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Nr. 1838 / 2019. 

RENDKÍVÜLI MISSZIÓS HÓNAP 

 

„Az evangelizáció engedelmeskedik Jézus missziós parancsának: «Menjetek 

tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket» (Mt. 28, 19)… E versben 

előttünk áll a pillanat, amikor a Feltámadott elküldi övéit, hogy hirdessék az 

evangéliumot minden időben és minden helyen, oly módon, hogy a Jézusba vetett 

hit elterjedjen a föld minden zugában. … A mester mintáját hűségesen követve 

életszerű, hogy az Egyház ma is kilépjen hirdetni az evangéliumot mindenkinek, 

mindenütt, minden alkalommal, halogatás, ellenkezés és félelem nélkül.” (Az 

Evangélium Öröme, 19., 23. p.) 

 

Az Evangélium Öröme kezdetű apostoli buzdításból idézett sorokat olvasva 

ismét egyértelművé válik előttünk Szentatyánk, Ferenc pápa azon szándéka, 

miszerint a mai idők kereszténye, a személyes tanúságtétel által egy olyan 

egyház építésén kell fáradozzon, amely hiteles tud lenni a világ előtt. A 

személyes tanúságtétel a hit felvállalása által valósul meg azáltal, hogy a 

mindennapi élet realitásait a hit örömével igyekszünk megközelíteni. A 

Szentatya buzdítását követve fáradhatatlanul keresnünk, és elköteleződéssel 

vállalnunk kell azokat az utakat és lehetőségeket, melyek segítségével megélt 

evangéliummal érvelhetünk a mai világ megoldásra váró problémáival és 

nehézségeivel szemben. „A missziós tevékenység ma is a legnagyobb kihívást 

jelenti az Egyház számára és elsődleges gondja kell legyen a misszió ügye.” – 

folytatja Ferenc pápa az említett dokumentum 15 pontjában.  

 

Ahhoz, hogy missziós küldetésünket tudatos és szolidáris keresztények módjára, 

még hatékonyabban gyakorolhassuk, Ferenc pápa a világegyház számára 

RENDKÍVÜLI MISSZIÓS HÓNAPOT rendelt el, amelyet folyó év 

októberében szerveznek meg. Követve az ide vonatkozó országos 

kezdeményezéseket, kedves paptestvéreimet a következőkről szeretném 

tájékoztatni: 
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- egyházmegyénkben Ft. KRUZSLITZ Imre paptestvérünknek adtam 

megbízást a missziók ügyének képviseletére. Ilyen minőségben vesz részt az 

országos szinten rendezett megbeszéléseken és előmozdítja a missziós küldetés 

elmélyítésének lehetőségeit egyházmegyénkben.  

- a Rendkívüli Missziós Hónap egyházmegyénkben is megszervezésre 

kerül. Jó alkalomnak ennek megnyitására a Missziós Kereszt fogadása 

egyházmegyénkben, 2019. október 1-4 között.  

- A Rendkívüli Missziós Hónap vasárnapjain, minden szentmise egyetemes 

könyörgéseiben imádkozzunk a missziók ügyéért.  

- A missziók vasárnapján (október 20) vagy az azt megelőző szombaton a 

hívek részvételével szentségimádás keretén belül ajánljuk a missziók ügyét az 

Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztus oltalmába, aki mindannyiunkat 

meghívott arra, hogy az Örömhír megélői és továbbadói legyünk.  

- A missziók vasárnapján buzdítsuk híveinket arra, hogy adományaikkal is 

támogassák a missziók ügyét. 

 

Ismét a már említett apostoli buzdításból idézném Ferenc pápánkat: “A missziós 

tevékenység ma is a legnagyobb kihívást jelenti az Egyház számára…Mi 

történne, ha valóban komolyan vennénk ezeket a szavakat? Egyszerűen 

elismernénk, hogy a missziós tevékenység az Egyház minden művének a 

paradigmája. Mert nem maradhatunk többé csöndben, nem várakozhatunk 

passzívan a templomainkon belül. El kell jutnunk a határozott missziós 

lelkipásztorkodásig. Ez a feladat továbbra is az Egyház legnagyobb örömeinek a 

forrása.” (Az evangélium öröme, 15. p.) 

