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„Avem nevoie de martori, de martiri, care s-au dăruit total, pentru a învăţa de la ei
speranţa cea adevărată – zi de zi. Avem nevoie de ei pentru a prefera, chiar şi în
micile alternative ale vieţii zilnice, binele în locul comodităţii – ştiind că tocmai
aşa trăim cu adevărat viaţa. S-o mai spunem încă o dată: capacitatea de a suferi
din iubire faţă de adevăr este măsură de umanitate.” (Sfântul Părinte Papa
Benedict al XVI-lea, Spe Salvi 39)

Iubiţi confraţi întru preoţie! Iubiţi fraţi şi surori!
Iubiţi credincioşi!
Mulţi dintre noi păstrează vie amintirea acelui regim dispărut în care teama şi
oprimarea domneau gândurile oamenilor, le paralizau voinţa şi încercau să
priveze de valori fundamentale atât individul cât şi societatea. Regimul
dictatorial comunist a făcut victime şi în ţara noastră, pornind un adevărat război
împotriva tuturor celor ce nu doreau să se alăture proclamării noii ideologii.
Biserica a fost declarată duşman de moarte, iar eradicarea sa sistematică era
considerată de către „înţelepţii” şi „activiştii patrioţi” din acea vreme ca fiind o
datorie stringentă. Toţi cei ce se împotriveau „noii ordini” erau consideraţi
„trădătorii neamului” şi „duşmanii patriei” şi aveau parte de pedeapsa
„meritată”.
A fost o epocă a suferinţei şi a persecuţiei pentru toţi cei ce se împotriveau
regimului aflat la putere şi metodelor sale necruţătoare. Să ne gândim la
epurările religioase sau de alt tip, la intimidări şi la confiscările de bunuri, ba
chiar la otrăvirea relaţiilor umane în urma infiltrărilor. Dar să ne gândim şi la
suferinţele pe care a trebuit să le suporte Biserica atunci când a fost interzisă
practicarea activităţilor sale de bază. Au fost închise şcoli şi instituţii sociale ale
Bisericii. Episcopi, preoţi, călugări şi credincioşi deopotrivă erau supuşi la
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hărţuire, umilire şi închisoare. Fostele temniţe de la Sighetu Marmaţiei sau
Jilava unde noi intrăm astăzi ca vizitatori, au devenit pentru mulţi dintre ei locul
macabru al unor chinuri interminabile şi ale martiriului acceptat pentru
fidelitatea faţă de Cristos şi faţă de Biserică. Este lung şirul acelora despre care
nu am putut vorbi timp de decenii şi a căror măreţie o descoperim abia acum şi o
transmitem generaţiei tinere pentru ca, meditând la jertfa vieţii lor, să devenim
statornici în slujirea lui Cristos, continuând acest drum plin de greutăţi, dar care
aduce fericire.
Predecesorul meu, episcopul emerit Tempfli József ne-a invitat să păşim pe
această cale atunci când, în 1993, la cererea Capitulului Catedral, a inițiat
procesul de canonizare al episcopului martir Bogdánffy Szilárd. Mulţumită lui
Dumnezeu, după desfăşurarea procedurii oficiale, ne putem considera onoraţi: în
primăvara acestui an, la 27 martie 2010, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVIlea a aprobat publicarea decretului de beatificare. Episcopul martir al Diecezei
noastre este primit în rândul fericiţilor pentru ca toţi credincioşii din Dieceză şi
din Biserică să îl poată privi cu credinţă şi cu speranţă, văzând adeverite în
martiriul episcopului Szilárd cuvintele Sfântului Apostol Ioan: "Cine sunt şi de
unde vin aceştia care sunt îmbrăcaţi cu haine albe?" I-am zis: "Domnul meu, tu
ştii". Iar el mi-a spus: "Aceştia sunt cei care vin din încercarea cea mare. Ei şiau spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.”(Ap 7, 13-14).
Cu mare bucurie am primit vestea, că dintre victimele comunismului din ţara
noastră Biserica îl ridică primul pe episcopul nostru în rândul mijlocitorilor.
Mai mare ne este bucuria pentru că vom putea trăi anunţarea solemnă a
martiriului său în oraşul Sfântului Ladislau, în inima Diecezei noastre, la
Catedrala Romano-Catolică din Oradea. Cu 818 ani după canonizarea regelui
nostru fondator, putem avea parte de un eveniment asemănător spre mărirea lui
Dumnezeu şi spre mântuirea sufletelor noastre.
Dieceza noastră se pregăteşte de o mare sărbătoare: la 30 octombrie 2010, orele
