
A nagyváradi megyéspüspök és a Nagyváradi Székeskáptalan, valamint az egyházmegye papsága 
Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja,
hogy 2016. május 25-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő

TEMPFLI JÓZSEF
kiérdemesült nagyváradi római katolikus megyéspüspök,

életének 86., papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után,
szentségekkel ellátva elhunyt. 

Böcskei László
megyéspüspök

a Nagyváradi Székeskáptalan és a papság nevében
  Fodor József

pápai prelátus, nagyprépost

a rokonság

Elhunyt püspökünk földi maradványait 
2016. május 29-én 15.00 órakor ravatalozzuk fel a nagyváradi székesegyházban, 

majd 18.00 órakor szentmisét mutatunk be lelki üdvéért.
2016. május 30-án a 11.00 órától tartandó engesztelő gyászmisét követően  

a nagyváradi székesegyház kriptájába helyezzük örök nyugalomra.
Emléke és nehéz időkben tanusított rendíthetetlen hitvallása mindannyiunk számára feladat és kötelesség!

Kérjük, hogy koszorúk helyett imával és egy szál virággal fejezzék ki tiszteletüket elhunyt püspökünk iránt. 
Nyugodjon békében!   

Tempfli József 1931. április 9-én született a Szatmár-megyei Csanáloson. Középiskoláit a nagyváradi Szent László Líceumban kezdte, a nagykárolyi 
piaristáknál folytatta, majd a tanügyi reform után Szatmárnémetiben érettségizett. 1950-1956 között tanító-nevelő a szentjobbi iskolában. 1956 őszén 
indult el a gyulafehérvári Római Katolikus Teológiára, amelyet 1962-ben fejezett be: május 31-én Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá. 
1962-1979 között a Bihar-megyei Tenkén, 1979-1981 között a Szatmár-megyei Tasnádon, 1981-1990 között Nagyvárad-Olasziban plébános. 1982. 
június 27-én szentjobbi apáti címet kapott. 1990. március 14-én Szent II. János Pál pápa kinevezte a nagyváradi egyházmegye püspökévé. 1990. április 
26-án a nagyváradi székesegyházban szentelték püspökké. Áldozatos munkája elismeréseként több egyházi és világi kitüntetésben részesült, többek 
között a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét is megkapta. 2008. december 23-án XVI. Benedek pápa elfogadta nyugdíjazási kérelmét. Ezt 
követően a Kanonok sor 11. szám alatt berendezett kanonoki házban töltötte nyugdíjas éveit.  



Cu tristeţe profundă, dar mângâiaţi de speranţa învierii, Episcopul de Oradea, Capitlul Catedralei 
împreună cu clerul diecezei şi rudele 

anunţă întoarcerea la casa Tatălui la data de 25 mai 2016, în al 86-lea an de viaţă, al 54-lea an preoţie şi al 27-lea an de episcopat, 
a Excelenţei Sale

TEMPFLI JÓZSEF
episcop emerit de Oradea.

Böcskei László
episcop diecezan

Capitlul Catedralei și Clerul familia şi aparţinătorii

Trupul neînsuflețit al răposatului nostru episcop va fi adus în catedrala episcopală 
duminică 29 mai 2016 la orele 15.00, unde la orele 18.00 va urma o liturghie la intenția arhiereului decedat.  

Înmormântarea răposatului nostru episcop o vom celebra în catedrala romano-catolică din Oradea 
la data de 30 mai 2016 în cadrul unui requiem care va începe la  orele 11.00.

Vom păstra vie amintirea episcopului nostru, iar pilda devotamentului său în slujirea poporului lui Dumnezeu ne va călăuzi în viitor. 
Rugăm, ca în loc de coroane să însoțim pe răposatul nostru cu rugăciune și eventual flori. 

Să se odihnească în pacea Domnului!

„Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim,
Şi dacă murim, pentru Domnul murim.”(Rom 14, 8)

Episcopul Tempfli József s-a născut la 9 aprilie 1931 în localitatea Urziceni din judeţul Satu Mare. Studiile Teologice le-a absolvit în anul 1962 la Alba 
Iulia, fiind hirotonit preot la 31 mai 1962 de către Servul lui Dumnezeu Márton Áron, episcop de Alba-Iulia. A activat în calitatea de paroh la Tinca 
(1962-1979), Tăşnad (1981-1990) şi Oradea Olosig (1981-1990), după schimbările din decembrie 1989 fiind numit episcop diecezan de Oradea. A fost 
consacrat episcop la 26 aprilie 1990, desfăşurând o activitate bogată pentru reorganizarea activităţilor pastorale şi social-caritative din străvechea 
dieceză a Sfântului Ladislau. Începând cu data de 28 decembrie 2008 devine episcop emerit de Oradea.
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