
25 

 

 
 

László 

nagyváradi megyés püspök körlevele 

 

 

VI. / 2021 

 

Nr. 1177/2021.  

A SZENT JÓZSEF-ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK  

 

Igazodva Ferenc pápa szándékához, aki ezt az évet Szent Józsefnek szentelte, 

egyben a családot helyezte középpontban, egy pár javaslatot tárok Paptestvéreim 

elé, amelyek segíthetnek bennünket abban, hogy a hónapok óta reánk nehezedő 

„mozdulatlanságot” tevékeny és dinamikus, hitet és közösséget erősítő 

programmal váltsuk fel, abban a reményben, hogy a járványügyi szigorítások 

további feloldása lehetővé teszi azok megvalósítását  

 

I. Az ima és lelkiség területén az alábbiakkal próbáljuk színesebbé tenni 

közösségeink életét  

 

1. A Rózsafüzér Társulatokat kérjük, hogy az előttünk álló hónapokban 

foglalják imáikba a következő szándékokat: 

Június: a családok egységéért, a férjek és az édesapák hitének megerősödéséért; 

Július: a családok megújulásáért, a férjek és az édesapák szerepének jó 

betöltéséért; 

Augusztus: a gyermekek után vágyakozó családokért, a szenvedélybeteg 

férfiakért/fiúkért/édesapákért; 

Szeptember: a családon belüli erőszak megszűnéséért, a családjuktól távol élő 

férjekért és édesapákért; 

Október: a családon belüli jobb kommunikációért, a beteg férjekért és 

édesapákért; 

November: a csonka családokért, özvegy férjekért és elhunyt édesapákért; 

December: a nehéz anyagi körülmények között élő családokért, az édesapai 

vagy papi hivatásukat keresőkért; 

 

2. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében buzdítjuk 

plébániáink híveit, hogy 2021. június 5-én csatlakozzanak a világméretű 

szentségimádási lánchoz, és a kongresszus szándékai mellett, ajánlják fel a 

szentségimádást családjainkért, különösen az édesapákért. A szentségimádás 
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időpontját mindenki szabadon választhatja meg, viszont kérjük, hogy a 

mellékletben található fohászt is foglaljuk bele az elmélkedésbe. 

 

3. Javasoljuk, hogy a plébániákon imádsággal is erősítsék egymást a 

családok. Ennek szemléletes kifejeződése lehet, ha a kezdeményezéshez 

szívesen kapcsolódó családok, egy vasárnapi szentmise után felírják a nevüket 

egy-egy cetlire, majd a cetliket egy kosárba helyezik, ahonnan minden család 

kihúz egy nevet, akiért az év folyamán imádkozni fognak. Ebben a 

kezdeményezésben gondoljunk a csonka családokra, valamint a házastársukat 

elveszített hívekre is, és őket külön buzdítsuk a bekapcsolódásra.  

 

4. Ferenc pápa egyik „gyakorlatát” követve, szeretnénk mi is híveink 

imaszándékait Szent József közbenjárásába ajánlani. Mint ismeretes, Ferenc 

pápánk az íróasztalán őrzi az alvó Szent Józsefet ábrázoló szobrocskát, mely alá 

imaszándékokat szokott helyezni. Mintha arra hívná Szent Józsefet, hogy 

„aludjon rá egyet”, és szóljon egy jó szót Isten előtt. Templomainkban, Szent 

József szobra vagy képe közelében helyezzünk el egy olyan dobozt, amelybe az 

év folyamán bárki behelyezheti a szent közbenjárását kérő imaszándékait. 

Ezeket az imaszándékos dobozokat a Szent József-év lezárásakor, 2021. 

december 8-án a székesegyházban tartandó szentmise keretében „helyeznénk az 

oltárra”, egész egyházmegyénket és benne az egyes hívek személyes szándékait 

is a Szent Család fejének közbenjárására bízva.  

 

II. Liturgia és közös ünneplés  

 

1. A Szent József-év folyamán ösztönözzük a férjeket, az édesapákat, hogy 

vállaljanak liturgikus szerepet: a szentmisék előtt vezessék a rózsafüzért, 

olvassanak fel a szentmisén, (gyermekeikkel együtt) ministráljanak stb. 

 

2. A család éve jó alkalom arra, hogy a családok megfogalmazzák kéréseiket, 

hálájukat. Ezért bizonyos időközönként kérjünk fel egy-egy családot, hogy a 

vasárnapi szentmisén ők fogalmazzák meg és olvassák fel az egyetemes 

könyörgéseket. 