11, la Catedrala Romano-Catolică din Oradea, sub patronajul Preasfintei
Fecioare Maria şi a Sfântului Ladislau, din încredinţarea Sfântului Părinte Papa
Benedict al XVI-lea, Excelenţa Sa l Angelo Amato, prefectul Congregaţiei
pentru cauzele sfinţilor, îl va beatifica pe episcopul nostru martir Bogdánffy
Szilárd, iar prima sfântă liturghie în cinstea acestuia va fi celebrată de către
Eminenţa Sa Cardinalul Erdő Péter.
Aşteptăm cu nerăbdare acest eveniment extraordinar care să ne aducă în suflet
dorinţa de reînnoire, să ne întărească în credinţă şi să ne facă statornici în
practicarea iubirii. Întreaga dieceză s-a mobilizat în acest scop şi, meditând la
exemplul episcopului nostru martir, putem da mărturie în faţa întregii lumi
despre valoarea fidelităţii şi a sacrificiului după cuvintele de îndemn ale
Domnului nostru Isus Cristos: „În lume veţi avea necazuri; însă curaj, eu am
învins lumea.”(In 16,33).
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Iubiţii mei fraţi întru Cristos!
Să ne continuăm pregătirile pentru această sărbătoare solemnă. Să facem acest
lucru individual, prin disciplinarea propriei noatre vieţi, dar şi în comunitate - în
familie şi în bisericile noastre -, prin rugăciunile oferite pentru beatificarea
episcopului Szilárd, cerând de pe acum mijlocirea lui. Viaţa parohială să fie
pătrunsă în aceste săptămâni de spiritul iubirii înălţătoare şi smerite pentru ca,
prin recunoaşterea episcopului nostru martir, să dăm o mărturie cât mai credibilă
în faţa lumii despre Cristos şi despre puterea mântuitoare a Crucii Sale.
Rugăciunea şi aşteptarea înflăcărată să facă din această perioadă un timp de
advent în fiecare cămin şi în fiecare comunitate din Dieceza noastră. Dumnezeul
nostru milostiv ne îmbrăţişează şi prin eroismul martirilor. De aceea, putem rosti
şi noi cuvintele Mariei, pe care episcopul Szilárd le-a ales ca motto preoţesc:
„Sufletul meu Îl preamăreşte pe Domnul!.”(Lc 1,46).
Rog aşadar pe iubiţii mei confraţi în preoţie, pe călugări, pe călugăriţe şi pe
iubiţii mei credincioşi să continue pregătirile pentru beatificare atât la nivel de
parohie, cât şi la nivel de protopopiat. Să profităm de această perioadă şi să
lăsăm mesajul lui Dumnezeu să pătrundă în viaţa noastră şi prin acest eveniment
extraordinar.
Cu mare drag îi aştept pe toți confraţii mei întru preoţie, pe călugări şi pe
călugăriţe, precum şi pe iubiţii credincioşi la liturghia solemnă de
beatificare.
La această sărbătoare deosebită, fiecare parohie va fi reprezentată şi în mod
oficial. De aceea, rog parohii să desemneze trei reprezentanţi ai comunităţii lor
parohiale care vor putea participa la sfânta liturghie în locurile rezervate pentru
oficialităţi. Aceştia vor primi şi invitaţii speciale.
Steagurile Bogdánffy ale protopopiatelor vor fi purtate de câte doi tineri
numiţi de protopop, care vor putea urmări sfânta liturghie tot dintr-un loc
rezervat.
De asemenea, rog parohii să anunţe la Biroul Episcopal, până la 25 octombrie
2010, dacă de la parohia lor pornesc grupuri la ceremonia de beatificare şi să
specifice şi numărul participanţilor.
Cu siguranţă va fi mică MAREA Catedrală din Oradea pentru această ocazie,
dar să împletim o cunună în jurul ei şi să-L preamărim pe Dumnezeu pentru
bunătatea Sa nesfârşită!
Oradea, 24 septembrie 2010
† Ladislau m.p.
Episcop de Oradea
Scrisoarea episcopală de mai sus se va citi în cea dintâi sau cea de-a doua
duminică din luna octombrie în fiecare biserică parohială sau filială.
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Nr. 1368/2010
SĂRBĂTOAREA HRAMULUI CAPELEI EPISCOPALE
Invit cu drag pe confraţii mei întru preoţie, precum şi pe călugării şi călugăriţele
din Dieceză, în data de 4 noiembrie 2010, sărbătoarea Sfântului Carol
Borromeo, să participe la solemnitatea hramului capelei episcopale. Liturghia
solemnă se va celebra la orele 11.00, iar predica va fi rostită de Pr. Dr. Kovács
Zsolt, directorul biroului episcopal. După sfânta liturghie, preoţii şi toţi cei
prezenţi sunt aşteptaţi la o agapă.

