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Nr.  2650/2020. 

KARÁCSONYI ÜZENET  

 

Krisztusban szeretet testvéreim, kedves ünneplő hívek! 

Karácsonyi gondolataimat szeretném megosztani azokkal, akik ebben az embert 

próbáló esztendőben ünnepelni akarják Jézus Krisztus születését, de azokkal is, 

akik elbátortalanodtak az elmúlt hónapok váratlan kihívásai miatt, és már nem is 

keresik a megújulás lehetőségeit és útjait. Adventi készületünk alaphangulatához 

térnék vissza, amelyben Izajás próféta ismert szavai visszhangoznak, mintegy 

fokozva bennünk az Isten megvalósuló terve iránti őszinte vágyakozást: 

„Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassatok győzelmet! 

Nyíljék meg a föld és teremjen üdvösséget, és sarjadjon vele szabadulás is.” (Iz 

45, 8). Soha nem tapasztalt belső igény és hiány késztet sokunkat arra, hogy 

magunkénak érezzük a prófétai szóban rejlő reményt, amely szabadulást hirdet a 

biztonságra és megújulásra vágyó emberiség számára.  

 

Az elmúlt hónapok történései rákényszerítettek bennünket arra, hogy 

észrevegyük létezésünk egyik meghatározó vonását, hogy mennyire bele 

vagyunk gyökerezve a földi valóságokba, a technika vívmányaiba, az 

újabbnál-újabb kommunikációs ezközök világába, a magunk javára 

meghatározott célokba és előnyökbe, az önmagunk megvalósítását szolgáló 

lehetőségbe. Az újabb és a több utáni éhségben a mindenhatóságra törekvő 

emberiség már nem vette észre, hogy Isten csodálatosan teremtett világában az 

ember nem szárnyalhatja túl Teremtőjét. Hirtelen a maga alkotta zsákutcában 

találta magát, ami arra emlékeztette az önmagával szemben őszinteségre 

vállalkozó embert, hogy bár mindent megtett saját boldogulása érdekében, 

mégsem biztosította sem a földi, sem a mennyei boldogságát. A földiekbe 

gyökerezett tehetetlen és megbénult világ keserűen kényszerül tudomásul venni 

az egymástól való eltávolodást, az elszigetelődést és elidegenedést, de végső 

soron az egyetlen Igazság elé állít mindannyiunkat: „Én alkotom a világosságot, 

én szerzek jólétet, én, az Úr viszem ezt végbe.” (Iz 45, 7).   
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Az idei karácsony nem lesz olyan, mint az eddigiek – mondják sokan és mi is ezt 

tapasztaljuk. De próbálnunk kell a magunk javára fordítani ezt az állapotot, hogy 

a bennünk rejlő és szavakban meg nem fogalmazható vágyakozásunk 

kimozdítson testi és lelki veszélyeztetettségünkből, elvezetve az Igazsághoz, 

Jézus Krisztushoz, akinek kezében és hatalmában van az egész világ békéje és 

egyensúlya. Tartozzunk azokhoz, akik ünnepelni akarják Jézus Krisztus 

születését; legyünk azok, akik a világ zajának zűrzavarában meghallják az 

angyali szózatot, amely Örömhírt visz az egész világnak; legyünk azok, akik 

nem engednek a csüggedés lehúzó erejének, hanem a pásztorokhoz hasonlóan 

felvállalják „szegénységüknek” és az Újdonság megkeresésének kockázatát!    

 

Kedves Ünneplő Testvérek, ebben az esztendőben is akarnunk kell 

megünnepelni Jézus Krisztus születését!  Még akkor is, ha sok mindenben el kell 

térjünk az eddigi szokásoktól és gyakorlatoktól, amikről azt gondoltuk, hogy az 

ünnephez tartoznak, és most kiderült, hogy csak külsőség és kimerítő 

aktivizmus. Nem zárkózhatunk el attól, ami az ünnep lényegéhez tartozik: „Az 

Ige testté lett, és közöttünk élt. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya 

Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1, 14). Szent 

János apostol idézett prológusát ne úgy hallgassuk, mint száraz és nehezen 

értelmezhető beszédet, hiszen az életért folytatott küzdelem sivatagjában a 

szerző az igaz életről, a teljes életről, a biztonságos életről, az Ige életet fakasztó 

forrásáról beszél. Az idei karácsony segítsen bennünket, hogy nagyobb 

felelősséggel ragadjuk meg az élet nagy ajándékát, amely azért oly értékes 

számunkra, mert az isteni fényt hordozza magában.  

