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Nr. 2329/2012.
PASTORALĂ DE CRĂCIUN
„Poporul care locuia în întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în
latura umbrei morţii lumină va străluci peste voi...” (Iz 9, 1-3. 5-6).
Fraţi şi surori întru Cristos, dragi credincioşi!
Pregătirile pentru sărbătoarea Crăciunului sunt însoţite de un joc de lumini şi de
umbre nu numai în lumea exterioară, dar şi în profunzimea sufletului. Aşteptând
naşterea Mântuitorului, ne pregătim să-L primim în vieţile noastre pentru ca El
să ne aducă strălucire şi frumuseţe, să pună capăt fricii şi să ne conducă pe calea
cea sigură spre ţelul suprem al vieţii noastre. Noi căutăm izvorul adevăratei
lumini şi cutezăm a spune că Isus este izvorul născut din Sfânta Fecioară Maria
în Betleem, vestit de îngeri şi adorat de magi, căci prin El „Harul lui Dumnezeu
s-a arătat ca mântuitor pentru toţi oamenii (Tit 2, 11).”
Phil Bosmans, un călugăr belgian, a scris în mai multe rânduri despre această
trăire. Într-una din scrierile sale, meditând la sărbătoarea Crăciunului, el
vorbeşte despre visul lui Dumnezeu: „Sărbătorirea Crăciunului înseamnă să
păşim în linişte şi în reculegere în minunatul vis al lui Dumnezeu despre o lume
în care oamenii se iubesc unii pe alţii şi trăiesc ca fraţii, o lume în care nu există
oameni săraci şi oprimaţi, pribegi, părăsiţi sau uitaţi. Visul lui Dumnezeu a fost
un vis minunat, pe care omul l-a distrus. Însă Dumnezeu nu a renunţat la visul
său. El a aşezat în inima oamenilor dorul după fericirea pierdută şi, pentru a nu
mai risca nimic, a venit el însuşi în lume să-şi împlinească visul original şi să
mântuiască fiecare creatură.”
În noaptea de Crăciun, suntem martorii acestei sosiri, iar în sărbătoarea
Crăciunului, medităm acest mesaj al lui Dumnezeu adresat nouă prin Isus
Cristos. O experienţă şi un mesaj care ne ating şi astăzi, în aceste vremuri de
nelinişti şi de criză, ne conduc pe calea credinţei spre adevăratul sens al vieţii, ne
dezvăluie valoarea acesteia şi vestesc perspectivele pe care Dumnezeu le-a
dăruit omului. Dumnezeu s-a adresat omului în mod vizibil. El însuşi a deschis
dialogul cu omul, venind la acesta în modul cel mai direct, accesibil pentru toţi,
însăşi prin Fiul Său. Evanghelia solemnă a Crăciunului relatează despre această
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faptă minunată a lui Dumnezeu: „Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între
noi”(In 1,1-18). Căci la Betleem Dumnezeu s-a revelat în faţa oamenilor.
Fraţi şi surori întru Cristos!
Viaţa noastră cotidiană se derulează pe coordonatele comunicării. Prin aceasta
omul se exprimă faţă de alţii. În comunicarea noastră cuvintele pot fi
constructive şi încurajatoare. Astfel realizăm legăturile interumane atât de
necesare nouă. Dar, în comunicarea noastră, câteodată cuvintele pot îmbrăca şi o
putere nimicitoare la adresa legăturilor noastre cu oamenii. În viaţă trebuie să
intrăm în legătură unii cu alţii, trebuie să comunicăm unii cu alţii. Cunoaşterea
celuilalt clădeşte poduri între oameni şi drumuri comune şi sigure. Refuzarea
acestora, prin necomunicare şi izolare, ne privează de o parte a creaţiei lui
Dumnezeu şi înseamnă o necunoaştere a planului lui Dumnezeu în viaţa noastră.
Înseamnă o refuzare a prezenţei lui Dumnezeu între noi.
Dumnezeu nu s-a manifestat în faţa oamenilor pentru un interes propriu. Luând
chip omenesc, El şi-a exprimat identitatea adevărată şi apropierea de oameni. El
a vrut ca toţi oamenii să Îl vadă pe Dumnezeu aproape de ei, să audă Cuvântul
Său purtător de viaţă şi de har. La fel ca atunci când un cuvânt venit din inimă de
la cineva ne însoţeşte vreme îndelungată, căci ştim şi simţim că cel care a rostit
aceste cuvinte cunoaşte toate situaţiile vieţii noastre şi ne împărtăşeşte temerile,
grijile, bucuriile. Această apropiere ne dă putere şi siguranţă încurajându-ne pe
drumul nostru.
În urmă cu câţiva ani, opinia publică din Statele Unite a fost extrem de interesată
de tema acceptării de sine a omului. Cu motto-ul „Da omului!, s-au străduit să
convingă oamenii aflaţi la marginea disperării să se accepte pe sine şi să
rostească: „La mine e totul în regulă!”. Aşa i-au sfătuit pe toţi şi s-au aşteptat la
rezultate pozitive, văzând aici antidotul pesimismului. Un călugăr franciscan s-a
opus însă acestei strădanii şi a vorbit despre Evanghelie, care poartă un mesaj
mult mai credibil şi poate echilibra mai bine nesiguranţele veţii umane. Mesajul
Evangheliei ne atenţionează: „Omule, nu e totul în regulă cu tine, căci eşti plin
de greşeli şi de omisiuni. Însă, cu toate acestea, Dumnezeu ţi-a dăruit un „da”.
Isus născut la Betleem este „da”-ul tău, căci El ne dăruieşte speranţă dincolo de
puterea şi imaginaţia noastră.”
Fraţi şi surori întru Cristos!
Dumnezeu face primul pas în viaţa noastră. Cât de mare ne poate fi bucuria în
sărbătoarea Crăciunului dacă redescoperim această realitate: Dumnezeu ni se
adresează şi păşeşte în lumea noastră, în viaţa noastră, pentru a ne aduce
înnoirea. Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru noi, Mântuitorul nostru Isus
Cristos, să ne dăruiască pacea şi să ne umple casele şi lumea întreagă cu bucurie
şi încredere! Experimentarea acestei prezenţe divine, să ne fundamenteze