 

3. Javasoljuk, hogy a karácsonyi műsorra a gyerekek készítsenek (akár segítők 

bevonásával) egy rövid videót, amelyben egyszerűen elmondják a szüleiknek, 

hogy: „Apa, én azért szeretlek téged, mert…” és „Anya, én azért szeretlek téged, 

mert…” A videót akár le is lehet vetíteni a karácsonyi műsor után.     

 

III. Közösségépítő programok  

 

1. A nyár folyamán ismét szeretnénk családi hétvégéket szervezni 

Sólyomkőváron. A csoportok összeállítása még folyamatban van, a részletekről 

a szervezők fogják értesíteni a Paptestvéreket, valamint a családokat.  
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2. Biztatjuk a plébániai közösségeket, hogy a család éve folyamán 

kezdeményezzenek olyan kötetlen, szabadtéri, közösségi programokat, 

amelyben megszólítják a családokat:  

- a közösségi teremben/udvaron, szervezhetnek olyan vacsorát, (bográcsozást), 

amelyen a férjek főznek, tálalnak (a feleségeiknek); 

- szervezhetünk olyan tematikus napot, amelynek keretében a férfiak kifejezetten 

férfias tevékenyégeket mutatnak be: pl. fafaragás, íjászat, bőrművesség, stb. 

 

3. Ebben az évben a Családok Egyházmegyei Találkozóját és a Szent László 

Családi Napot összevonva szeretnénk megtartani, mégpedig augusztus 28-án. 

A nap teljes programja még kialakulóban van, de előreláthatólag a következő 

felépítésű lesz:  

a. Délelőtt a felnőttek (pl. az Amoris Laetitia apostoli buzdításról szóló) 

előadáson vehetnek részt, a gyermekek pedig alternatív programokon. 

Ezeknek a programoknak a helyszíne a püspöki palota, a palotakert és a 

zarándokház, az érvényben levő járványügyi előírások függvényében.  

b. Délután a kertben tematikus sátrak (apa/fia, anyja/lánya kapcsolat stb.), 

vetélkedők, kézműves foglalkozások és egyéb műhelyek várják az 

érdeklődőket. Ennek a résznek a tematikája az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszushoz kötődik, ahogyan azt már 2019-ben terveztük: a kenyér és a 

bor; az eucharisztia és a kenyér; a mindennapi kenyér megteremtése; az 

apaság, a családfenntartás, Szent József alakja.  

c. Az amfiteátrumban különböző zenei stílusok váltják majd egymást.  

 

4. Ferenc pápa bevezette a Nagyszülők és Idősek Világnapját, amelyet 

minden évben július negyedik vasárnapján, Szent Joachim és Szent Anna, Jézus 

Krisztus nagyszüleinek emléknapja közelében ünnepelünk. 2021. július 25-én a 

helyi plébániai közösségek kis műsorral örvendeztethetik meg a nagyszülőket, 

ajándékcsomagot is készíthetnek nekik, az értük mondott közös imádság lehet a 

hála és ragaszkodás kifejezése. Szép gesztus lenne, ha ezen a napon nem 

hagynánk magukra az időseket és az özvegyeket: szervezzünk számukra 

kulturális programot gyermekdalokkal, múltidéző kisfilmmel, fotókiállítással 

stb. A Caritas Catholica által működtetett idősotthonokban is lehet hasonló 

programot szervezni.  

 

5. A Szent József-évben a férfiak és az édesapák helytállását szeretnénk 

kihangsúlyozni. Őket, mint példaképeket szeretnénk közösségeink elé állítani, 

ugyanakkor töltekezési lehetőséget is szeretnénk számukra biztosítani. Ezért 

2021. november 6-án egyházmegyei férfizarándoklatot szervezünk 

Máriaradnára, ahol a Boldogságos Szűz Mária oltalma alá helyezzük a férfiakat. 

A részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk a plébániákat.  

 

6. Reméljük, hogy ismét sikerül megszervezni a hagyományos Adventi 

Jótékonysági Vásárt, amelyre 2021. december 4-én kerül sor a székesegyház 

előtti téren. A részletekre a későbbiekben még kitérünk.  
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7. Idén is meghirdetjük a sokak számára nagy élményt jelentő 

betlehemkészítő pályázatot.  A családban készített 50x50cm alapterületű közös 

munkák beküldési határideje 2021. december 17. Az idei betlehemkészítő 

pályázat elbírálásánál szempont lesz a természetes anyagok használata, a 

kreativitás, a betlehemi figurák felsorakoztatása (Jézus, Szűz Mária, Szent 

József), illetve a Szent József-évre való tekintettel Szent Józsefnek, az ácsnak, a 

családfenntartónak a megjelenítése.  

