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Nr. 2180/2016.  

EMLÉKEZTETŐ – LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2016-BAN 

 

Az Irgalmasság Évének lezárása 

Egyházmegyénkben az év utolsó negyedének legkiemelkedőbb eseménye az 

Irgalmasság Évének lezárása lesz. Ehhez kapcsolódó rendezvényeinkre 

szeretném ezúton is emlékeztetni Főtisztelendő Paptestvéreimet, akiket továbbra 

is arra kérek, szíveskedjenek azokon lehetőségeikhez mérten részt venni és a 

híveket is erre buzdítani. Legyen gondunk arra is, hogy a plébániákon is 

megszervezzük a szentév méltó lezárását.  

 

Az év folyamán minden hónap első csütörtökjén Szentévi Zarándoklati Napot 

szerveztünk a székesegyházhoz, melyre előre összeállított beosztás szerint 

érkeztek a plébániák hívei és lépték át a Szent Kapu küszöbét. Nagy 

megelégedéssel nyugtázom, hogy paptestvéreim komolyan vették ezeket az 

alkalmakat és szépen megszervezték a hívek zarándoklatát. Azt is 

megjegyezném, hogy híveink nagy áhítattal vettek részt a zarándoklatokon, 

sokan elvégezték a szentgyónásukat, szentáldozáshoz járultak, és személyes 

beszélgetésekből megtudhattam, hogy nem kevesen voltak azok, akik első 

alkalommal zarándokoltak el egyházmegyénk főtemplomához.   

 

Az októberi zarándoklati napot 2016. október 13-án tartjuk az előzetesen közölt 

módosítás alapján. Az utolsó zarándoklati nap pedig 2016. november 3-án lesz, 

és 17.00 órakor mutatjuk be az ünnepi szentmisét a székesegyházban. Szeretettel 

várom erre az alkalomra is elsősorban a nagyváradi Paptestvéreket és híveket, 

valamint azokat, akik eddig még nem léphették át a Szent Kapu küszöbét.  

 

Másnap, 2016. november 4-én, Borromeo Szent Károly emléknapján 11.00 

órakor tartjuk a püspöki kápolna búcsús szentmiséjét. Erre is várom kedves 
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paptestvéreimet és a szerzeteseket, akiket a szentmise után egy szerény agapéra 

is szeretettel hívok.  

 

Az Irgalmasság Szentévét Szentatyánk, Ferenc pápa rendelkezése alapján 2016. 

november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárjuk az egyházmegye minden 

templomában. Kérem paptestvéreimet, ezen a napon az alkalomhoz illő 

buzdítást intézzenek a kedves hívekhez.  

 

Koronagyűlés az irgalmasság gyakorlásáról 

„Az isteni irgalmasság nem a gyöngeség, inkább Isten mindenhatóságának a 

jele (Misericordiae vultus 6.).” Ez az irgalmasság leginkább abban mutatkozott 

meg, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát a világba.  Üdvözítő irgalma továbbra is 

megnyilvánul akkor, amikor nem utasítja vissza a bűnös embert, hanem 

jóságosan megbocsátja bűneit. A pap közvetítője ennek az irgalomnak, amikor a 

szentgyónásban a feloldozó szavakat a bűnbánó fölött elmondja. Ennek jegyében 

szervezzük az idei koronagyűlést 2016. október 20-án 10.00 órától a Kanonok 

sor 13. szám alatt, ahol Mons. Kondé Lajos, szeged-belvárosi plébános, 

püspöki helynök több évtizedes és sokrétű gyóntatói tapasztalataiból merítve fog 

tanulságos gondolatokat megosztani velünk. A koronagyűlés alkalmával 

lehetőségünk lesz a témához kapcsolódó kérdéseinket feltenni egymásnak és az 

előadónak is, hogy a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásakor híveinknek 

pontos és világos útbaigazítást adhassunk.   

 

Egyháztörténeti Konferencia 

Folytatódik a már hagyományossá vált Egyháztörténeti Konferencia, amit 2016. 

október 15-én 10.00 órától szervezünk a Püspöki Palota Dísztermében. Ez 

alkalommal is neves hazai és külföldi előadókat hallgathatunk meg az „Andrea 

Scolari váradi püspök és a humanizmus kezdetei Magyaroszágon” címet viselő 

rendezvényen. A 900 éves múlttal rendelkező egyházmegyénk minden korban 

maradandót alkotott kulturális, társadalmi, művészettörténeti és spirituális téren 

egyaránt. Ezen a konferencián is felvillantunk néhány kiemelkedő eseményt, 

személyt történelmünk gazdagságából, hogy erőt merítsünk értékeink 

megőrzésére és továbbadására. Ezért kérem Paptestvéreimet, jöjjenek el, illetve 

tájékoztassák híveiket is, biztassák őket, főleg a nagyváradiakat, hogy vegyenek 

részt ezeken az értékesnek ígérkező előadásokon!   

 

Zenei rendezvények 

Az Irgalmasság Évének végéhez közeledve egy zenei eseménnyel szeretnénk 

Istennek hálát adni egész évben tapasztalt irgalmasságáért, gondoskodó 

jóságáért. Carl Ditters von Dittersdorf 250 éve Nagyváradon komponált 

miséjének bemutatójára kerül sor egy jubileumi koncert keretében 2016. 

október 22-én 19.00 órakor a nagyváradi székesegyházban. Erre az eseményre 

is szeretettel várunk minden érdeklődőt.  
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A jubileumi év lezárására hangolnak az egyházmegyei kórustalálkozón 

elhangzó darabok is 2016. november 19-én a nagyváradi székesegyházban. A 

találkozó 10.00 órakor kezdődik, miután a kórusvezetők regisztráltak a 

Kanonok sor 13. szám alatti Lelkipásztori Központban. Az előadandó énekek 

kottáit már elküldtük a plébániákra a kórusvezetőknek. Kérem Paptestvéreimet, 

bátorítsák a kórustagokat és kísérjék el őket erre a számunkra is fontos 

eseményre!  