credinţa şi să ne conducă la o mărturie autentică, asemenea păstorilor din
Betleem. Aşa doresc tuturor, un Crăciun binecuvântat şi plin de har!
(se poate citi în liturghiile din Solemnitatea Crăciunului)
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Nr. 2330/2012.
CONSTITUREA MEDALIEI DE MERIT ÎN DIECEZA DE ORADEA
Regele nostru fondator Sfântul Ladislau şi Fericitul episcop martir Bogdánffy
Szilárd ne oferă pilde de viaţă demne de urmat care sunt mărturie despre puterea
şi frumuseţea credinţei şi roadele izvorâte din aceastea. A-l considera pe Cristos
piatră de temelie în viaţa noastră înseamnă a aduce mărturie despre adevăr şi a
vesti împărăţia lui Dumnezeu printre oameni. Fiecare creştin, care caută în mod
conştient relaţia cu Cristos, clădeşte şi consolidează comunitatea pe care însuşi
Domnul a întemeiat-o şi în care noi toţi am fost acceptaţi prin botez atunci când
am devenit membri ai Bisericii. Asumând această mare responsabilitate, noi ne
bazăm pe harul bunului Dumnezeu, dar trebuie să fim perseverenţi, să facem
eforturi şi să aducem şi sacrificiile personale. Istoria Diecezei de Oradea oferă
mărturie despre faptul că au existat întotdeauna credincioşi remarcabili care au
acceptat slujirea poporului lui Dumnezeu şi de multe ori şi-au dedicat întreaga
viaţă pentru preamărirea lui Dumnezeu. Ne gândim cu recunoştinţă la strămoşii
de seamă, dar şi la numeroşii anonimi care, prin slujirea lor loială şi pilda lor de
viaţă, s-au străduit să păstreze şi să transmită credinţa de-a lungul timpurilor pe
teritoriul Diecezei de Oradea. Avem şi astăzi mare nevoie de astfel de
credincioşi, de aceea cerem ca puterea Sfântului Duh să ne lumineze şi să ne
întărească, iar cei ce-L urmează pe Cristos să accepte jertfe în Biserică şi în
comunităţile diecezane.
În spiritul recunoştinţei, ne-am gândt să oferim un semn vizibil al aprecierii
noastre faţă de credincioşii care, prin slujirea şi contribuţiile lor, prin pilda lor de
viaţă şi prin asumarea constantă de responsabilităţi, se remarcă în slujba
credinţei. Prin urmare, am hotărât să înfiinţăm medalia diecezană de merit, un
semn exterior al recunoştinţei noastre.
În sensul celor de mai sus stabilesc şi rânduiesc următoarele:
1.
Pentru recunoaşterea meritelor obţinute în slujirea credinţei, Dieceza de
Oradea înfiinţează o medalie de merit care se va acorda laicilor cu respectarea
regulilor relevante.
2.
Lăsându-ne inspiraţi de pilda Sfântului Rege Ladislau şi a Fericitului
episcop martir Bogdánffy Szilárd, medalia diecezană de merit intitulată „În
slujirea credinţei” se va acorda credincioşilor care au ieşit în evidenţă în viaţa
spirituală a comunităţii lor timp îndelungat – mai mulţi ani sau decenii – prin
slujire, loialitate, sacrificii sau exemplu personal, fiind apreciaţi şi de semenii lor
ca vestitori ai Evangheliei.
3.
Medalia diecezană de merit constă dintr-o medalie din argint, o insignă
aferentă şi un certificat.
4.
Medalia diecezană de merit se va acorda o dată pe an unei singure
persoane laice, pe bază de propunere şi prin alegere, la data de 21 februarie a
fiecărui an, la vespera solemnă celebrată în Catedrala Romano-Catolică din
Oradea în cinstea Fericitului episcop martir Bogdánffy Szilárd.
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5.
Pentru acordarea medaliei diecezane de merit, protopopii pot face
propuneri la episcopul diecezan până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. La
formularea propunerilor, se vor lua în considerare numai persoane care, în afară
de meritele deja amintite, trăiesc o viaţă creştină exemplară, se bucură de respect
public şi dau dovadă de fidelitate faţă de învăţătura şi disciplina Bisericii,
precum şi de loialitate faţă de Sfântul Părinte şi autorităţile diecezane.
6.
Protopopii teritoriali vor face propunerile în scris până la termenul stabilit,
împreună cu caracterizarea persoanei propuse. Protopopii pot desemna pe
teritoriul lor în fiecare an o singură persoană.
7.
Episcopul diecezan împreună cu o comisie formată din cinci membri,
constituită în acest scop – printre care cei trei arhidiaconi –,vor analiza
propunerile şi vor desemna persoana căreia i se va acorda medalia diecezană de
merit.
8.
Medalia diecezană de merit este lucrarea artistului Szabó Géza din
Szeged, pe baza modelului realizat de sculptorului orădean Deák Árpád. Pe faţa
medaliei se vede Sfântul Rege Ladislau care clădeşte Catedrala din Oradea, după
miniatura din Képes Krónika (1360). În fundal se pot vedea graniţele vechii
Dieceze de Oradea şi inscripţia: „exiit qui seminat, fidemque conservat” (a ieşit
semănătorul şi păstrează credinţa), respectiv o cruce care aminteşte martiriul.
Pe reversul medaliei se află emblema diecezană. Medalia de merit cuprinde şi o
insignă, care reproduce crucea de pe faţa medaliei.
9.
În cazuri deosebite şi bine justificate, episcopul diecezan poate acorda
laicilor sau clericilor versiune simplă a medaliei de merit, din bronz, fără insignă
sau numai insigna, dar nu cu ocazia vecerniei solemne menţionate mai sus.
10. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2013, în Anul Credinţei
decretat de Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, şi rămâne în vigoare până
la modificare de către episcopul competent.
Oradea, la 12 octombrie 2012.