 

*** 

 

Nr. 1178/2021.  

FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE 

 

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben az előkészítőt és a felvételit 2021. július 

12-16. között tartják. Ennek értelmében 2021. július 12. hétfő este 19.00 óráig 

kell megérkezni a Papnevelő Intézetbe. A saját kezűleg írt kérvényt 2021. június 

30-ig szíveskedjenek az alábbi okmányokkal együtt eljuttatni hivatalomhoz:  

• Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata; 

• Keresztelési és bérmálási igazolás; 

• Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges); 

• Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három 

hónapig érvényes igazolás; 

• Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală); 

• A plébános ajánló levele; 

• Saját kezűleg írt kérvény a megyés püspökhöz címezve. 

 

A felvételi díja: 

• 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire 

történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni. 

 

A felvételi vizsgáról: 

• érettségi vizsga átlaga – 50% 

• felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott 

tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot). 

• a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, 

ami nem lehet kisebb, mint 6,00. 

• papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók 

bírálnak el;  

 

A felvételi vizsga tételei 

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi 

anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez 

képest; kérjük ezt figyelembe venni. 

I. Szentírásismeret 

1. A Szentírás (p. 5-8); 2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13); 3. A Történeti 
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Könyvek (p. 37-46); 4. Újszövetség (p. 62-63); 5. Az Evangéliumok keletkezése 

és sajátos jellege (p. 64-70); 6. Szent János evangéliuma (p. 93-101). 

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. 

osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a 

könyv oldalszámait jelölik). 

II. Egyháztörténelem 

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69); 2. A vándor 

népek megtérítése (p. 87-91); 3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101); 4. A 

keresztes hadjáratok (p. 102-107); 5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125). 

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály 

számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv 

oldalszámait jelölik). 

III. Hitünk alapjai 

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79); 2. A kegyelmi élet (p. 101-104); 3. Az 

Oltáriszentség (p. 105-108); 4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás 

(p. 109-114); 

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A 

katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium 

Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait 

jelölik). 

 

A felvételi vizsga eredményéről a rektorátus a plébánosán keresztül értesíti a 

felvételizőt. Bővebb információ kérhető a következő elérhetőségeken:  

www.seminarium.ro, Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 

0745-770134; Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752-245060, E-mail: 

sis.rektor@gmail.com 

 

*** 

 

Nr. 1181/2021. 

PÉTERFILLÉREK 

 

A péterfillérek gyűjtése a VIII. században indult el, amikor az újonnan megtért 

angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Kérem 

Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy hirdessék meg, és 2021. június 29-én, 

Szent Péter és Pál apostolok ünnepén tartsák meg a péterfillérek gyűjtését, 

amit hagyományosan a Szentszék kiadásainak és karitatív tevékenységének 

megsegítésére fordítunk. A befolyt összeget szíveskedjenek 2021. július 15-ig a 

Püspöki Hivatal pénztárába befizetni. Előre is köszönjük!  

 

 

Nagyvárad, 2021. május 26.  

†Böcskei László 

megyés püspök m.p. 

 

http://www.seminarium.ro/
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Melléklet 

 

 

IMA AZ ÉDESAPÁKÉRT 

 

Mennyei Atyánk! 

Áldd meg az édesapákat hittel és hűséggel, 

Hogy gyermekeidnek 

igaz földi édesapájuk lehessenek. 

 

Áldd meg őket igaz szeretettel, 

Hogy szeretetük fénye lehessen 

a családjuknak és gyermekeiknek. 

 

Áldd meg őket bölcs türelemmel, 

Hogy az élet nehéz útjain is a 

Te törvényeid szerint éljenek 

 

Áldd meg őket kegyelmeddel, 

hogy legyenek családjuk és gyermekeid 

igaz úton való vezetői. 

 

Kedves Szent József! 

Kérünk, segítsd az édesapákat, 

Példád és hűséged által, 

Szerető édesapaként, 

Családjuk védelmezője lenni. 

 

Soha el nem lankadni a hitben, 

reményben és szeretetben. 

Segítséged által a családok 

oltalmazói és védelmezőjeként 

igaz földi édesapaként működni! 

 

Kérünk mennyi Atyánk és Szent József, 

hogy ki nem fogyó szeretettel 

áldjátok meg az édesapákat! Ámen. 

 