 

Jótékonysági Adventi Vásár 

Egyházi ünnepeinkhez különösképpen kötődnek a helyi szokások, amelyekben 

egy közösség lelkivilágának gazdagsága mutatkozik meg. Adventben a készületi 

időhöz illő, közösségépítő tevékenységek, mint a kapcsolatteremtés és 

elmélyítés új lehetőségei fokozottan gazdagítják híveink életét. Ennek jegyében 

szervezzük meg 2016. december 3-án Nagyváradon idén immár harmadik 

alkalommal a Jótékonysági Adventi Vásárt, amikor a hozzánk közel álló 

csoportok saját kezűleg készített termékeiket kínálják az érdeklődők számára 

adomány felajánlása ellenében, amit jótékonysági célra használunk fel. Ezúton is 

bátorítom kedves Paptestvéreimet, hogy az adventi készületi időben, bár több 

munkával jár, keressük annak lehetőségét, hogy közösségépítés céljából ápoljuk 

és műveljük régi, szép hagyományainkat, szokásainkat, helyet adva az új 

kezdeményezéseknek is, amelyeken keresztül nem csak anyagiakban, hanem 

lelkiekben is gazdagodhatunk és gazdagíthatunk!  

 

* * * 

 

Nr 2181/2016. 

GYŰJTÉS AZ EGYHÁZMEGYEI CARITAS CATOLICA JAVÁRA  

 

2016. november 20-án az egyházmegyei Caritas Catolica javára hirdetünk 

gyűjtést egyházmegyénk templomaiban. Az Irgalmasság Szentévében 

különleges ösztönzést éreztünk arra, hogy az irgalmasság testi-lelki 

cselekedeteinek gyakorlásával kifejezzük az egymásra figyelés, a 

segítségnyújtás fontosságát, mint hitünk megerősítésének és megélésének hiteles 

formáját. Ebben az évben a Caritas Catolica által a rászorulók számára 

biztosított meleg ebédek számát szeretnénk növelni, ezáltal azon embertársaink 

igényeire válaszolni, akiknek nem áll módjukban a napi meleg ebéd elkészítése. 

Ahogyan eddig is, kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, szíveskedjen 

mozgósítani híveinket az adakozásra, a gyűjtött összegeket pedig a Caritas 

Catolica irodáján adják le még november folyamán. Előre is köszönjük 

mindenkinek a hozzájárulását!   
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Nr 2182/2016. 

EGYHÁZI JAVAKRA/ ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK 

 

Továbbra is kérem kedves Paptestvéreimet, szíveskedjenek nagy gondot 

fordítani egyházi épületeink kezelésére. Amiket eddig közöltem ezen a téren, 

továbbra is érvényben marad: ne kezdjünk el semmilyen munkát, átalakítást, 

javítást, amíg nem jeleztük azt a Püspöki Hivatal ingatlanokért felelős irodáján! 

Továbbra is vannak olyan esetek, amikor csak utólag értesülünk olyan 

beavatkozásokról, amelyek komolyabban is érintik és veszélyeztetik egyházi 

épületeinket. Kérem, vegyük komolyan az ide vonatkozó elvárásokat!  

 

Fordítsunk továbbra is nagy figyelmet egyházi tulajdonban lévő javaink 

nyilvántartására. Most is folyamatban vannak olyan eljárások, amelyek pótolni 

kívánják az ezen a téren észlelt hiányosságokat. Gondolok itt a telekkönyvi 

bejegyzésekre, felmérések és felértékelések elvégzésére, észlelt hibák 

kijavítására. Mindenkori segítségünkkel állunk rendelkezésükre! 

 

Emlékeztetni szeretném Paptestvéreimet arra is, hogy felelőségteljesen kezeljük 

a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat! Ne hanyagoljuk el a hiányosságok 

pótlását ezen a téren sem! 

 

Nem utolsó sorban szeretnék szólni templomaink berendezéséről és 

felszereléséről is. Az igényesség jegyében törekedjünk a szent helyhez illő 

méltóságra és egyszerűségre. Kerüljük a giccset és templomaink 

agyonzsúfolását, ami lefárasztja a templomba látogató híveket. Templomaink a 

liturgia kiemelkedő helyei, amelyeket  főleg a liturgikus előírások szerint kell 

gondoznunk. Helyet kaphatnak benne a népi motívumok is, de ez nem terhelheti 

meg a liturgikus teret, annak szépségét és méltóságát!  

 

* * * 

 

Nr 2183/2016. 

PAPI SZENÁTUS MEGBESZÉLÉSE 

 

A Papi Szenátus tagjait 2016. október 25-én 11.00 órára várom egy 

megbeszélésre a Püspöki Palotába. A megbeszélés fő témája a következő év 

pasztorális tervének kidolgozása Szent László király szentté avatásának 825. 

évfordulója és a meghirdetett Szent László-év fényében.     

 

Nagyvárad, 2016. október 5-én. 

 

 

 

         †Böcskei László 

         megyés püspök 