***
Nr. 2331/2012.
MULŢUMIRE PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR
Mulţumesc parohilor, călugărilor, binefăcătorilor şi iubiţilor mei credincioşi
pentru toate sacrificiile şi contribuţiile materiale cu care au sprijinit activitatea
Diecezei de Oradea în cursul anului 2012 sau chiar şi-au asumat o parte din
soluţionarea problemelor bisericii universale. Să nu uităm nici de binefăcătorii
noştri, care prin sprijinul lor, ne-au permis să continuăm activităţile sociale şi
caritative prin ajutorarea celor nevoiaşi. Bunul Dumnezeu să le răsplătească
sacrificiile tuturora!
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Nr. 2332/2012
DESPRE PROGRAMELE DIECEZANA ALE ANULUI 2012
„Îndată îi zorea pe discipoli să urce în barcă şi să meargă înaintea lui pe ţărmul
celălalt, până ce el va da drumul mulţimilor... Barca se îndepărtase deja de
uscat, la mai multe stadiic, zguduită de valuri, deoarece vântul le era împotrivă.
Pe la straja a patra din noapte, [Isus] a venit la ei, umblând pe mare. Văzându-l
că merge pe mare, discipolii s-au tulburat, spunând că este o fantasmă şi, de
frică, au început să strige. Dar Isus le-a vorbit îndată: "Curaj! Eu sunt, nu vă
temeţi!" Atunci Petru i-a răspuns: "Doamne, dacă eşti tu, porunceşte să vin la
tine pe apă". El i-a zis: "Vino!"”(Mt. 14, 23-29).
Iubiţi fraţi şi surori întru Cristos!
Evanghelia ne spune că, după miracolul înmulţirii pâinii, Isus a întărit credinţa
apostolilor prin mersul pe apă. Apostolii au avut parte de un eveniment care i-a
adus în faţa unei realităţi autentice şi desăvârşite.
Forţa creatoare în viaţa noastră, dorinţele şi ţelurile noastre se leagă de această
realitate. Dar dacă experimentăm limitele şi slăbiciunile noastre, vom înţelege şi
partea supranaturală a realităţii în care existăm şi unde acceptarea harului divin
oferă valoare şi siguranţă fiecărei clipe din viaţă. Atunci când ne închidem în
faţa harului şi lipseşte din viaţa noastră lumina divină, forţa dătătoare de viaţă,
paşii noştri devin nesiguri şi ne scufundăm.
Isus porneşte pe apă către apostolii săi, care trăiesc clipe de nesiguranţă şi de
teamă în barca ce se zbate pe marea agitată. Isus păşeşte spre ei cu paşi siguri.
Isus le vorbeşte. Isus îi scoate din teamă şi le umple inima de speranţă.
Prin materialul realizat despre programele pastorale ale anului 2012, care
material îl punem şi în acest an la dispoziţia credincioşilor, dorim să oferim
speranţă în locul nesiguranţei, pentru ca aceasta să fie izvor de bucurie şi de
curaj. Programele prezentate în acest material au fost precedate de foarte multe
idei şi planuri frumoase, cu ţelul de a clădi un viitor comun. Foarte multe mâini
silitoare s-au străduit ca, prin programele noastre, să clădim o comunitate
deschisă pentru toţi, o comunitate care îi primeşte şi îi acceptă pe toţi. Dar cea
mai mare revelaţie şi trăire care a zămislit în noi speranţa, dorinţa de a trece la
fapte, angajamentul faţă de cauza lui Cristos a fost: însuşi Isus Cristos a venit la
noi de fiecare dată când ne-am adresat unii altora sau când am făcut ceva unii
pentru alţii. Eu cred că mulţi L-au recunoscut pe Isus în tot ceea ce am încercat
să oferim unii altora şi unii pentru alţii cu ocazia acestor programe.
Mă gândesc din nou cu recunoştinţă la toţi cei care, prin conştiinciozitatea lor,
au avut curajul de a ieşi din limitele obişnuinţei şi au trecut la fapte. Prin ei,
comunitatea noastră s-a consolidat şi a trăit frumuseţea credinţei şi forţa
hrănitoare a acesteia.
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Cu inima plină de recunoştinţă, îi mulţumim bunului Dumnezeu pentru aceste
posibilităţi şi dorim să mergem mai departe, întăriţi în credinţă, urmând pilda
Sfântului Apostol Petru! Să luăm parte la programele deja anunţate, să profităm
de posibilităţile oferite de Anul Credinţei, să consolidăm, să îmbogăţim şi să
înfrumuseţăm viaţa comunităţilor şi a întregii Dieceze de Oradea şi în anul 2013!
Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toţi!
(Se poate citi la una din sfintele liturghii din perioada de Crăciun. Rog preoţii
ca, asemenea anului trecut, să ofere familiilor publicaţia intitulată
„Egyházamban Egyházamért” („În Biserică, pentru Biserică”), cu ocazia
sfinţirilor de case. Ca noutate, publicaţia cuprinde tema şi data programelor
planificate pentru anul 2013. Publicaţia este disponibilă la Biroul Episcopal.)
***
Nr. 2333/2012.
OFERTELE ŞI CONTRIBUŢIILE CREDINCIOŞILOR
În anul 2013 vor rămâne în vigoare taxele aplicate până în prezent:
Sfânta Liturghie (cântată)
Sfânta Liturghie (citită)
Cununie
Înmormântare

