsági pasztorációs tevékenységeket. 

Ft. PÉK Sándor, egyetemi lelkész. 

Ft. BĂRBUŢ Péter, máriás lelkületű egyesületek, mozgalmak felelőse: Mária 

Légió és Rózsafűzér Társulat. 

Ns. és Ft. LŐRINCZ F. Ottó, ökumenizmus felelőse.  

Ft. KRUZSLITZ Imre, missziók felelőse. 

Ft. JITARU Antal, börtönpasztoráció felelőse.  

Ft. VARGA Sándor, migránspasztoráció felelőse.  

Ft. KISS Márton, kórházpasztoráció felelőse. Ez nem menti fel a helyi 

plébánosok felelősségét ilyen téren!  

 

* * * 

 

Nr. 2476/2019. 

AZ ÁLLANDÓ DIAKONÁTUSRÓL 

 

A Papi Szenátus ismételt megkérdezése után, egyházmegyénkben Ft. PÉK 

Sándor esperest, nagyvárad-újvárosi plébánost bízom meg azzal, hogy az 

illetékesekkel készítse elő egyházmegyénkben is az állandó diakonátus 

bevezetéséhez szükséges folyamatokat. Paptestvéreimet arra kérem, 

szíveskedjenek jelezni nekem, ha környezetükben ismernek olyan férfiakat, akik 

alkalmasak és hajlandóak volnának erre a szolgálatra.  

 

* * * 

 

Nr. 2477/2019. 

HELYBENLAKÁS 

 

Paptestvéreim szíves figyelmébe ajánlom azt, amit az Egyházi Törvényköny 

533. kánonjában szerepel. Szó van itt a helybenlakás kötelezettségéről, 

valamint a szabadságról. Már egy ideje figyelemmel kísérem, ahogyan 

egyházmegyénkben a hivatalunkkal járó ezen előírásokat alkalmazzuk. 

Meglátásaim alapján a következőket ajánlom Paptestvéreim figyelmébe és 

egyben kérem, szíveskedjenek betartani a következőket.  
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1. A plébános köteles a plébánia épületében lakni. Semmi ok nem mentheti 

fel a plébánost ezen kötelezettsége alól. A helybenlakás a gondjára bízott 

hívekkel való közösségnek is a kifejezője. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy 

plébániai épületeinket úgy gondozzuk, hogy azok otthont tudjanak biztosítani a 

pap számára.  

2. Nem jó rendszeresen és huzamosabb ideig távol lenni a plébániától. A 

papnak heti egy szabadnapja lehet, de ez nem jelentheti azt, hogy három napig 

távol van plébániájától.  Az a tapasztalatom, hogy sok esetben szokássá vált a 

plébániától való rendszeres távolmaradás. A szórvány viszonyok sem indokolják 

azt, hogy csak egy-két napig álljunk híveink rendelkezésére, arról nem is 

beszélve, hogy csak hétvégi pasztorációs feladatokat lássunk el a ránk bízott 

közösségekben.  

3. Nem fogadhatom el, hogy parancsolt ünnepeken vagy más jeles napokon 

(pl. Szent Péter és Pál, Nagyboldogasszony, Mindenszentek, Halottak Napja, 

Krisztus Király, stb.) a plébános szabadságon vagy egyéb kikapcsolódási úton 

legyen. A hívek számítanak ilyenkor saját lelkipásztoruk jelenlétére és 

szolgálatára.  

4. A szabadságunkat a szomszédos plébánosokkal egyeztetve tervezzük meg, 

illetve igyekezzünk azt nem egyszerre kivenni, hanem legalább két részre 

osztva.  

 

* * * 

 

Nr. 2478/2019.  

PAPI ÉVFORDULÓK 2020-BAN 

 

2020-ban a következő Paptestvéreinket köszönthetjük kerek évfordulójukon:  
 

Ezüstmisés, aranymisés nincs. 
 

70 éves 

Dr. LŐRINCZ F. Ottó  december 2. 

65 éves 

 ALBERT Augustin  május 1. 

 DEMSA Pál    november 14. 

 PILIS György   november 15. 

 KUBALAK Péter   december 3. 

55 éves 

BÖCSKEI László   július 11. 

MIHĂIEȘ Iosif   október 21 

50 éves 

SZŰCS Attila   szeptember 14. 

GIOSANU Leonard  december 26. 
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45 éves 

BODOR Zoltán   január 25. 

Dr. KOVÁCS Zsolt  február 23. 

VAKON Zsolt   december 20. 

40 évesek 

MIHÁLY Balázs   április 19. 

NAGY Tibor   május 5. 

 

Ad multos annos! 

 

* * * 

 

Nr. 2479/2019. 

PLÉBÁNOSI VIZSGA 

 

Folyó év november 14-én Ft. BAKOS Gábor paptestvérünk plébánosi vizsgát 

tett Gyulafehérváron. Vizsgadolgozatának címe: „A kisjenői római katolikus 

egyházközség története 1332-2019 között.” Isten áldása kísérje további 

szolgálatát! 

 

* * * 

 

Nr. 2480/2019. 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 2019-BEN 

 

Ft. HUSZTIG Róbert Margittáról TASNÁDSZÁNTÓRA került plébániai 

kormányzónak, ahonnan ellátja Királydarócot és Érdmindszentet is.  

Ft. MIHÁLY Balázs MICSKÉRE került plébániai kormányzónak.  

Ft. SZÉKELY Antal kérésére felmentettem őt a lelkipásztori szolgálat alól.  
 

Minden Paptestvéremnek köszönöm a készséges szolgálatát. Isten áldása 

kísérjen benneteket! 

 

 

 

Nagyvárad, 2019. december 11-én.  

 

 

 

†Böcskei László 

megyéspüspök m.p. 


