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Nr. 1178/2012
ALEGERILE LOCALE
În apropierea alegerilor locale, aducem în atenţia credincioşilor comunicatul
Conferinţei Episcopilor Catolici din România, care ne îndeamnă să participăm la
vot. Acest drept civil nu trebuie privit superficial, căci toţi cetăţenii cu drept de
vot sunt responsabili pentru organizarea reuşită a vieţii comunitare. Trebuie să
alegem reprezentanţi potriviţi în fruntea comunităţilor noastre, care să asume
valorile creştine, să contribuie la buna evoluţie a societăţii, să apere drepturile ce
revin identităţii noastre umane, religioase şi naţionale, respectiv să asume un rol
conducător în slujirea adevărului şi al dreptăţii.
Vă prezentăm comunicatul Conferinţei Episcopilor Catolici din România:
Noi, Episcopii catolici de ambele rituri din România, reuniţi la Blaj în sesiunea
de primăvară, între 8 şi 10 mai, îndemnăm pe fiecare creştin şi pe toţi oamenii
de bună credinţă să-şi exercite dreptul şi responsabilitatea de a participa la vot,
pentru alegerile locale din 10 iunie 2012.
Creştinii trebuie să aibă un rol activ şi esenţial în păstrarea și promovarea
valorilor creștine proprii poporului nostru, și conforme cu învățătura Sfintei
Scripturi și a Bisericii.
De aceea insistăm ca toți creștini să își exercite dreptul de a vota și să voteze pe
aceia care promovează valorile demnității umane, sprijină familia și respectă
viața încă din momentul conceperii ei și până la sfârșitul ei natural, care
promovează pacea, valorile eticii creştine şi creaţia lui Dumnezeu. Fiecăruia în
parte, și tuturor nu ne este indiferent cine ne reprezintă politic valorile și
interesele sociale. În exercitarea acestui drept constituțional și cetățenesc,
nimeni nu trebuie să se lase influențat de promisiuni, bani sau alte avantaje
materiale.
Adresându-vă acest îndemn ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru binele țării și
al poporului nostru.
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Nr. 1179/2012
SUSŢINEREA PROGRAMELOR DIECEZANE
Doresc să exprim mulţumirea mea faţă de preoţii şi comunităţile care prin
participarea şi prezenţa lor au susţinut organizarea şi desfăşurarea programelor
diecezane până în prezent. Mă gândesc aici în primul rând la pelerinajul
diecezan din 6 mai 2012, sărbătoarea Sfântului Rege Ladislau, când pelerinii
însoţiţi de preoţii lor, au sosit în număr mare la Catedrala Romano-Catolică din
Oradea. Emoţiile acestei sărbătoriri comune s-au împlinit în procesiunea care a
avut loc după sfânta liturghie, când pelerinii şi-au exprimat preţuirea şi
afecţiunea faţă de regele nostru fondator. Deja de acum adresez rugămintea
tuturor confraţilor în preoţie, pentru ca în anul viitor astfel să-şi organizeze
programul, încât la 28 aprilie 2013, în cea de-a V-a duminică a Sfintelor Paşti,
nici un alt program local să nu împiedice participarea la pelerinajul diecezan.
Doresc să îmi exprim recunoştinţa şi faţă de preoţii care au contribuit la reuşita
Întâlnirii Diecezane a Tineretului. Mulţi au fost cei care au organizat participarea
tinerilor de la parohiile lor şi i-au ajutat să ajungă la Oradea. Apreciez faptul că
mulţi preoţi i-au însoţit pe tineri la această întâlnire. Astfel ne exprimăm grija
faţă de tineret şi totodată îi încurajăm şi-i ajutăm să-şi găsească locul în
comunitate şi în Biserică. Binecuvântarea bunului Dumnezeu să ne însoţească în
continuare!
***
Nr. 1180/2012
IMAGINEA FERICITULUI EPISCOP BOGDÁNFFY SZILÁRD ÎN
BISERICI
În scrisoarea pastorală anterioară, rugam preoţii să ridice la Biroul Episcopal
imaginea Fericitului Episcop Bogdánffy Szilárd, care să fie expusă în bisericile
noastre, într-un loc adecvat. Rog pe această cale pe cei care încă nu au ridicat
portetul Fericitului episcop, să binevoiască a proceda la preluarea şi expunerea
portretului conform celor rânduite.