15,- RON;
10,- RON;
150,- RON;
150,- RON.

În ceea ce priveşte contribuţiile credincioşilor, se vor urma în continuare
dispoziţiile aplicate anul trecut, de aceea repet cele deja stabilite: „contribuţia
reprezintă 1% din veniturile personale ale credincioşilor – salarii, pensii sau
alte venituri. Atunci când nu se poate calcula procentul de 1% din venituri,
contribuţia trebuie să fie de cel puţin 50,- RON pe an. Contribuţiile stabilite
trebuie aplicate imediat la toate parohiile. Sub semnul „prudentia pastoralis”,
să ne informăm credincioşii cu răbdare şi în mod clar despre faptul că, prin
această contribuţie, ei îşi exprimă apartenenţa responsabilă faţă de Biserică.”
(Ord. Circ. IV/2010, Nr. 1825). Deşi suntem conştienţi de măsura în care criza
economică actuală îngreunează vieţile credincioşilor, resimţind şi noi
consecinţele acestei crize, să informăm credincioşii cu tact, dar în mod
consecvent, despre prevederile Codului Canonic (can. 222 paragraful 1, CIC) în
acest sens şi să-i încurajăm să nu uite nici de sprijinirea Bisericii.
Credincioşii îşi vor achita contribuţiile la parohia de care aparţin sau la parohia
pe teritoriul căreia îşi au domiciliul. Fiecare paroh va considera aplicarea acestor
dispoziţii ca o îndatorire şi va asigura posibilitatea ca toţi credincioşii să-şi
achite contribuţiile la propria parohie.
Atunci când credincioşii solicită diferite servicii bisericeşti, dar nu şi-au plătit
contribuţia vreme îndelungată, tot în spiritul mai sus amintitei „prudentia
pastoralis“, această contribuţie poate fi solicitată retroactiv pe zece ani, la
valoarea actuală.
6