 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1839 / 2019. 

MINSTRÁNSTALÁLKOZÓ 

 

„Kedves fiúk és lányok, tegyetek tanúságot Isten szeretetéről és a hit öröméről a 

mindennapi életben.“ (Ferenc pápa szavai a ministránsokhoz)  

 

Az új iskolai tanév kezdetén szeretnénk a ministráns szolgálat fontosságára 

felhívni a papok, a hívek, de különösen a gyerekek és a fiatalok figyelmét. Ezért 

2019. szeptember 28-án Margittán megszervezzük a X. Egyházmegyei 

Ministránstalálkozót, melynek mottója: Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4, 

4) Kérjük Paptestvéreimet, szeptember 25-ig Micaci Cristian kollégánknál 

(0757061859 vagy pasztoralis@varad.org) szíveskedjenek jelezni a résztvevő 

ministránsok nevét és életkorát. A program 9.00 órakor regisztrációval kezdődik 

a „nagytemplomnál“. 
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Nr. 1840 / 2019. 

CSALÁDREFERENSEK TALÁLKOZÓJA 

 

Az elmúlt évek gyakorlatát követve 2019. szeptember 21-én egyházmegyénk 

családreferensei (papok és házaspárok) a jövőre vonatkozó tervekről, a 

családosok plébániai életbe való aktívabb bekapcsolódásának lehetőségeiről  

tartanak egyeztetést a Lelkipásztori Központban. A Ft. TÓTH Attila Levente, 

egyházmegyei családreferens vezetésével szervezett megbeszélésen született 

javaslatokat igyekezzünk majd plébániai közösségeink hitéletébe minél 

hatékonyabban beépíteni.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1841 / 2019. 

A MÁRIA LÉGIÓ TAGJAINAK TALÁLKOZÓJA 
 

A máriás lelkiség buzgó képviselői, a Mária Légió tagjai éves összejövetelüket 

tartják 2019. október 5-én 10 órai kezdettel a Posticumban, A program 

szervezője Ft. BĂRBUȚ Péter, aki 2019. szeptember 30-án összesíti a 

résztvevők létszámát, és ennek függvényében állítja össze a programot.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1842 / 2019 

EGYHÁZI LAPOK ÉS HONLAPOK SZERKESZTŐI TALÁLKOZÓJA 
 

A budapesti székhellyel rendelkező MAKÚSZ (Magyar Katolikus Újságírók 

Szövetsége), 2019. október 4-6. között a nagyváradi Posticumban szervezi meg 

a Sajtóapostolok Találkozóját, első alkalommal az anyaország határain kívül.  

A XVIII. Országos Konferencia címe: A közösségi hálózatból az emberi 

közösségekbe, avagy a lájktól az ámenig. A házigazda szerepét a Nagyváradi 

Római Katolikus Püspökség vállalta fel, a konferenciába és a szakmai képzésbe 

való aktív bekapcsolódás pedig meghívás alapján történik.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1843 / 2019. 

NEMZETKÖZI EUKARISZTIKUS KONGRESSZUS –  

MISSZIÓS KERESZT AZ EGYHÁZMEGYÉNKBEN 

 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi 

lehetősége a missziós kereszt fogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen 

értelemben a NEK irodával egyeztetve egyházmegyénkben is három plébánián 

fogadhatjuk a missziós keresztet. Alábbiakban ismertetjük az erre az alkalomra 

összeállított programot azzal a kéréssel, hogy paptestvéreink figyelmesen 

tanulmányozzák át és kapcsolódjanak be a programokba. 
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2019. október 1. – Kárásztelek 