 

Lássuk meg Isten ajándékát életünkben! Egy beszélgetésre figyeltem fel a 

napokban, egy nagymama beszélgetett a kis unokájával. A székesegyház előtti 

téren felállított betlehem előtt állva, a betlehemi eseményről volt szó, majd 

felröppent a kérdés a gyermek ajkáról: Milyen lesz a karácsony? A nagymama, 

gondokkal terhelten, lehangoló választ adott a gyermeknek: Az idén nem lesz 

karácsony! Bizonyára arra gondolt, hogy nem olyan lesz, mint az eddigiek. A 

nyomasztó hangulatot a gyermek oldotta fel, amikor visszavágott a 

nagymamának: Hát akkor miért van itt a Kisjézus?  Annyira jó volt hallani 

ezeket a szavakat a gyermek ajkáról, és ha nem lett volna járványhelyzet, 

odamentem volna és megöleltem volna a csöppséget. Mert Ő kimondta az 

igazat: karácsonyt nem mi készítünk magunknak és egymásnak! Mi esetleg 

az ünnepléshez tartozó kellékeket szedjük össze, de karácsonyt maga az embert 

szerető Isten készíti számunkra azáltal, hogy elküldi hozzánk egyszülött Fiát, 

Jézus Krisztust! Ezért kívánom, hogy minden családban és otthonban, a 

betegágyon, a magányban, vagy éppen a szolgálati helyen legyen karácsony 

mindenki számára, hiszen Jézus itt van, Isten nekünk ajándékozta egyszülött 

Fiát, hogy legyen karácsonyunk! 
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„Láttuk csillagát és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (Mt2, 2b) 

Az ünnepi készület visszafogott hangulatában egy ismerős vállalkozóval 

beszélgetve, figyelmesen követtem a beszámolóját. Nehéz év végéhez 

közeledünk, de sikerült átvészelni ezt a válságos időt, nem bocsátottam el senkit 

a munkahelyről és mindenkinek biztosítva volt a megszokott havi jövedelem. 

Most még azt szeretném, hogy mindenkinek kifizessem a decemberi juttatást és 

valamit jótékonyági célra is fordítsak az ünnep előtt. Egy nyugodt karácsonyt 

szeretnék magamnak és enyéimnek! A beszámolót hallgatva jól eső érzés töltött 

el, és örültem annak, hogy ilyen korrekt és szociális érzékenységgel megáldott 

ismerősöm van. A gazdasági válság oly sok család helyzetét nehezítette meg 

ebben az esztendőben. A jövő pedig még homályban van. De a beszélgetés után 

mintha visszhangzott volna bennem az utolsó mondat: Nyugodt karácsonyt 

szeretnék magamnak és enyéimnek! Van ebben a mondatban valami, ami nem 

„karácsonyi” és idegen az ünnep hangulatától! Mégpedig az, hogy karácsony 

nem a nyugodtságról szól. Ellenkezőleg, a szemebesülésről és önmagam 

legyőzéséről szól a karácsony. Isten szeretet-tette, amely látható módon 

megnyilvánult Betlehemben, felkavarhatja életemet és számításaimat, hiszen 

útra, keresésre, megváltozásra hív engem. Az idei karácsony vezessen el 

bennünket oda, hogy legyőzve félelmeinket, kételyeinket és szorongásainkat, 

merjünk kilépni a hétköznapok szürkeségéből, és így megtaláljuk a napkeleti 

bölcsek társaságában az Isten Fiát. Ő bár csendesen, de jelen van az életünkben, 

és arra késztet, hogy fordítsuk egymás felé arcunkat, életünket, és legyünk jelen 

az egymásnak ajándékozott figyelmesség gesztusai által. 

 

Kedves Ünneplő Testvérek! 

Karácsony az Isten „ittlétéről” szól! Karácsony rólunk is szól! Karácsony arról 

szól, hogy befogadtuk Istent a mi életünkbe! Ebben az esztendőben tegyük ezt 

nagy reménységgel, hogy a Vele való találkozásnak az öröme megerősítse a 

gyengélkedő világot. Ahol élünk, legyünk betlehemi csillagok, hogy életünkkel 

utat mutassunk másoknak az embert szerető jóságos Isten felé!   

 

Joyce Rupp amerikai lelkiségi író Fogódzók a léleknek című könyvéből vett 

imádságos szavaival, kívánok minden kedves testvéremnek, olvasónak és 

hallgatónak lelki gyümölcsökben gazdag, meghitt és áldott karácsonyt: „Hadd 

legyen lelkünk elég csendes ahhoz, hogy befogadjunk téged! Lassíts le minket, 

amikor fel akarunk gyorsulni! Mozdíts minket a felé a bennünk lévő csendes 

béke-tó felé, ahol a te szeretetedre tudunk figyelni. Védelmezz mindattól, ami 

elűzi békénket! Horgonyozz le minket szeretetedben!”  

 

Nagyvárad, 2020. karácsonyán 

 

         †Böcskei László 

         megyés püspök 
 

 

(felolvasható karácsony ünnepének szentmiséin)  
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Nr. 2651/2020. 