Nr. 1369/2010
EPISCOPI REMARCABILI ŞI PERSONALITĂŢI DE SEAMĂ ALE
ORADIEI
Conferinţa noastră cu titlul „Episcopi remarcabili şi personalităţi de seamă ale
Oradiei” ajunge la cea de-a 12-a ediţie la 16 octombrie 2010 de la orele 10.00
în sala festivă a Palatului Episcopal. Organizatorii, Fundaţia Culturală Sapientia
Varadiensis, Uniunea Organizaţiilor Civile din Bihor şi din Oradea, respectiv
Episcopia Romano-Catolică de Oradea şi-au propus prezentarea episcopilor
Lipovniczky István şi Nogáll János. Invitaţi vor fi Dr. Fedeles Tamás, decanul
Universităţii din Pécs şi Dr. Erdődy Gábor, şef de departament şi profesor
universitar la Budapesta. De asemenea, vor ţine prelegeri Dr. Fleisz János,
profesor universitar şi Fodor József vicar general.
Din nou, îi invit cu mare drag şi îi aştept pe toţi preoţii din Dieceză ca, în funcţie
de posibilităţi, să sprijine şi acest eveniment, să participe la conferinţe şi astfel să
cinstească amintirea episcopilor din Dieceza noastră. Vă aşteptăm pe toţi cu
drag!

Nr. 1370/2010
ÎNTÂLNIREA DIECEZANĂ A MINISTRANŢILOR LA SÂNIOB
Sub semnul mottoului anual „Tineretul în Biserică - tinereţea Bisericii“, la
începutul noului an şcolar, dorim să atragem atenţia preoţilor, a credincioşilor,
dar mai ales a copiilor şi a tinerilor asupra importanţei slujirii ca ministranţi. De
aceea, pentru prima dată în istoria Diecezei noastre, la 9 octombrie 2010 la
Sâniob se va organiza Întâlnirea Diecezană a Ministranţilor, având următorul
program:
9.00 Înscriere
11.00 Sfânta Liturghie
13.00 Prânz
14.30 Concursuri
16.30 Festivitate de premiere
17.00 Rămas bun, întoarcere acasă
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Prea Cucernicii Confrați sunt rugați să organizeze participarea grupelor de
ministranți anunțând participarea lor la Biroul Episcopal până la 30 septembrie
a.c. Centrul Diecezan pentru Tineret doreşte să le mulţumească pe această cale
preoţilor pentru activitatea lor în domeniul pastoraţiei de tineret şi contează şi în
viitor pe sprijinul acestora.

Nr. 1371/2010
CONSULTANŢĂ JURIDICĂ LA BIROUL EPISCOPAL
Anunţăm preoţii că, în fiecare vineri între orele 11.00 – 14.00, se asigură
consultanţă juridică la Biroul Episcopal. Oricine solicită sfaturi în domeniul
administraţiei parohiale se poate adresa cu încredere doamnei avocat şi
consultant juridic Loredana Miloș, care, la cererea noastră, a acceptat această
sarcină importantă. Preoţii să apeleze la dânsa cu încredere şi să profite de
această posibilitate oferită lor.