15.00: A Missziós Kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság  

16.00: Rózsafűzér ájtatosság  

16.30: Előadás a Missziós Keresztről és a NEK-ról - Ft. Vass Csaba CM 

17.00: Szentmise – Mons. Fodor József 

18.00: Szentségimádás szentségi áldással 

 

2019. október 2. Tasnád 

10.00: A Missziós Kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság 

11.00: Szentmise – Ft. Sővér István  

12.00: Lelkiségi csoportok imaórái szentségimádás keretében  

15.00: Indulás Nagyváradra 

 

2019. október 2. – Nagyvárad-Székesegyház 

17.00: A Missziós Kereszt fogadása – Mons. Fodor József, Ft. Vakon Zsolt 

18.00: Szentmise a Székesegyházban – Mons. Fodor József, Ft. Vass Csaba CM  

19.00: Szentségimádás a családos csoport szervezésében – Ft. Tóth Attila  

20.30: Csendes szentségimádás – Ft. Pálos István 

21.00: Mindenszentek litániája, majd szentségi áldás  

 

2019. október 3. – Nagyvárad-Székesegyház 

07.30: Szentmise a Szent László iskola diákjaival – Ft. Szabó Ervin, Ft. Vass 

Csaba CM 

08:00: Ifjúsági óra 

10.00: Imaóra és rózsafűzér – Mária Légió és Rózsafűzér Társulatok – Ft. 

Bǎrbuţ Péter 

12.00: Úrangyala, majd elmélkedés a nagyváradi plébániák és a püspöki hatóság 

alkalmazottai számára  

13.00: Zenei áhítat – szakrális művek  

Ft. Pálos István elmélkedések/imák, Józsa Domokos orgona  

14.00: Imaóra és rózsafűzér  szlovák nyelven – Ft. Mlinárcsik János 

15.00: Irgalmasság Rózsafüzér és keresztúti ájtatosság  

Ft. Curaliuc Demeter, Dallos Ágnes, Élet Kenyere közösség, Nőszövetség 

16.00: Imaóra és rózsafűzér román nyelven – Ft. Mârț Mihai 

17.00: Tanúságtétel a misszióról – moderál Pék Sándor 

17.45: Zenés hangolódás a szentmisére 

18.00: Főpapi szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén a székesegyházban, 

Keresztek megáldása és átvétele a főpásztortól a Misszió Hónapjára, 

Hódolat a Missziós Kereszt előtt 

19.30: Szentségimádás – Ft. Szabó Ervin és Ft. Giosanu Leonard 

21.00: Mindenszentek litániája és szentségi áldás – Ft. Láber Ferenc 
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Tisztelettel kérem paptestvéreimet, szíveskedjenek megszervezni híveik 

részvételét az ismertetett programokon. Ajánljuk, hogy a szilágysomlyói és a 

tasnádi esperesség plébániái a kárásztelki, illetve és a tasnádi programokba 

kapcsolódjanak be, a többiek pedig a székesegyházban tartandó programokba. 

Meghagyva a szabad programválasztás lehetőségét, hívjuk és várjuk 

paptestvéreinket és híveinket, hogy vegyenek részt a Boldog Bogdánffy Szilárd 

ünnepén, 2019. október 3-án 18 órakor tartandó szentmisén. Valamennyiük 

hozzájárulását köszönve Isten áldását kérem egyházmegyénkre.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1844 / 2019. 

ECHARISZTIKUS PASZTORÁLIS KONFERENCIA  

 

A NEK Titkársága a kongresszusra való felkészülés jegyében 2019. november 

26-28. között Eucharisztikus Pasztorális Konferenciát, szervez szakmai napot 

szervez az esztergomi Szent Adalbert Központban neves elődók 

közreműködésével. Kiváló lehetőséget jelent ez a konferencia pap és laikus 

számára egyaránt, hogy teológiai ismereteit elmélyítse. Jelentkezni a NEK 

honlapján lehet: www.iec2020.hu.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1845 / 2019. 