VISSZATEKINTÉS 2020-RA 

 

„Hajnal felé, amikor még sötét volt, Jézus fölkelt és kiment egy magányos 

helyre, hogy ott imádkozzék. Simon és társai utána mentek. (…) Ő megjegyezte: 

«Tovább kell mennünk a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, 

hiszen ezért jöttem».” (Mk 1, 35-38) 

 

Kedves Testvéreim! Jézus életének fenti jelenete ihlette ezeket a sorokat, 

amelyekkel a 2020-as esztendő főbb eseményeire tekintünk vissza. Azért álltam 

meg ennél a résznél, mert benne van mindaz, amit hitünk megélésében, 

reményünk táplálásában és a szeretet szolgálatában az elmúlt esztendőben 

közösen átéltünk, kezdve a lendületes indulástól, a vírus okozta járvány hirtelen 

kitörésén át, egészen az átrendezett, de tartalomra törekvő, értékeket kereső és 

közvetítő mindennapok hangulatáig, amely egészen újfajta lehetőségeket rejt 

mindannyiunk számára.    
 

Az elmúlt hetekben és hónapokban sokszor elhangzott az emberek ajkáról a 

szomorú megállapítás: „A sok korlátozó intézkedés következményeként rengeteg 

elvesztegetett idő van mögöttünk!” Így gondolták sokan azok közül, akiknek 

veszélybe került a munkahelye, akiknek előre kidolgozott befektetési vagy 

fejlesztési tervei zátonyra futottak, akik az oktatás és nevelés embert próbáló 

feladatát vállalták az elszemélytelenedéshez vezető digitális eszközökön 

keresztül. Elvesztegetett időnek mondhatnánk az elmúlt heteket és hónapokat 

mindannyian, hiszen életünk átrendezésével sok olyan találkozásról és 

élményről kellett lemondjunk, amelyek eddig színessé és hangulatossá tették 

hétköznapjainkat. Megkísérthetett a gondolat, hogy életünk szerelvénye 

vakvágányra futott, mivel nem sikerült úgy megélnünk közösségi életünket, 

ahogy szerettük volna és ahogy elterveztük. 
 

A fent idézett bibliai részben Jézus maga siet a mi segítségünkre, és új fénybe 

állítja a világjárvány idejét, annak sokféle és újszerű tapasztalatával együtt. 

Küldetésének tudatában Jézus nem fárad bele abba, hogy ott legyen, ahol az 

emberek várják az Ő szavát. Az éjszaka idejét is arra használja, hogy 

imádságban megerősödjön arra a feladatra, amelyet folytatnia kell, mert Isten 

üzenetének hirdetésében nincsen szünet és nincsen holt idő: tovább kell indulni, 

erősnek kell lenni, ki kell tartani, mert „a szomszédos helységekben” is kell 

hirdetni az igét. „Hiszen ezért jöttem!” (Mk 1, 38).  
 

A sokszor sötét éjszakának megélt, gondokkal terhelt jelenben megtaláljuk a 

hivatástudat és elköteleződés megannyi fényét, amelyek a jövőbe mutatva 

segítenek bennünket a további építésben. Amikor eszközeink megfogyatkoznak, 

nem ragadhatunk le a bénító jelennél. A bizalom felkeltésével keressük és 

építjük a kapcsolatokat, a reményt hordozó örömhírrel pedig Isten közelségére 

próbáljuk összpontosítani életünket, hogy a meglepetések kockázatát vállalva 

felfedezhessük a közösségi élet új dimenzióját és annak lehetőségeit.  
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Kedves Testvéreim!  

A 2020-as évre való visszatekintésben a bizalom fényeire szeretném irányítani 

valamennyiünk figyelmét. Így szólítom meg a családokat, a fiatalokat, az 

időseket, az aggodalmaskodókat, a betegeket, a szenvedőket és minden kereső 

embert, azzal a meghívással, amit a jelen időben Jézus szavaival fejezhetünk ki 

leghitelesebben: „Tovább kell mennünk a szomszédos helységekbe, hogy ott is 

hirdessem az igét, hiszen ezért jöttem.” Hitünk tartalékaiból merítve nekünk is a 

közös jövőt kell megcéloznunk, a továbbépítést, az erősödést és az 

összetartozásban való helytállást.  

 

Azt kívánom mindenkinek, hogy a felfedezett és átélt fényforrások érintsenek 

meg bennünket, és bátorítsanak mindenkit a kitartó munkálkodásra Isten és a 

felebarát szolgálatában. Megköszönve mindenkinek a hitben és a 

tanúságtételben mutatott hűséget, a továbbiakhoz lelkesedést és örömet kívánok, 

erőben és egészségben, Isten áldásával kegyelemben gazdagodva.  

 

Nagyvárad, 2020.  Karácsonyán   

 

Böcskei László 

            megyés püspök 
  

(felolvasható a karácsonyi ünnepkörben)       

   

* * * 

 

Nr. 2652/2020.  

