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László 

nagyváradi megyéspüspök körlevele 

 

 

XIV. / 2020 
 

 

Nr. 2061/2020. 

A HITOKTATÁSRÓL  

 

Az új tanév kezdetén már utaltam azokra a kihívásokra, amelyek elé ezek a 

rendkívüli idők állítanak bennünket az iskolai hitoktatás terén. Továbbra is 

szorgalmazom, hogy az iskolai hitoktatást végző paptestvérek és hitoktatók, a 

körülményekhez igazodva, de határozottan és következetesen tegyenek meg 

mindent annak érdekében, hogy gyermekeink és fiataljaink ne maradjanak 

hitoktatás nélkül. A járványügyi előírások megtartása mellett továbbra is 

ragaszkodjunk ahhoz, hogy a hittanórákon személyesen találkozzunk a ránk 

bízottakkal, de ne idegenkedjünk azoktól az eszközöktől sem, amelyek a 

különböző digitális felületeken biztosítanak elérhetőségi és megszólítási 

lehetőséget a diákok és a szülők felé.  

 

A következőkre figyeljenek azok, akik az iskolai hitoktatásban 

tevékenykednek:  

- Legyünk folyamatos kapcsolatban az iskolai vezetőséggel és a más 

felekezetű hitoktatókkal; a szórványban különösen fontos az összehangolódás, a 

közös tervezés és cselekvés.  

- Az iskola elöljáróságának kötelessége a hittanórát feltüntetni az iskolai 

órarendben, nem fogadható el, hogy a hittanóra fakultatív óraként szerepeljen.   

- A hittanórák megtartása sok esetben a hittanos csoport megszervezésének 

a lehetőségétől függ. Az előírások megtartása mellett keresnünk kell ezt a 

lehetőséget, és ahol ez nem sikerül, ott a digitális eszközöket kell igénybe venni 

a hittanóra megszervezésére és lebonyolítására.  

- Egyházmegyénk módszertanos felelősének segítségével nagyon sok 

esetben sikerült már megoldásokat találni a felmerült kérdésekre. Keressük 

bátran Benedek Ramóna tanárnőt, aki lelkipásztoroknak és hitoktatóknak 

egyaránt segítségére van. 
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- Az elmúlt időben már több alkalommal is digitális úton tartottunk 

szakmai tanácskozásokat a hitoktatókkal. A személyes találkozás hiányában is 

nagyon építő volt egymás gondjainak megosztása, egymás bátorítása. 

Szorgalmazom, hogy ezeken a tanácskozásokon vegyenek részt a lelkipásztorok 

is, akik segítséget kaphatnak az iskolai hitoktatás megszervezéséhez és annak 

lebonyolításához. 

- A jelenlegi helyzet arra is rákényszerít bennünket, hogy a hitoktatás 

hatékony végzéséhez elsajátítsuk a digitális eszközök és felületek 

használatának lehetőségeit. Mindenki figyelmébe ajánlom az ebben a témában 

szervezett képzéseket. Egyházmegyei módszertanos felelősünk, Benedek 

Ramóna tanárnő rendszeresen ismerteti ezeket az alkalmakat. Éljünk ezekkel a 

lehetőségekkel is!   

 

Ami a plébániai hitoktatást illeti, a következőket kövessük:  

- Amíg a járványügyi előírások megengedik az iskolai oktatás végzését, 

addig a plébániákon is meg kell szervezni a hitoktatást. Amennyiben a járvány 

terjedése miatt az iskolai oktatást felfüggesztik, a plébániai hitoktatásban is 

megfelelő elővigyázatossággal kell eljárnunk.  

- A plébániai hitoktatás megszervezésénél és lebonyolításánál is tartsuk be 

a járványügyi előírásokat: fertőtlenítés, termek szellőztetése, távolságtartás, 

maszk használata, stb.  

- A hitoktatási program összeállításánál tekintettel kell lennünk a csoportok 

létszámára és a rendelkezésünkre álló termek méretére. Amennyiben nem 

tudjuk biztosítani az előírt feltételeket, a nagyobb létszámú csoportokat bontsuk 

fel több kisebb csoportra, és tartsunk több alkalommal hittanórát. Ha nem áll 

rendelkezésünkre a hittanóra megtartásához megfelelő méretű terem, a 

templomot is igénybe vehetjük.  

- Fordítsunk különös gondot az elsőáldozásra készülők csoportjára. Mivel 

a 2020-ra tervezett csoportokat nem tudtuk elvezetni az elsőáldozásig, velük 

folytatni kell az előkészületet, hogy 2021-ben Isten segítségével meg lehessen 

tartani az elsőáldozást. Az ő csoportjukat ki lehet egészíteni azokkal, akik ebben 

az évben kezdik az elsőáldozási előkészületet. A következő évben tehát két 

csoport tagjai részesülhetnek az elsőáldozásban. 