A KATEKÉTIKAI IRODA PROGRAMKÍNÁLATA 

 

Egyházmegyei Katekétikai Irodánk rendszeresen szervez képzéseket katekéták, 

pedagógusok, papok számára. Az előttünk álló időszakban a következő 

programokat kínálják a szervezők:  

- 2019. október 5. – Hittanolimpia díjazottjainak zarándoklata  

Helyszín: Mátraverebély-Szentkút; 

- 2019. október 10-12. – Bérmálási felkészítő papok és katekéták számára  

Helyszín: Lelkipásztori Központ, Nagyvárad Kanonok sor 13.; 

- 2019. november 19., Drámapályázat hittanosok számára.  

Helyszín: Nagyvárad, Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum.  

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Katekétikai Irodájával közreműködve az 

alábbi képzési lehetőségeket ajánljuk hitoktatóink, pedagógusaink és papjaink 

számára:  

- 2019. október 25-26. – Csapatépítés 

Helyszín: Szeged – Alsóvárosi Ferences Kolostor; 

- 2019. november 22-23. – Médiaképzés fiataloknak,  

Helyszín: Szeged – Zöldfás.  

 

A programokkal kapcsolatban Benedek Ramóna hitoktató (tel: 0723309044, e-

mail: benedek.ramona@yahoo.com) szolgál bővebb információval.  

http://www.iec2020.hu/
mailto:benedek.ramona@yahoo.com
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Nr. 1846 / 2019. 

EGYHÁZTÖRTÉNETI KONFERNCIA  

 

Az idei Egyháztörténei Konferenciát a BBTE Történelem Tanszékével 

közösen, a korábban jelzett időponttól eltérően, 2019. október 25-27. között 

szervezzük a nagyváradi vár fejedelmi palotájának termeiben. A több napos 

konferencia alatt párhuzamosan zajlanak majd az előadások, melyre ki-ki 

érdeklődési köre szerint jelentkezhet be a helyszínen. A tervezett előadások 

tematikáját és beosztását is rövidesen közöljük.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1847 / 2019. 

PAPI ÖSSZEJÖVETELEK 

 

Naponta újabb és újabb feladatok hárulnak ránk, minden nap új kihívásokkal 

találjuk szembe magunkat. Ezekre az új kihívásokra adott válaszunk, az új 

irányelvek meghatározása lesz a témája a következő két papi összejövetelnek.  

A PAPI SZENÁTUS tagjait 2019. október 22-én, kedden 11 órára várom a 

Püspöki Palota gyűléstermébe.  

Lelkipásztori és adminisztrációs kérdésekről fogunk tárgyalni az idei ŐSZI 

KORONAGYÜLÉSEN 2019. október 24-én, csütörtökön 10 órától a 

Lelkipásztori Központban, a Kanonok sor 13. szám alatt. Minden paptestvéremet 

szeretettel várom erre a megbeszélésre. 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1848 / 2019. 

A PÜSPÖKI KÁPOLNA BÚCSÚJA 

 

Borromeo Szent Károly ünnepe egyben püspöki kápolnánk búcsúja is. Nagy 

szeretettel hívom paptestvéreimet és a szerzeteseket az ünnepi szentmisére, 

amelyet 2019. november 4-én, hétfőn 11 órakor mutatunk be a püspöki 

kápolnába. A szentmise után valamennyiüket egy agapéra is várom.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1849 / 2019. 

EGYHÁZZENEI PROGRAMOK 

 

Az őszi programjaink egyik kiemelkedő eseménye az Egyházmegyei 

Kórustalálkozó, melyet idén is Krisztus Király vasárnapja előtti szombaton, 

2019. november 23-án 10 órától tartunk Szilágysomlyón (a részletes programot 

már közöltük). Várjuk az egyházi kórusok jelentkezését az eseményre az előre 

megadott forma szerint. 
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A kórustalálkozóra szóló meghívóban már jeleztem, hogy előző nap, 2019. 

november 22-én, pénteken 15 órától egy Egyházzenei Konferenciát tartunk, X. 