LELKIPÁSZTORI TEVÉKENYSÉGEK A KARÁCSONYI 

ÜNNEPKÖRBEN 

 

Tekintettel arra, hogy az érvényben lévő járványügyi előírások 

elővigyázatosságra intenek bennünket, az előttünk álló napokat és heteket 

fokozott óvatossággal, de lelkipásztori buzgósággal tervezzük meg. A 

Vallásügyi Államtitkárság közleménye szerint a szentmiséket továbbra is a 

templomban mutathatjuk be. Ennek feltétele, hogy biztosítva legyenek az 

elővigyázatossági normák: védőmaszk viselése, távolságtartás (a templomban 

2m), kézfertőtlenítés, a padok rendszeres fertőtlenítése és a rendszeres 

szellőztetés. Ahol a helyszűke miatt az előírt feltételek nem biztosíthatóak, 

engedélyezett a szabadtéri szentmise bemutatása (1,5 m távolság megtartásával), 

illetve ajánlatos még egy szentmise beiktatása.  Főleg az ünnepek alatt a 

plébános kérje az egyháztanácsosok segítségét a hívek részvételének 

megszervezésében, az előírások betartásának biztosításában.  

 

1. Karácsony ünnepének megszervezésénél tekintettel kell lenni arra, hogy 

jelenleg még érvényben van az éjszakai kijárási tilalom 23.00-5.00 óra között. 

Emiatt a hagyományos éjféli misét olyan esti órában tartsuk meg, amely 

lehetővé teszi híveink biztonságos hazaérkezését.  
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2. A szokásos házszenteléseket is nagy körültekintéssel és fegyelemmel kell 

kezelni. Igazodjunk a következőkhöz:  

- Házszentelést csak ott végezzünk, ahova meghívnak. Ezt mindenki számára 

tegyük érthetővé, hirdessük ki a szentmiséken, kiemelve, hogy a pap az 

egész év folyamán a hívek rendelkezésére áll és bármikor elvégzi a 

házszentelést.  

- Senki irányába nem szabad erőltetni a házszentelést! 

- Követni kell az előírt liturgikus formákat, de mindenben a legrövidebb 

formát alkalmazzuk.  

- A házszentelést végző pap ne vigyen magával kíséretet, maximum ketten 

menjenek.  

- A házszentelés alkalmával kerüljük a zárt helyiségekben folytatott 

beszélgetéseket. Szorítkozzunk a legszükségesebb mondanivalóra, inkább a 

bátorító üzenet továbbadására összpontosítsunk.  

- Jelezzük híveinknek, hogy a házszentelés alkalmával ne készüljenek 

kínálgatással. 

- A házszentelés legyen az az alkalom, amikor az Egyház közelségét fejezzük 

ki híveink felé és az áldás kegyelmeiben részesítjük őket. A közösen 

elmondott imádság sokszoros erővel hat híveink életére!  

- Általános szabály, hogy a házszentelést védőmaszkban végezzük, 

használjunk kézfertőtlenítőt és tartsuk meg az előírt távolságot.  

- A házszentelések ideje alatt a vasárnapi szentmiséken egy könyörgésben 

emlékezzünk meg azokról a családokról, akik nem tudják fogadni a 

házszentelést végző papot, hogy ezáltal ők is megérezzék a lelkipásztor 

közelségét és gondoskodását.  
 

A betegek ellátásánál továbbra is érvényesek a korábban közölt normák. 

Felelőségünk tudatában tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a betegek 

szentségének kiszolgáltatása semmilyen formában ne veszélyeztesse a beteget és 

környezetét.  
 

* * * 
 

Nr. 2653/2020. 

EUCHARISZTIKUS ÚT – A HARMADIK SZAKASZ FOLYTATÁSA 

 

„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. (OCVI./2019., 

2460. sz.) 
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A fent idézett sorokat az elmúlt év karácsonyi körleveléből vettem, amikor 

egyházmegyénkben is meghirdettem a kongresszus harmadik előkészületi 

szakaszát. A világjárvány okozta korlátozások miatt sem a kongresszusra, sem 

az ezzel kapcsolatos rendezvényeinkre nem kerülhetett sor. A 2021-es évre 

tekintve azon reményemet fejezem ki, hogy bár új időpontban, de 

megszervezésre kerül az Oltáriszentség ünneplésére tervezett kongresszus, és 

mindenkit arra hívok, hogy folytassuk a megkezdett eucharisztikus utunkat. A 

2020-as évre meghatározott mottót a 2021-es évben is vállaljuk fel, hiszen a 

jelen időkben tapasztalt kiüresedésben segíthet megerősödni és újratöltekezni: 

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

bennünket az örömteli, missziós küldetésre is, amelyre megpróbált világunknak 

oly nagy szüksége van.   

 

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 – jobban m int bármikor, Jézust kell nyújtanunk eledelül, aki a 

szentségekben gazdagon adja magát, tanúságtételünk által pedig Isten 

szeretetének az üzenetét közvetíti. (OCVI./2019., 2460. sz.) 