***
Nr. 1181/2012
PREGĂTIRE PENTRU CĂSĂTORIE – CURS PENTRU LOGODIŢI
În acest an, cu participarea parohiilor orădene, organizăm pentru a doua oară
deja, o pregătire comună pentru cei care se pregătesc pentru sfântul sacrament al
căsătoriei. Cursul pentru logodiţi este deschis tuturor celor carese vor căsători
anul acesta, indiferent de parohia de care aparţin şi cuprinde patru întâlniri,
participanţii primind un certificat de absolvire. Temele prelegerilor cursului
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pentru logodiţi: I. Sacramentul căsătoriei în familie; II. Unitatea şi
indisolubilitatea căsătoriei; III. Bărbatul şi femeia în familie; IV. Copilul în
familie.
Cursul pentru logodiţi nu se poate substitui contactului personal cu parohul.
Pregătirea directă pentru căsătorie se va efectua în continuare la parohie, iar
discutarea ritualului căsătoriei rîmâne responsabilitatea parohului.

***
Nr. 1182/2012
ZIUA MASS-MEDIA
Într-un flux de informaţii tot mai intens, omul modern trebuie să facă eforturi tot
mai mari, pentru a găsi orientarea corectă în atingerea ţelurilor propuse.
Biserica, prin misiunea ei, are datoria de a indica o direcţie sigură, astfel avem o
responsabilitate enormă atunci când trebuie să creăm noi înşine materiale
informaţionale. Pentru elaborarea şi publicarea acestora, Biserica necesită
cunoştinţe de specialitate.
În continuarea necesităţii formulate anul trecut, încercăm să clădim mai departe
această cale în cadrul unei noi Zile mass-media diecezană. Acţiunea, cu mottoul
„Vesteşte cuvântul, insită la timp potrivit şi la timp nepotrivit!” (2Tim 4,2), va
avea loc sâmbătă 23 iunie 2012 de la orele 9.30 la Centrul de Formare pentru
Laici din Oradea (Şirul Canonicilor nr. 13). Invitatul întâlnirii este Pr. Kiss
Ulrich SJ, fost om de afaceri de succes şi producător de parfumuri, între timp
expert media la BBC, actualmente sociolog şi nu în ultimul rând moderator al
seriei de seminarii Management by Jesus. El combină într-un mod unic regulile
de marketing cu strategiile de evanghelizare moderne, oferind o nouă viziune
pentru o imagine actuală a Bisericii.
Întâlnirea din acest an se va focaliza pe trei tematici de bază:
I.
Originea comunicării mass-media în Biserică;
II.
Schimbare de strategie: intensitate - publicitate;
III. Contact – Biserică şi mass-media. În acest cadru, vom medita la design-ul
evanghelizării cu ajutorul instrumentelor mass-media moderne.
Nutresc speranţa că reuşim să trezim şi interesul preoţilor faţă de acest subiect
care ne priveşte pe toţi. Deşi acţiunea se adresează în primul rând persoanelor
care lucrează în mass-media, sunt aşteptaţi cu mare drag toţi preoţii interesaţi de
acest subiect. Intenţiile de participare se pot anunţa până la 18 iunie 2012 la Pr.
Kovács F. Zsolt, directorul Biroului Episcopal.
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Nr. 1183/2012
ÎNTÂLNIREA NAŢIONALĂ A TINERETULUI CATOLIC LA IAŞI
Bucuraţi-vă mereu întru Domnul! (Fil 4,4) este mottul celei de-a 12-a ediţii a
Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic (INTC), organizată anul acesta la Iaşi.
În perioada 25-29 iulie 2012, mii de tineri romano- şi greco-catolici vor sosi din
toată ţara la această întâlnire pentru ca, întăriţi în credinţă, să aducă mărturie
despre Isus Cristos. Preoţii sunt rugaţi să le vorbească tinerilor despre Întâlnirea
Naţională a Tineretului Catolic şi să organizeze călătoria tinerilor interesaţi
pentru ca şi Dieceza de Oradea să fie reprezentată la acest eveniment de rang.
Data limită de înscriere: 20 iunie 2012. Taxa de participare: 40 RON.
Pentru detalii, vizitaţi situl web www.intc2012.ro sau adresaţi-vă Centrului
Diecezan pentru Tineret.
***
Nr. 1184/2012
EXERCIŢII SPIRITUALE PENTRU PREOŢI
Termenul de înscriere pentru participarea la exerciţile spirituale a fost 1 iunie
2012. Cei care nu s-au înscris până acum, sunt rugaţi să o facă cât mai urgent.
Exerciţiile spirituale de vară din perioada 9-13 iulie 2012 se vor desfăşura sub
îndrumarea Pr. Barna Ferenc Máté, călugăr dominican, iar exerciţiile spirituale
de toamnă din perioada 24-28 septembrie 2012 vor fi conduse de Pr. Vértesaljai
László, călugăr iezuit. Ambele exerciţii spirituale vor avea loc în casa de oaspeţi
a parohiei din Şinteu, unde participanţii vor sosi luni seara până la ora 18.00.