Piusz, Tra le Sollecitudini kezdetű motu proprioja kapcsán. Kérem Főtisztelendő 

Paptestvéreimet, kántoraiknak, kórusvezetőiknek, hitoktatóiknak tegyék 

lehetővé, hogy ezen a programon részt vegyenek, függetlenül attól, hogy másnap 

részt vesznek-e a kórustalálkozón vagy sem.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

  

Nr. 1850 / 2019. 

DIAKÓNUSSZENTELÉS RÓMÁBAN 

 

VÁNKOS Alex, egyházmegyénk papnövendéke, ebben a tanévben fejezte be 

teológiai tanulmányait a Pápai Gergely Egyetemen, Rómában. Elöljáróival 

egyeztetve 2019. október 1-én, kedden diakónussá szentelem a jezsuita atyák 

vezetése alatt álló római Német-Magyar Kollégium templomában. Imádkozzunk 

érte, hogy a szentelés által megerősödjön Krisztus iránti elköteleződésében, és 

visszatérve egyházmegyéjébe közösségeink szolgálatára legyen.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1851 / 2019. 

VAȚLAVIC MAREK PAPNÖVENDÉK 

 

Örömmel értesítem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy VAŢLAVIC Marek, a 

sólyomkőrvári plébánia híve, sikeres érettségi és felvételi vizsga után a 

Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben kezdheti meg teológiai tanulmányait. 

Imádkozzunk érte, hogy hivatását felismerve egyre közelebb kerüljön az Úr 

Jézushoz, akinek hívását követte.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1852 / 2019.  

RENATE MEIER MALLERSDORFI FERENCES NŐVÉR  

 

Renate MEIER mallersdorfi ferences nővér közel két évtizedes jelenléte 

meghatározó volt Nagyvárad életében, hiszen nem csak az általuk fenntartott és 

működtetett intézmények lakói, de egyházi és világi rendezvények résztvevői 

egyaránt tapasztalhatták nagylelkűségét, önzetlen szolgálatkészségét. Korára és 

egészségi állapotára való tekintettel Renáta nővér szeptember folyamán 

visszaköltözik szülőhazájába. Megköszönve neki azt a sok jót, amit ez elmúlt 

években értünk tett, 2019. szeptember 24-én, kedden 16.30 órától a püspöki 

kápolnában egy hálaadó szentmisét mutatunk be, majd azt követően egy rövid 

ünnepséget szervezünk számára. Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, aki csak 

teheti személyesen is köszönje meg Renáta nővér jelenlétét és szolgálatát, és 

közösen mondjuk: Deo gratias!  
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Nr. 1853 / 2019. 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A PÜSPÖKI IRODÁN 

 

2019. szeptember 10-től a püspökség könyvelői feladatait ORBÁN 

Annamária látja el meghatározatlan időre. Ilyen minőségében nem vállalhatja a 

plébániai könyvelések végzését.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1854 / 2019. 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK EGYHÁZMEGYÉNKBEN 

 

- Miután ideiglenes megbízással Ft. HUSZTIG Róbert Paptestvérünk már 

ellátja a tasnádszántói és a királydaróci plébániák szolgálatát, 2019. szeptember 

15-től plébániai kormányzó minőségében folytatja tevékenységét a két 

plébánián. 

 

- Ft. MIHÁLY Balázs Paptestvérünket 2019. szeptember 15-től a micskei 

plébánia lelkipásztori ellátásával bízom meg plébániai kormányzói minőségben. 

Feladata teljesítése mellett a margittai plébánián is besegít.  

 

- Ft. SZÉKELY Antal Paptestvérünket meghatározott időre felmentem 

eddigi feladatai alól, lehetőséget biztosítva arra, hogy egészségi állapotáról 

gondoskodjon.  

 

 

Nagyvárad, 2019. szeptember 14-én. 

 

 

 

 

 

 

         † Böcskei László 

         megyéspüspök s.k.  