 

Az előkészületi idő jelen szakaszában, továbbra is a következő gyakorlatokat 

ajánlom kedves paptestvéreimnek és kedves híveimnek:  

 

1. 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 negylelkűen 

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

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

Úr és minden élet forrása! Ámen.”  

2. 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.  

3. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaiba megfelelő 

időben igyekezzünk beszervezni egyházközségünk híveit, az egyháztanácsokat, 

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

Mária Légió tagjait, gyermekeinket és fiataljainkat egyaránt.  

 

 

 

 



99 

 

Nr. 2654/2020. 

LELKIPÁSZTORI PROGRAMTERV 2021-RE 

 

A mögöttünk maradó 2020-as esztendő tapasztalatait rendszerezve, miután 

sorban le kellett mondanunk szépen eltervezett és közösségeink megerősítését 

célzó programjainkat, egyre fokozódott bennem a meggyőződés, miszerint a 

járvánnyal szembeni veszélyeztetettség ellenére meg kell őriznünk a jövőre 

való irányultságunk nagy ajándékát. Ha nem ezt tennénk, nagy a veszélye 

annak, hogy leragadunk az üres várakozásban, sőt, meg is kedveljük a 

tétlenséget olyannyira, hogy életünkben megszokottá válik az 

„eseménytelenség”. Annak ellenére, hogy még most sem látjuk tisztán a jövőt, 

mégis reményteljesen akarjuk azt fürkészni, mivel sok lehetőséget tartogathat 

számunkra. A sokféle akadály és korlátozás mellett, meg kell látnunk azokat az 

esélyeket is, az új utakat és új kihívásokat, amelyeken keresztül hűségesek 

maradunk küldetésünkhöz, reményt és örömet közvetítve kisebb vagy nagyobb 

közösségünkben.  

 

Ezen meggyőződés fényében a Püspöki Hivatal minden kedves munkatársát, a 

kedves paptestvéreket és szerzeteseket, a hitoktatókat és a plébániális 

munkatársakat, valamint a kedves híveket is arra kérem és buzdítom, hogy 

helyezzük ismét az Úr kezébe jelenünket és jövőnket, és vállaljuk mindazt, 

amit a jelen időben megtehetünk az Örömhír továbbadásában. Ne engedjük, 

hogy a most még homályos jövő fürkészésében a jelen kicsússzon a kezünkből! 

Isten szerető és gondoskodó jóságában bízva, tervezzünk a jövőre és keressük 

meg azokat az utakat, amelyek a veszélyeztető mozdulatlanságból átemelnek 

bennünket a hitben való megerősödés örömteli vállalásába.  

 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az előttünk álló év 

egyházmegyei pasztorális tervét is a „Ti adjatok nekik enni!” (Lk 9, 13; Mt 14, 

17; Mk 6, 37) mottó jegyében hirdetjük meg. Ezen terv főbb támpontjait az 

alábbi táblázatban foglaltam össze, alatta pedig a még pontosan nem rögzíthető, 

de eltervezett és megvalósításra váró kezdeményezéseket ismertetem.  
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1. Támpontok a 2021. év tervezéséhez – határidőnaplóban rögzítendő:  

 
Időpont Esemény  Helyszín 

JANUÁR   

Január 17-25. Ökumenikus imahét  Templomok  

Január 17. Ünnepélyes vesperás az ökumenikus imahét 

alkalmával 

Székesegyház 

FEBRUÁR   

Február 3. Szerzetesek Világnapja papok 

bekapcsolódásával 

(amennyiben a járványhelyzet engedi) 

Székesegyház 

Február 21. Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök – 

Vesperás 

Székesegyház  

 XV. Hivatások nyomában – Országos 

Hittanverseny  

Szent László iskola 

MÁRCIUS   

Március 11. Koronagyűlés I.  Pasztorális Központ 

Március 12-13.  24 óra az Úrért Templomok  

ÁPRILIS   

MÁJUS   

Május 2. Szent László ünnepe –  

egyházmegyei zarándoknap 

Székesegyház 

Május 31. Papok és szerzetesek zarándoklata Szentjobbra Szentjobb 

JÚNIUS   

JÚLIUS   

AUGUSZTUS   

Augusztus 28. Szent László Családi Nap  Palotakert 

SZEPTEMBER   

Szeptember 8. Zarándoklat Máriaradnára Máriaradna 

Szeptember 19. Zarándoklat Szentjobbra –  

Rózsafűzér és Mária Légió zarándoklata 

Szentjobb 

Szeptember 5-12. 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus  Budapest 

OKTÓBER   

Október 3. Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök 

ünnepe 

Székhelyeken  

Október 14  Koronagyűlés II. Pasztorális Központ 

NOVEMBER   

November 19  Szeretetszolgálat / Drámapályázat / 

Iskoladrámák  

Szt. László Iskola 

November 20  Kórustalálkozó Nagyvárad 

 

2. Tervezett, de még időponthoz nem rögzített programok:   

A CSALÁDOKAT megszólító programok:  

 - Jegyeskurzusok Nagyváradon és Margittán; 

- Lelkinapok családoknak Sólyomkőváron; 

- Fiatal házasok lelki programja Nagyváradon;  

- Lelkinapok elváltaknak és újraházasodottaknak Margittán; 

- Házas hétvége Nagyváradon – első hét; 

- Családtábor (Sólyomkővár, Remec). 
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FIATALOKAT megszólító programok: 

- képzések csoportvezetőknek; 

- nyári táborok; 

- regionális találkozók. 