Nr. 1372/2010
CONVOCAREA SENATULUI PREOŢESC
În scrisoarea pastorală IV/2009 am anunţat constituirea Senatului Preoţesc.
Conform regulamentului în vigoare, la 23 noiembrie 2010 orele 11.00 convoc
şedinţa ordinară a Senatului Preoţesc, în compoziţia publicată în scrisoarea
pastorală mai sus menţionată sub numărul 1207/2009.

Nr. 1373/2010
TRANSFERURI ÎN CADRUL DIECEZEI
Următoarele modificări de personal au avut loc în Dieceza noastră:
De la 1 august 2010
Pr. Dr. KOVÁCS Ferenc Zsolt, fost prefect al Seminarului Teologic din
Alba Iulia, revine să slujească în cadrul Diecezei, fiind numit directorul Biroului
Episcopal. Sarcinile sale cuprind și formarea preoţilor, respectiv organizarea şi
conducerea programelor de formare a laicilor;
Pr. LÁBER Ferenc, fost capelan la Oradea Oraşul Nou, este numit paroh
de Jibou.
De la 1 septembrie 2010
Pr. OZSVÁTH József, preot nou hirotonit, este numit capelan la Tăşnad;
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De la 15 septembrie 2010
Pr. BOHÁCS Sándor, paroh de Episcopia Bihor, este eliberat din funcţie
şi se acceptă cererea sa de retragere;
Pr. Dr. FÜGEDY Antal, paroh de Bicaci, primeşte sarcina de a sluji şi la
parohia din Şauaieu.
De la 1 octombrie 2010
Pr. JITARU Szél Antal, protopop paroh de Şimleu Silvaniei este eliberat
din funcţie şi numit consilier economic diecezan. Totodată, el este numit şi
paroh de Episcopia Bihor. Doresc să-i mulţumesc pentru că a acceptat solicitarea
mea şi mă voi ruga pentru ca el să îndeplinească această sarcină importantă cu
entuziasm, statornicie şi precizie;
Pr. GIOSANU Leonard, fost paroh de Tinca, este numit directorul de
programe la Radio Maria. Toţi preoţii sunt rugaţi să îi sprijine activitatea la
Radio Maria;
Pr. PETRIŞOR Constantin, fost paroh de Zalău, este transferat la Şimleu
Silvaniei în aceeași funcție;
Pr. SÖVÉR István, fost capelan la Oradea Olosig, este numit paroh de
Zalău;
Pr. SCHEK László, fost paroh de Carastelec, este transferat la Tinca în
aceeași funcție;
Pr. NAGY Jácint, fost paroh de Tărian, este transferat la Carastelec în
aceeași funcție;
Pr. BĂRBUŢ Péter, fost paroh de Tăutelec, este transferat în calitate de
paroh la Tărian, deservind şi filiala din Sântion;
Pr. FARKAS András Bertalan, fost capelan la Marghita, este numit paroh
de Tăutelec şi Cetariu;
Pr. PÉK Sándor , paroh de Tăşnad, pe lângă sarcinile sale existente, este
numit protopop de Tăşnad şi de Şimleu Silvaniei.

Nr. 1374/2010
OBŢINEREA TITLULUI DE DOCTOR
FÜGEDY Antal Levente, paroh de Bicaci, a obţinut recent titlul de doctor în
drept canonic (Ph.D.) la Institutul de Studii Post-Universitare în Drept Canonic
din cadrul Universităţii Catolice Pázmány Péter. Titlul lucrării sale de doctorat:
„Conceptul de alienare în dreptul canonic”. În numele întregii Dieceze, îl felicit
şi îi doresc ca, în calitate de doctor în drept canonic, să slujească în mod eficient
Biserica şi Dieceza noastră.
Oradea, 24 septembrie 2010
† László
L.S.
Episcop de Oradea
20