Nr. 2334/2012.
DEPUNEREA SITUAŢIILOR ŞI RAPOARTELOR
Rog preoţii să depună rapoartele şi situaţiile de sfârşit de an – date statistice,
bilanţ, plan de cheltuieli, copii matricole,– cel târziu până la data de 15
februarie 2013, la Biroul Episcopal. La realizarea statisticilor, să ne străduim în
continuare să specificăm date reale. Acelaşi principiu este valabil şi pentru
elaborarea planurilor de cheltuieli. Rapoartele referitoare la vehicule se vor
depune numai de parohiile care în anul 2012 au beneficiat de sprijin pentru
achiziţia de vehicule. Atrag în mod special atenţia asupra depunerii copiilor
matricole! La mai multe parohii sunt restanţe serioase în acest domeniu. Rog
parohii să se străduiască să furnizeze şi copiile lipsă din Arhiva Episcopală.

***
Nr. 2335/2012.
DESPRE DIFERITE FACULTĂŢI
Aşa cum am procedat şi până acum, acord permisiunea necesară pentru
încheierea căsătoriilor mixte în anul 2013, subliniind faptul că, în aceste cazuri,
trebuie să fie îndeplinite condiţiile prevăzute în canoanele 1124-1126. Totodată
rog să fie pregătite în mod conştiincios toate actele necesare, care trebuiesc
păstrate în arhiva parohială, iar în matricola căsătoriţilor, să se treacă: „Aprobat
pe baza permisiunii nr. 23357/2012 a Episcopului de Oradea”. Vă rog să
depuneţi situaţia privind încheierea căsătoriilor mixte în 2012 împreună cu
celelalte rapoarte, până la data de 15 februarie 2013, la Biroul Episcopal,
specificând numele părţilor, religia, locul şi data naşterii şi botezului, locul şi
data încheierii căsătoriei, respectiv numele preotului de cununie. Rog preoţii să
dea dovadă de conştiinciozitate şi să depună datele necesare la termenul
prevăzut, la Biroul Episcopal.
La celebrările în cazul mixta religio unde se necesită dispensă, aprobarea
botezului pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv
dispensa de sub forma canonică trebuiesc solicitate fiecare de la Ordinariu.
Fiecare preot din Dieceza de Oradea cu drept de spovadă primeşte iurisdicţia
pentru dezlegarea păcatului avortului. În aceste cazuri, dându-se o penitenţă
corespunzătoare, să se scoată în evidenţă faptul că persoana respectivă primeşte
dezlegare pe baza unei delegări episcopale extraordinare.
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Nr. 2336/2012.
BINAŢII ŞI TRINAŢII
În ceea ce priveşte binaţiile şi trinaţiile, rămân în vigoare prevederile publicate
anul trecut. Astfel, dat fiind că în Dieceza noastră, în foarte multe locuri, datorită
numărului mare de filii, există o astfel de necesitate, preoţii primesc în
continuare permisiunea de a celebra două sau chiar trei Liturghii pe zi, cu
menţiunea ca această posibilitate să fie gestionată în mod responsabil.
Conform canonului 951, în aceste cazuri, preotul care celebrează mai multe
Liturghii în aceeaşi zi poate să reţină pentru sine numai stipendiumul unei
singure Liturghii, iar celelalte „să le dea în scopurile stabilite de Ordinariu”. Pe
baza dispoziţiei de până acum, preoţii pot folosi în continuare aceste oferte
pentru deplasările oficiale sau cheltuielile de reparare a vehiculelor, cu stricta
condiţie să elaboreze o situaţie exactă a acestor sume şi cheltuielile plătite din
acestea. Vă rog să depuneţi situaţia referitoare la numărul de Liturghii celebrate
în bineţii sau trinaţii în cursul anului precedent, împreună cu celelalte situaţii,
până la data de 15 februarie 2013, la Biroul Episcopal.
În virtutea canonului 958, avem obligaţia de a avea un registru special în care să
se noteze intenţiile. Verificarea acestor registre – registre de intenţii – se va
efectua de către ordinariu sau, din împuternicirea acestuia, de către protopopi,
care vor executa această sarcină în mod conştiincios cu ocazia vizitelor anuale.