EGYHÁZTANÁCSOSOKAT megszólító programok: 

- regionális találkozók képzéssel – Szent József, az egyháztanácsosok 

példaképe. 

A PREMONTRE REND ALAPÍTÁSÁNAK 900. ÉVFORDULÓJA: 

- tudományos konferencia a püspöki palotában; 

- megemlékező kiállítás a püspöki palota felújított termeiben. 

SZENT JÓZSEF ÉV – Ferenc pápa Patris corde kezdető apostoli levelével 

meghirdette a Szent József-évet (2020. december 8. – 2021. december 8-ig) 

- Férfiak a hit útján – lelkinap a férfiaknak.  

- Férfiak és apák zarándoklata egy Szűz Mária-kegyhelyhez.  

 

A fenti rendezvények időpontjára később térünk vissza.  
 

* * * 
 

Nr. 2655/2020.  

RENDKÍVÜLI BÚCSÚ A PREMONTREI REND ALAPÍTÁSÁNAK 900. 

ÉVFORDULÓJÁN  
 

2021. karácsonyán a nagy múlttal rendelkező és világszerte áldásos 

tevékenységet folytató premontrei rend alapításának 900. évfordulójára 

emlékezünk.  Ebből az alkalomból a rend kérésére Szentatyánk, Ferenc pápa 

rendkívüli búcsút engedélyezett 2020. advent I. vasárnapjától egészen 2022. 

január 9-ig. Az Apostoli Penitenciária 298/20/1 rendelkezése értelmében 

mindazok, akik az előírt feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás, ima a 

Szentatya szándékára) meglátogatnak egy premontrei templomot és ott részt 

vesznek egy liturgikus cselekményen (szentmise, zsolozsma vagy egyéb 

nyilvánosan végzett imádság) ebben az időszakban minden nap teljes búcsút 

nyerhetnek élőkért és holtakért.  
 

A Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság értesítése szerint 

egyházmegyénk területén három templomban nyerhető el a meghirdetett búcsú.  

1. a nagyváradi préposti széktemplomban (közismerten premontrei templom) 

naponta 8.30-15.30 óra között,  

2. a szentmártoni konventi templomban vasárnaponként 11.30-13.00 óra 

között,  

3. a asszonyvásári templomban minden hónap első vasárnapján 15.00-17.00 

közötti időben.  

 

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, tájékoztassák híveiket ennek a rendkívüli 

kegyelmi forrásnak a lehetőségéről, ugyanakkor bátorítsák híveiket a premontrei 

hagyományok megismerésére is.  
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Nr. 2656/2020.  

2021-RE ÁTHELYEZETT PROGRAMOK  
 

Amint ezt már korábban is közöltem, a 2020-ra tervezett bérmálásokat 2021-

ben szeretném elvégezni. Kérem Paptestvéreimet, hogy folytassák a már 

elkezdett, de félbe maradt előkészítőket, hogy a jelöltek megfelelő előkészület 

után kapják meg a Szentlélek szentségét. Hamarosan fogom jelezni a bérmálás 

tervezett időpontját. Mivel 2021-ben a 2020-ra tervezett bérmálásokat végezzük 

el, a plébániák részéről nem fogadok új bérmálási felkéréseket.  

 

A 2020-ra tervezett kánoni látogatásokat a már megnevezett plébániákon 

szeretném elvégezni 2021-ben. Hamarosan jelezni fogom a tervezett 

időpontokat. 
 

* * * 
 

Nr. 2657/2020. 

A HITOKTATÁSRÓL 
 

Már több alkalommal írtam a hitoktatás fontosságáról és annak 

megszervezéséről a járvány idején. Sajnos, a jelenlegi helyzet megnehezíti a 

rendszeres hitoktatás folytatását, ezért kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, 

hogy hitoktatóinkkal együtt próbáljanak új utakat keresni a gyermekek és 

fiatalok megszólítására. Az online végzett iskolai oktatásra hivatkozva sokan 

tévesen azt s következtetést vonják le, hogy a plébániai hitoktatásról le kell 

mondani. A szükséges elővigyázatossági normák figyelembevételével azt 

szorgalmazom, hogy keressünk lehetőséget a gyermekek és a fiatalok 

megszólítására, hiszen lelki növekedésükben nagy szükségük van a lelki 

táplálékra. Legyünk kreatívak, és próbáljunk rövid, de tartalmas találkozási 

lehetőségeket teremteni számukra. Lepjük meg őket egy történettel vagy 

üzenettel, határozzunk meg nekik egy otthon teljesíthető feladatot, amit 

megoszthatnak egymással, legyünk figyelmesek irántuk és éreztessük meg 

velük, hogy a járvány ellenére sem mondtunk le róluk.  

