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Nr. 222/2011.
PROGRAME PASTORALE ÎN ANUL 2011
Din bunătatea lui Dumnezeu, anul trecut 2010 a fost pentru noi toți un timp de
har deosebit. Anul Preoţiei ne-a permis să ne întoarcem la rădăcinile chemării şi
să medităm la esența misiunii noastre. Am experimentat puterea unităţii preoţeşti
şi am înţeles cât de necesară este îngrijirea şi consolidarea acestei comunităţi.
Un moment de har a fost atunci când Biserica l-a aşezat înaintea noastră pe
Fericitul episcop Szilárd ca pildă de urmat, subliniind valoarea vieţii preoţeşti în
lumea de astăzi. Urmând îndemnul Sfântului Apostol Paul, „...să reînflăcărezi
darul lui Dumnezeu care este în tine prin impunerea mâinilor mele...” (2Tim1,67), dar şi cele formulate în Directoriul pentru slujirea şi viaţa preoţilor, putem
recunoaşte acele căi, prin care putem promova continuu unitatea dintre noi,
devenind astfel slujitori tot mai devotați ai chemării pentru care ne-am consacrat.
Conform documentului Congregaţiei pentru Cler mai sus amintit, trebuie să fim
conştienţi şi de faptul că, în calitate de preoţi, suntem chemați să depunem
eforturi pentru binele credincioşilor şi împreună cu credincioşii. „Preotul, ca
om al comunităţii, nu îşi poate exprima iubirea faţă de Domnul şi faţă de
Biserică fără să dea dovadă de o iubire activă şi necondiţionată faţă de poporul
creştin încredinţat lui. Asemeni lui Cristos, preotul trebuie să îşi arate iubirea
faţă de turma încredinţată lui prin faptul că se comportă cu credincioşii în mod
pozitiv şi îi sprijină. Recunoscându-i ca pe copii ai lui Dumnezeu, el îi ajută săşi îndeplinească propriul rol în Biserică...”(Directoriul pentru slujirea şi viaţa
preoţilor, 30). Confruntându-ne cu extinderea unei societăţi individualiste,
trebuie să identificăm cele mai eficiente instrumente prin care să ne adresăm
credincioşilor, diverselor grupuri ale acestora, îndemnându-i şi ajutându-i să
asume un rol responsabil în Biserică şi în comunitate.
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Ţinând cont de toate acestea, la ultima şedinţă a Senatului Preoţesc, în noiembrie
anul trecut, am prezentat deja un plan de programe, cu siguranţă dezbătut de
Prea Cucernicii Confrați cu ocazia şedinţelor la nivel de protopopiat. Acest plan
cuprinde punctele principale ale programului pastoral propus pentru anul 2011,
precum şi manifestările organizate de Centrul Diecezan pentru Tineret.
Programul cronologic al planului pastoral pentru anul 2011 aici prezentat
cuprinde diferite manifestări care vizeză atât clerul cât și laicii. Alături de
această prezentare grafică, voi face și unele precizări concrete referitor la
anumite domenii care dorim să le abordăm în viitor.

DATA PROPUSĂ

IANUARIE
16-23 ianuarie
FEBRUARIE
17 februarie
21 februarie
MARTIE
5 martie
11-12 martie
23-24 martie
MAI
13-15 mai
22 mai
28 mai
IUNIE
8 iunie
18 iunie
IULIE
2 iulie
4-8 iulie
AUGUST
SEPTEMBRIE
12-16 septembrie
24 septembrie
OCTOMBRIE
1 octombrie
3 octombrie
8 octombrie
29 octombrie
NOIEMBRIE
12 noiembrie
19 noiembrie

DENUMIREA ACTIVITĂȚII

LOCUL DE
DESFĂȘURARE

Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor Biserici
Întâlnirea diecezană a pedagogilor catolici
Sfinţirea Centrului Catehetic Diecezan

Palatul Episcopal
Centrul de Cateheză

Întâlnirea personalului angajat în activitatea Palatul Episcopal
social-caritativă
Centenarul naşterii Fericitului episcop Szilárd
Palatul Episcopal
Instruirea responsabililor de tineret
Palatul Episcopal
Sfârşit de săptămână dedicat vocaţiilor - „Zile Diverse locuri
deschise”
Varadinum – pelerinaj diecezan
Catedrală
Întâlnirea Diecezană de Tineret
Catedrală
Întâlnire Preoților – Tema: Anul Familiei
Zi mass-media – cu sprijinul Radio Maria