Moderatorii vor anunţa la faţa locului programul exerciţiilor spirituale. Preoţii
sunt rugaţi să dea dovadă de devoţiune şi trăire spirituală, precum şi respect faţă
de momentele de linişte şi meditaţie. Preoţii care îşi efectuează exerciţiile
spirituale în altă parte sunt rugaţi să prezinte o justificare despre aceasta.
***
Nr. 1185/ 2012
ADMITERE LA INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN
ALBA IULIA
Conform anunţului Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia,
examenul de admitere va avea loc în perioada 9-14 iulie 2012. Rugăm candidaţii
din Dieceza de Oradea să îşi depună personal dosarele la Biroul Episcopal al
Episcopiei Romano-Catolice de Oradea până la 4 iulie 2012, urmând ca de aici
să fie trimise la Rectorat.
.
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Documente necesare pentru înscriere: copie legalizată după certificatul de
naştere); adeverinţă de botez (Baptismales) şi adeverinţă de miruire; adeverinţă
privind cununia religioasă a părinţilor (dacă este posibil); diplomă de bacalaureat
în original sau adeverinţă valabilă 3 luni; adeverinţă medicală; scrisoare de
recomandare de la paroh; cerere scrisă cu mâna adresată episcopului diecezan.
Taxă de admitere: 70 RON (înscriere) + 30 RON (taxă de administrare), de
achitat pe loc, în momentul înscrierii, la secretariat.
Subiectele examenului de admitere:
I. Cunoştinţe despre Sfânta Scriptură
1. Sfânta Scriptură (p.5-8);
2. Originea Vechiului Testament (p.9-13);
3. Cărţile Vechiului Testament (p. 37-46);
4. Noul Testament (p. 62-63);
5. Originea Evangheliilor şi caracterul lor specific (p. 64-70);
6. Evanghelia după Sfântul Ioan (p. 93-101).
Surse: BARÓTI László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály
számára, Editura Stúdium, Cluj 2005.
II. Istoria Bisericii
1. Originea Bisericii şi primele comunităţi creştine (p.67-69);
2. Convertirea păgânilor (p.87-91);
3. Marea Schismă (p.98-101);
4. Cruciadele (p.102-107);
5. Portret: Sfântul Ignaţiu de Loyola (p.124-125).
Surse: NEMES István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára,
Editura Stúdium, Cluj 2005.
III. Fundamentele credinţei
1. Maria, Mama Bisericii (p.76-79);
2. Viaţa de har (p.101-104);
3. Sfântul Sacrament al Altarului (p.105-108);
4. Sacramentele de iniţiere: botezul şi sfântul mir (p.109-114).
Surse: JITIANU Liviu – ROBU Magda – TÓFALVI Emese, Hitünk alapjai. A
katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Editura Stúdium,
Cluj 2007.
Observaţie: numerele de pagini sunt valabile pentru materialul sursă indicat.
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NNr. 1186/2012
HIROTONIRE DE PREOT ŞI DE DIACON
Domnul Recoltei s-a îngrijit de culegători şi în acest an, când, din harul bunului
Dumnezeu şi pentru slujirea credincioşilor din Dieceza de Oradea, voi hirotoni
întru preoţie doi diaconi. Evenimentul solemn va avea loc sâmbătă, 7 iulie
2012, de la orele 11.00 la Catedrala Romano-Catolică din Oradea, când vor
primi hirotonirea preoţească diaconii Kruzslitz Imre şi Tóth Attila Levente,
Tot în această sfântă liturghie seminaristul Husztig Róbert va fi hirotonit
diacon.
Invit pe această cale şi aştept cu mare drag iubiţii mei credincioşi, îndeosebi cei
de la parohiile din Salonta şi Valea lui Mihai, preoţimea diecezană, călugării şi
călugăriţele să participe la această mare sărbătoare din viaţa Diecezei de Oradea.
Să fim alături prin rugăciunile noastre de cei aflaţi înaintea hirotonirii şi să ne
rugăm să rămână credincioşi în slujirea lor. Totodată, să considerăm ca fiind
propria noastră responsabilitate ajutorarea tinerilor şi să fim alături de aceia în
care observăm chemare la viaţa preoţească. Să ne rugăm cu statornicie împreună
cu credincioşii pentru ca bunul Dumnezeu să dăruiască diecezei noastre noi
vocaţii preoţeşti şi călugăreşti

Oradea, 30 mai 2012

† Ladislau m.p.
Episcop de Oradea
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