 

* * * 
 

Nr. 2658/2020. 

KIMUTATÁSOK ÉS JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA, 

LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ ÉS ANYAKÖNYVI MÁSODLATOK 
 

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

költségvetés-tervezetet, anyakönyvi másodlatokat) legkésőbb 2021. január 31-

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

lelkipásztori beszámolót is készítsék el, és juttassák el hozzám. Azon 

plébániák, amelyek szolgálati autó megvásárlására kaptak támogatást, az 

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

megértést!  
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Nr. 2659/2020. 

KÖZPONTI HOZZÁJÁRULÁS 
 

A 2021-es évre is kérjük Paptestvéreinket, hogy a központi hozzájárulás cím 

alatt megjelölt összegeket 2021. november végéig szíveskedjenek befizetni a 

Püspöki Hivatal pénztáránál. Mindenkinek köszönöm a közös célokért hozott 

ilyen jellegű áldozatokat is. 
 

* * * 
 

Nr. 2660/2020. 

STÓLADÍJAK, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 

 

2021-ben is az eddig alkalmazott stóladíjakat alkalmazzuk.  

Szentmise    25,- RON;  

(semmilyen megkülönböztetéseket nem alkalmazunk)  

Esketés           300,- RON; 

Temetés           300,- RON. 
 

Egy korábbi rendelkezés alapján nem szorgalmazzuk a szentmisék után az 

elhunytakért végzett lucernáriumot. Ezt 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 a területén laknak), a plébánosok 

pedig lelkiismeretesen alkalmazzák az ide vonatkozó és már közzé tett 

előírásokat. (OCV./2014, Nr. 2358/2014)  
 

* * * 
 

Nr. 2661/2020. 

GYŰJTÉSEK 2021-BEN 
 

2021-ben a következő gyűjtéseket szervezzük meg:  

Szentföld javára   - Nagypénteken, 2021. április 2-án; 

Papnevelés céljaira - Jó Pásztor Vasárnapján, 2021. április 25-én; 

Péter-fillérek   - 2021. június 29-én; 
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Katolikus iskolánknak - 2021. szeptember 12-én; 

Missziók javára  - Missziós Vasárnapon, 2021. október 24-én; 

Karitász javára - 2021. november 21-én; 

Családpasztoráció javára  - 2021. december 26-án, Szent Család ünnepén. 
 

Paptestvéreimet kérem, hogy pontosan és időben tájékoztassák híveiket az 

esedékes gyűjtésekről. Buzdítsák őket arra, hogy keresztény kötelességük 

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! 

 

* * * 
 

Nr. 2662/2020. 

FAKULTÁSOK 
 

A vegyes vallású házasságok megkötéséhez szükséges engedélyt a 2021-es 

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 a Házasultak Anyakönyvébe a következő formában 

jegyezzük be: „Engedélyezve a nagyváradi püspök 2662/2020. számú 

felhatalmazása alapján”. A 2020. évben kötött vegyes vallású házasságok 

kimutatását is, a többi jelentéssel együtt, a megszokott formában 2021. január 

31-ig nyújtsák be hivatalomhoz.   

 

A valláskülönbség akadálya alóli felmentést, a 14. életévüket betöltöttek 

megkeresztelésének engedélyezését, valamint a házassági forma alóli 

felmentést továbbra is írásban kérjék a plébánosok az ordináriustól. 
 

* * * 

 

Nr. 2663/2020. 

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 

2021. 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.  



105 

 

Nr. 2664/2020. 

EGYHÁZMEGYEI ÉRDEMÉREM 2020-BAN 
 

2020-ban A hit szolgálatában nevű egyházmegyei érdemérem ezüst fokozatát a 

Margittai Esperesség ajánlására és a kijelölt bizottság támogatásával 

KOSZTANDI Mihály, a micskei 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 2021. január 31-ig nyújtsanak be hivatalomhoz.   
 

* * * 
 

Nr. 2665/2020. 

MEGBÍZÁSOK 
 

A jelenlegi főespereseket és espereseket megerősítem hivatalukban. 

Ismételtem közlöm a pasztorális területek felelőseinek névsorát: 

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.  

Ns. és Ft. LŐRINCZ 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. 2666/2020. 

A PAPI SZENÁTUS MEGÚJÍTÁSA 
 

A Papi Szenátus megújítása végett tisztelettel kérem a kerületi espereseket, 

2021. február 27-ig szíveskedjenek szabályosan megejteni az esperesi kerületek 

képviselőinek megválasztását. Az érvényben lévő szabályzat szerint az 

egyházmegye esperességeinek egy-egy megválasztott képviselője tagja a Papi 

Szenátusnak.  
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Nr. 2667/2020. 