Liceul Sf. Ladislau
Catedrală

Hirotonire de preot şi diacon
Exerciţii spirituale pentru preoţi

Catedrală
Şinteu

Exerciţii spirituale pentru preoţi
Întâlnirea Diecezană a Ministranţilor

Şinteu
Sâniob

Pelerinajul preoţilor şi călugărilor
Zi memorială dedicată Fericitului episcop
Bogdánffy Szilárd
Întâlnirea Diecezană a familiilor
Întâlnirea consilierilor bisericeşti şi a angajaţilor
bisericeşti

Maria Radna
Sedii

Întâlnirea cantorilor şi a corurilor
Prietenii Sfintei Elisabeta – eveniment filantropic

Palatul Episcopal
Catedrală
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Catedrală
Catedrală

În afara manifestărilor mai sus enumerate, vor avea loc şi alte programe, ce vor
fi anunţate după finalizarea planurilor.
1. Exerciţii spirituale pentru preoţi
Pentru preoţi, exerciţiile spirituale anuale repreyintă cadrul cel mai potrivit
pentru aprofundarea propriei vocații. Totodată, exercițiile spirituale slujesc
revitalizarea spirituală precum şi aprofundarea comunităţii preoţeşti. Şi în acest
an propunem două posibilităţi de a participa la exerciţiile spirituale anuale
organizate într-un peisaj idilic, la parohia din Şinteu.
Grupa I: 4-8 iulie 2011
Grupa II: 12-16 septembrie 2011
Exerciţiile spirituale încep luni seara la orele 18.00 cu vespera şi se încheie
vineri dimineaţă la orele 8.00 cu o sfântă liturghie. Preoţii sunt rugaţi să-şi
organizeze timpul astfel încât să nu întrerupă exerciţiile spirituale şi să nu plece
înainte de terminarea acestora.
Preoţii de la parohiile învecinate se vor ajuta unii pe alţii astfel încât, pe durata
exerciţiilor spirituale, suplinirea să poată fi asigurată în mod corespunzător. Se
acceptă numai motive bine întemeiate pentru justificarea absenţelor. Preoţii care
îşi efectuează exerciţiile spirituale în altă parte vor prezenta o adeverinţă scrisă
după revenirea la parohie. Să ne străduim să asigurăm un loc important pentru
revitalizarea spirituală în programul nostru anual. Să profităm de exerciţiile
spirituale oferite, căci ele contribuie nu numai la cultivarea propriei noastre
vocaţii, ci şi la clădirea comunităţii preoţeşti.
Şi de această dată, Episcopia va suporta cheltuielile exerciţiilor spirituale,
participanţilor revenindu-le doar cheltuielile de transport. Vă rog să semnalaţi
intenţia de participare şi perioada dorită până la data de 1 iunie 2011 la Biroul
Episcopal.
2. Centenarul naşterii Fericitului episcop martir Bogdánffy Szilárd
După inaugurarea Anului Centenar Bogdánffy la Marghita, la 23 ianuarie 2011,
dorim în Dieceza noastră să continuăm seria de manifestări festive dedicate
aniversării a 100 de ani de la nașterea Fericitului episcop Szilárd. Această ocazie
reprezintă un cadru ideal pentru aprofundarea cinstirii acestui fericit a căruia
mijlocire o invocăm
Un eveniment deosebit din seria de manifestări memoriale va fi ziua jubiliară ce
va avea loc la Palatul Episcopal, sâmbătă 12 martie 2011. În ajunul zilei
memoriale, vineri seara de la orele 18.00, cu participarea Capitulului Catedralei,
vom celebra o vesperă solemnă în Catedrala Romano-Catolică din Oradea, la
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care sunt aşteptaţi atât preoții cât şi credincioşii. În ziua următoare, sâmbătă, de
la orele 11.00, în sala festivă a Palatului Episcopal, invităm preoţii şi toate
persoanele interesate la o conferinţă festivă. Cu această ocazie va fi prezentat şi
un album memorial ce va reuni documente din procesul Fericitului episcop
Szilárd, mărturii, precum şi teza sa de doctorat.
În continuarea ceremoniei de beatificare, această manifestare memorială îşi
propune să ofere o ocazie pentru ca, omagiind amintirea martirilor noştri, să
cunoaştem mai bine epoca în care au trăit aceştia. Totodată, manifestarea ne