***
Nr. 2337/2012.
DESPRE COLECTELE DIECEZANE
În anul 2013 vom organiza următoarele colecte obligatorii:
În beneficiul Ţării Sfinte - Vinerea Mare, 29 martie 2013;
Pentru formarea teologilor - Duminica vocaţiilor, 21 aprilie 2013;
Dinarii Sf. Petru
- Sărbătoare sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, 29
iunie 2013;
Pentru misiuni
- Duminica misiunilor, 20 octombrie 2013;
Pentru Caritas
- 17 noiembrie 2013.
Aceste zile de colectă figurează şi în directoriul diecezan. Consider util ca aceste
zile să fie prezentate şi pe afişierul din fiecare biserică parohială, astfel încât
credincioşii să fie informaţi din timp despre data şi scopul colectei. Desigur,
acest lucru nu ne scuteşte de obligaţia de a încuraja credincioşii şi verbal să
efectueze donaţii.
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Nr. 2338/2012.
ZILE PREOŢEŞTI
Institutul Pastoral Naţional din Ungaria a trimis la Biroul Episcopal o invitaţie la
Zilele Teologice din Ungaria, un eveniment foarte popular care se va organiza
în anul 2013 la Eger. Locul şi data întâlnirii: Eger, Centrul de Studii
Aprofundate Sfântul Ioan, 28-31 ianuarie 2013. Tema întâlnirii – după intenţia
Sfântului Părinte – se clădeşte în jurul Anului Credinţei. Puteţi accesa programul
complet al întâlnirii şi informaţiile legate de participare la adresa
www.oli.katolikus.hu sau la Biroul Episcopal. Termenul limită de înscriere este
15 decembrie 2012, dar sperăm să fie acceptate şi înscrieri ulterioare.
***
Nr. 2339/2012.
ANIVERSĂRI PREOŢEŞTI ÎN 2013
Şi anul viitor îi vom însoţi cu rugăciune pe fraţii noştri întru preoţie care
sărbătoresc aniversări rotunde.
Liturghie de aur
8 decembrie

- Pr. Mészáros Antal, protopop onorific, paroh emerit;

Liturghie de argint
19 iunie
19 iunie

- Pr. Láber Ferenc, paroh;
- Pr. Selymes József, canonic onorific;

70 ani
4 noiembrie

- Pr. Kolozsvári István, canonic onorific;

60 ani
15 ianuarie
27 februarie
18 iulie
22 noiembrie

- Pr. Gyenge Béla, canonic onorific, paroh,
- Pr. Túrós Dezső, paroh emerit,
- Pr. Mârţ Mihai, protopop onorific, paroh,
- Pr. Kiss Albert, abate-canonic, protopop, paroh;

50 ani
19 martie

- Pr. Tompa József, paroh;

40 ani
30 martie
5 august

- Pr. Mlinárcsik Ján, paroh,
- Pr. Vilcsek Frantisek, paroh,

Ad multos annos!
Oradea, 15 decembrie 2012
† László m.p.
Episcop de Oradea
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