AZ EGYHÁZMEGYEI BÍRÓSÁG 

 

Az Apostoli Szignatúra megerősítése alapján (Prot. n. 4650/20 SAT), 

Egyházmegyei Bíróságunk a következő felállásban működik:  

Bírósági helynök: Ft. Dr. FÜGEDY Antal Levente, Bírók: Ns. és Ft. KISS 

Albert, Ft. MÉSZÁROS Antal, Ft. MÂRȚ Mihai, Ft. MLINÁRCSIK Ján, 

Kötelékvédő: Ns. és Ft. PÁLOS István, Ügyész: Ns. és Ft. LŐRINCZ Ferenc 

Károly Ottó, Ügyvéd: Ft. NAGY Tibor, Jegyző: Ft. VARGA Sándor.  
 

* * * 
 

Nr. 2668/2020.  

AZ EGYHÁZTANÁCSOK 

 

A járványügy támasztotta nehézségek ellenére, kevés kivétellel sikerült időben 

megválasztani az új egyháztanácsokat. A szabályosan felterjesztett választási 

eredmények alapján megerősítettem őket, mandátumuk ez év november 22-től, 

Krisztus Király ünnepétől lépett érvénybe. Szívből köszönöm minden 

egyháztanácsosnak, hogy vállalták a szolgálatot! Kívánom mindenkinek, hogy a 

mindenkori plébánossal összhangban és az érvényben lévő szabályzat 

értelmében, eredményesen fáradozzanak az egyházközség és Egyházunk 

felvirágoztatásáért. 

 

Tenni fogunk azért is, hogy azon egyháztanácsok, amelyek eddig nem nyertek 

megerősítést, az előírt feltételek megtartásával, mielőbb megkaphassák a 

szükséges megbízást.   
 

* * * 
 

Nr. 2669/2020. 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT 

 

Nagy hálával gondolok azokra, akik ebben a nehéz időben anyagi 

hozzájárulásukkal vagy fizikai munkával támogatták egyházközségeink és 

intézményeink működését, azok fenntartását. Külön köszönet illeti azon 

központi szerveket és segélyszervezeteket, akiknek támogatása révén sikerült 

ebben az évben is templomaink felújításáról és épületeink karbantartásáról 

gondoskodni: Vallásügyi Államtitkárság, Magyarország Kormánya, 

németországi segélyszervezetek, Ostpriesterhilfe és Renovabis, valamit az Olasz 

Püspöki Konferencia. Megköszönöm az egyházmegyei CARITAS szervezetünk 

minden külföldi és belföldi támogatójának és munkatársának segítségét. 

 

Az egyház iránti ragaszkodás sokféle jelét észleltünk a járvány sújtotta 

időszakban is. Köszönöm kedves híveinknek a hűséget, az áldozatkészséget és a 

tanúságtételben való kitartást. Isten áldása kísérje az iskolánkban tevékenykedő 

oktatók és személyzet, valamint a hitoktatásban fáradozók munkáját.  
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Paptestvéreimnek is köszönöm a kitartó munkát, a lelkipásztori gondoskodást 

és a nép iránti hűséget, amely eredményessé teszi a nehéz időkben is kifejtett 

szolgálatot. Imádkozva mindazokért, akik papjaink támogatására siettek az év 

folyamán, arra buzdítom kedves paptestvéreimet, törekedjünk arra, hogy 

sajátunkból is segítsük azokat, akik szükséget szenvednek és támogatásra 

szorulnak! 

 

Nem utolsó sorban a Püspöki Hivatalban dolgozó munkatársaknak is köszönöm 

az egyházmegye iránt tanúsított hűséget, a kitartó munkát és a folytonos 

támogatást. Isten áldása legyen valamennyiük életén!  
 

* * * 

 

Nr. 2670/2020.  

PAPI ÉVFORDULÓK 2021-BEN 

 

2021-ben a következő Paptestvéreinket köszönthetjük kerek évfordulójukon:  

Aranymisés:  

Ns. és Ft. PÁLOS István    - április 18. 

Ezüstmisések:  

 Ft. GIOSANU Leonard   - szeptember 21. 

Ft. SZŰCS Attila    - szeptember 28. 

80 éves 

 Ft. BOHÁCS Sándor   - június 27. 

75 éves 

 Ft. CIOBANU János   - március 16. 

70 éves 

Ft. DUMA Ferenc    - november 6. 

65 évesek 

 Ft. EGELI József    - május 8. 

 Ns. és Ft. MÁJERNYIK Mihály - november 6.  

 Ns. és Ft. RAJNA József   - október 9. 

 Ft. ROLNYIK Márton   - november 16. 

60 évesek 

Ft. JITARU SZÉL Antal   - január 6. 

Ft. LÁBER Ferenc   - március 23. 

40 éves 

Ft. NAGY Jácint    - január 5. 

 

 

Nagyvárad, 2020. december 14-én.  

 

†Böcskei László 

megyés püspök m.p. 