- Ami a bérmálkozókat illeti, a következőket rendelem el: 2021-ben a 

2020-ra tervezett bérmálásokat tartjuk meg. Új csoportokat nem indítunk ebben 

az évben, majd csak a következőben. Ennek értelmében 2021-ben, Isten 

segítségével a következő plébániákon tartunk bérmálást: Tasnád, Margitta, 

Nagyvárad-Vár, Madarász, Kárásztelek, Bodonos, Selymesilosva, Kraszna, 

Biharszentjános, Székesegyház. Ezek a csoportok tovább készüljenek a szentség 

felvételére, amire majd 2021-ben kerül sor. Új csoportokat 2021. őszén 

indítsunk, a korábban közöltek értelmében: a jövőben a bérmálási felkészítő a 

IX. osztályosokkal kezdődik és két évig tart. Így a bérmálásra a X. 

osztályban kerül majd sor. (OCXII/2020., Nr. 1641/2020.) 

- A hitoktatás elindítása előtt tartsunk egy megbeszélést a szülőkkel, és 

tisztázzuk a plébániai hitoktatáson való részvételhez szükséges feltételeket.  
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- Főtisztelendő Paptestvéreimet bátorítom, hogy a szentségekre való 

felkészítéseken túl is szólítsák meg a gyermekeket és a fiatalokat, hogy a 

lehetőségekhez mérten, az életkorukhoz igazodva biztosíthassák számukra a 

hitre való nevelés alkalmait.  

 

Paptestvéreimnek és a hitoktatóknak ezúton is köszönöm a gyermekek és 

fiatalok oktatásában és nevelésében hozott áldozatokat, a kitartó és odaadó 

munkát. Isten fizesse meg százszorosan mindenkinek a fáradozását!  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 2062/2020. 

ŐSZI PAPI TALÁLKOZÓK 

 

Az őszi papi találkozót, az úgynevezett koronagyűlést, a járványügyi 

korlátozásokra való tekintettel több csoportra osztva fogjuk megszervezni. 

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, a következő beosztásnak megfelelően 

vegyenek részt a találkozókon: 

 

- 2020. október 20., kedd, délelőtt 11.00 óra, a váradi esperesség (19 

személy), 

- 2020. október 22., csütörtök, délelőtt 11.00 óra, a várad-környéki és a 

tenkei esperesség (16 személy),  

- 2020. október 27., kedd, délelőtt 11.00 óra, a margittai és székelyhídi 

esperesség (16 személy),  

- 2020. október 29., csütörtök, délelőtt 11.00 óra, a szilágysomlyói és 

tasnádi esperesség papjai (9 személy).  

 

Kedves Paptestvéreimet a székesegyházhoz várom egy közös imára, majd ezt 

követően átmegyünk az egykori szeminárium felújított épületébe, ahol 

megtartjuk a tanácskozásunkat. 

  

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 2063/2020. 

GYŰJTÉS A MISSZIÓK JAVÁRA 

 

Amint azt az egyházmegye direktóriumában is feltüntettük, október 18-án, a 

Missziók Világnapja alkalmából templomainkban a missziók javára szervezünk 

gyűjtést. Kérem Paptestvéreimet, időben hirdessék meg ezt a gyűjtést és kérjék 

híveiket, hogy ebben az évben különösen is karolják fel ezt az ügyet, mivel 

keresztény hitünk terjesztésében a mi anyagi hozzájárulásunk is fontos. Az 

adományokat, kérjük, minél előbb juttassák el a Püspöki Hivatal pénztárához. 

Az említett napon imádkozzunk a missziók szándékára is! Előre is köszönjük 

mindenki imáját és nagylelkű adományát!  
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Nr. 2064/2020. 

EGYHÁZI INGATLANOK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA  

 

A rendkívüli időkben is fontos feladatunk az egyházi ingatlanok karbantartása és 

javítása. Már sokszor írtam erről a feladatról, és minden paptestvéremet arra 

bíztattam, hogy nagy lelkiismeretességgel vállaljuk fel ezeket a feladatokat. 

Továbbra is arra buzdítok mindenkit, nagy odafigyeléssel kövessük épületeink 

állagát, és idejében cselekedjünk ott, ahol karbantartásról van szó, illetve 

tervezzük meg előre és alaposan a nagyobb jellegű felújítási munkálatokat.  