pregăteşte şi pentru evenimentul semnificativ din dieceza învecinată, Dieceza de
Satu Mare: beatificarea servului lui Dumnezeu, episcopul martir Scheffler János,
care va avea loc în 3 iulie 2011 la Satu Mare. Preoţii sunt rugaţi să participe cu
toţii la manifestarea memorială din 12 martie 2011 şi, în măsura posibilului,
chiar la vespera de vineri seara!
Preoţii, în special protopopii şi parohii, sunt rugaţi să încurajeze şi să sprijine
organizarea manifestărilor memoriale pe teritoriile lor, la parohii şi în
comunităţile locale.
3. Întâlnirea Diecezană a Pedagogilor Catolici
Cateheza constituie o sarcină importantă a fiecărui preot, dovedindu-se a fi o
provocare din ce în ce mai mare şi necesitând tot mai multă strădanie şi
pricepere. Profesorii de religie şi pedagogii ne pot fi de ajutor în această
activitate. Dincolo de activitatea plină de sacrificii a cateheţilor, apreciem în
mod deosebit activitatea pedagogilor catolici – educatori, învăţători, profesori –
care, în numeroase domenii ale educaţiei, pot promova și menține valorile
creştine catolice cu o conştiinciozitate izvorâtă din convingerea lor religioasă. La
17 februarie 2011, prin intermediul profesorilor de religie, invităm cu drag în
sala festivă a Palatului Episcopal pe toţi pedagogii catolici activi care participă
în diferite forme la manifestările parohiale şi diecezane, astfel contribuind în
mod activ la activitatea misionară a Diecezei noastre.
4. Întâlnirea personalului angajat în activități social-caritative
Criza economică tot mai extinsă în societatea noastră a dus mulţi oameni la
marginea prăpastiei, aceştia nemaiputându-se ridica în picioare singuri şi
nemaiavând condiţii de trai satisfăcătoare. În acest context, instituţiile caritative
joacă un rol deosebit de important, venind în ajutorul familiilor şi persoanelor
nevoiaşe. Pe lângă Caritasul diecezan, mai multe instituţii sociale își asumă
practicarea iubirii aproapelui, prin acte caritative zilnice. Să nu uităm nici
voluntarii care desfăşoară o activitate rodnică: într-un cerc mai restrâns, ei
contribuie la alinarea suferinţei şi fac mult bine celor nevoiaşi.
În pofida tuturor eforturilor noastre, preoţii nu pot ajunge în numeroase locuri
unde ar fi nevoie de ajutorul nostru. Prin activitatea lor, angajaţii sociali
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îndeplinesc în cadrul Bisericii o sarcină pe care singuri nu o putem îndeplini. De
aceea, trebuie să-i susţinem şi să le apreciem activitatea şi sacrificiile. De
asemenea, trebuie să favorizăm dezvoltarea unui simţ social la tineri şi la adulţi
deopotrivă.
În cadrul unei întâlniri organizate la Episcopia noastră în data de 5 martie 2011,
am dori să ne exprimăm recunoştinţa şi aprecierea faţă de toţi cei care desfăşoară
activităţi caritative, în mod individual sau instituţionalizat, în Dieceza noastră.
Pr. Bartha Szabolcs, directorul Centrului Lazarist din Budapesta, va susţine o
prelegere despre importanţa slujirii caritative. Elevii Liceului Sfântul Ladislau
vor contribui cu un mic program dedicat acestei ocazii.
Preoţii sunt rugaţi să anunţe data acestei manifestări tuturor celor care desfăşoară
activităţi sociale pe teritoriul parohiei lor şi, în măsura posibilului, să îi
însoţească la această manifestare.
5. Dezvoltarea pastoraţiei familiale
Parohiile trebuie să acorde o atenţie deosebită familiilor, căci familia constituie
mediul fundamental pentru practicarea virtuţilor creştine. La sfintele liturghii de
duminică şi în afara administrării sacramentelor, activitatea preoţească trebuie
orientată şi către nevoile existenţiale ale familiilor, ajutând soţii, părinţii şi copiii
în acceptarea şi în trăirea credinţei creştine. Manifestările din cursul anului