 

Fentiek értelmében a következőket kérem Főtisztelendő Paptestvéreimtől, főleg 

azoktól, akik a plébánosi tisztséget látnak el:  

- Az ősz beálltával tekintsék át épületeink állagát. Figyeljenek a tetőzet 

állapotára, az esővizet elvezető csatornákra, valamit az épületek körüli 

lefolyókra. Ahol szükséges, helyi erővel biztosítsák templomaikat, plébániai- és 

egyéb épületeiket, megelőzve az esetleges károsodásokat, amelyeket az őszi és a 

téli csapadékos időjárás okozhat.  

- Amennyiben a következő évre felújítási munkálatokat terveznek, kérem 

idejében indítsák el az ezzel járó folyamatot. Amennyiben templomot vagy 

plébániai épületet szeretnének felújítani, folyó év november 15-ig 

szíveskedjenek jelezni hivatalunknál, hogy központilag is tudjunk segíteni a 

tervezésben és a szervezésben: megnevezni a felújítandó épületet (templom, 

plébánia stb.), röviden bemutatni és megindokolni a tervezett munkálatokat, egy 

hozzávetőleges költségvetés kíséretében. Külön kiemelném, hogy minden 

felújítási munkálathoz szükséges a helyi közösség önrészének a biztosítása, 

amit a tervek bemutatásánál igazolni kell hivatalunknál. Minden felújítási tervet 

meg kell tárgyalni az egyháztanáccsal, a megbeszélés jegyzőkönyvét pedig, a 

megszokott módon, láttamozás végett hivatalomhoz kell benyújtani. 

- Amennyiben a BGA Zrt. féle nyújtanak be pályázatot, az illetékes 

plébános jelezze hivatalom felé a projekt megnevezését, annak rövid leírását, 

azonosító számát és a megpályázott összeget.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 2065/2020. 

IMA A JÁRVÁNY MEGSZŰNÉSÉÉRT 

 

A napokban egy hívőnk őszinte kérdésével szembesültem: Miért nem 

imádkozunk már a járvány megszűnéséért! Személyesen is tapasztalhattam, 

hogy az erre a szándékra végzett közösségi imával alábbhagytunk. Éppen ezért 

ismételten szorgalmazom, hogy minden szentmise után imádkozzunk a járvány 

megszűnéséért, a betegekért, az orvosokért, az ápolókért és a megholtakért. A 

III./2020. körlevélben ajánlott imákat bátran mondhatjuk továbbra is (ld. 81. 

oldal), és ajánljuk híveinknek, hogy egyéni imádságban kérjék Boldog 

Bogdánffy Szilárd vértanú püspök segítségét a járvány megszűnéséért.  
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Nr. 2074/2020. 

A PÜSPÖKI KÁPOLNA BÚCSÚJA 

 

Minden évben kiemelkedő esemény és nagy öröm a püspöki kápolna búcsújának 

ünnepe, amikor Borromeo Szent Károlyra, a kápolna védőszentjére emlékezünk, 

és közbenjárását kérjük egyházmegyénkre. Ebben az esztendőben a járványügyi 

előírások miatt nem tudjuk a szokásos módon megülni ezt a számunkra oly 

fontos és kedves ünnepet. A kápolna búcsújának napján, 2020. november 4-én, 

szerdán 11 órai kezdettel csak a szűk asszisztencia jelenlétében mutatunk be 

szentmisét, amit majd élő közvetítésen keresztül lehet követni. 

 

Annak ellenére, hogy nem lehetünk együtt Borromeo Szent Károly ünnepén, 

minden paptestvéremet és a kedves híveket arra kérem, hogy ajánljuk a járvány 

által megpróbált világot Borromeo Szent Károly oltalmába, aki az 1576-os 

pestisjárvány idején a kereszt előtt térdelve Istentől kérte az erőt és az áldást, 

miközben a betegek és rászorulók segítségére sietett.  

 

 

Nagyvárad, 2020. október 5-én.   

        

 

 

†Böcskei László  

        megyéspüspök s.k. 
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IMÁK A JÁRVÁNY MEGSZŰNÉSÉÉRT 

 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, 

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, 

mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, 

Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, 

engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, 

mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen. 

 

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya,  

Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad.  

Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.  

Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg.  

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.  

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.  

 

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején 

Mindenható Urunk, atyáink Istene! 

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. 

Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. 

Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek 

vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. 

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért 

és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább 

köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk 

megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. 

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk 

erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig 

a te kezedben van az életünk. 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a 

mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy 

megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a 

betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a 

rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, 

adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak 

erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a 

segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg 

embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy 

felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének 

elkerüléséhez. 

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel 

és mulasztással elkövettünk! 

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! 

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen. 