dedicate pastoraţiei familiale vor da cuvântul persoanelor calificate în acest
domeniu. Preoţii cu o experienţă mai largă în domeniul pastoraţiei familiale sunt
rugaţi să îşi acorde ajutorul în organizarea acestor programe la nivel de
protopopiat.
La şedinţele protopopiale, preoţii trebuie să-şi împărtăşească experienţele
dobândite cu ocazia zilelor pastorale organizate în afara diecezei (Eger, Satu
Mare, Alba Iulia, etc.) şi să pună în practică posibilităţile considerate utile.
În perioada Postului Mare, vom organiza patru zile spirituale dedicate tinerelor
familii, la sediul situat în Oradea, Şirul Canonicilor nr. 13. Protopopii sunt rugaţi
să invite la şedinţele lunare preoţii şi călugării responsabili cu pastoraţia
familiilor, dar şi tinere familii, care vor putea vorbi despre rezultatele şi
experienţele lor şi vor putea oferi îndrumare în acest domeniu de pastoraţie
spirituală.
Tema Coroanei anuale a preoţilor, ce va avea loc la Oradea la 8 iunie 2011, de la
orele 11.00, va fi familia. Pr. Szénégető István, directorul biroului de pastoraţie a
familiilor din Alba Iulia va susţine o prelegere despre acest subiect, dar vom
organiza şi grupuri de lucru în care vom discuta despre sarcinile practice. Toţi
preoţii au obligația să participe la Coroana anuală.
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Ca rod al activităţii de pastoraţie a familiilor din cursul anului, în data de 1
octombrie 2011planificăm o întâlnire diecezană a familiilor la Catedrala
Romano-Catolică din Oradea. Avem încredere în faptul, că până atunci vom
putea stabili legături cu suficiente familii şi le vom putea consolida simţul
comunităţii. Această manifestare poate fi un preludiu al Întâlnirii Internaţionale
a Familiilor care va avea loc la Madrid în 2012.
6. Sfârşit de săptămână dedicat vocaţiilor
Statisticile arată că numărul vocaţiilor preoţeşti şi călugăreşti diferă de la o ţară
la alta şi de la o dieceză la alta. Institutele teologice atrag constant atenţia asupra
faptului că numărul seminariştilor scade în mod drastic şi tot mai puţini dintre
aceştia sunt hirotoniţi. Aceste constatări trebuie să ne îndemne pe noi toţi, preoţi
şi credincioşi deopotrivă, să ne rugăm cu şi mai mult elan. De asemenea, noi,
preoţii activi și persoane consacrate, trebuie să contribuim cu un simţ al
responsabilităţii deosebit la trezirea şi la cultivarea vocaţiilor preoţeşti. Lumea
de astăzi are nevoie de preoţi a căror viaţă însăşi este o mărturie. Nu este deajuns
doar să descoperim în tineri și copii semnele vocaţiei, ci, prin exemplul vieții şi
prin comportamentul nostru trebuie să fim îndrumători credibili ai celor ce
aspiră la slujirea Bisericii. De aceea, trebuie să urmărim cu mare atenţie modul
de viaţă al tinerilor care se simt atraşi de Biserică, să-i familiarizăm cu
posibilităţile de a-L sluji pe Cristos şi, mai presus de toate, trebuie să îi facem să
îndrăgească vocaţia preoţească. Fiecare dintre noi trebuie să se confrunte cu
această mare sarcină şi cu responsabilitatea rezultată de aici, care, ţinând seama
de viitorul Diecezei noastre, ne revine fiecăruia în parte.
Împreună cu Centrul Diecezan pentru Tineret şi cu ordinele călugăreşti, în
perioada 13-15 mai 2011, la sfârşitul de săptămână dedicat vocaţiilor, vom
organiza un program comun pentru tinerii care sunt interesaţi de una dintre
formele vocaţiei în Biserică. Printr-o iniţiativă de tip „Zilele Porţilor Deschise la
Episcopie şi în Casele Monahale”, vom încerca să-i aducem mai aproape pe
tineri de cotidianul vieţii preoţeşti şi călugăreşti. Preoţii sunt rugaţi să ne ajute să
atragem cât mai mulţi tineri care să participe la această manifestare.

7. Programe pentru tineret
Programul elaborat de Centrul Diecezan pentru Tineret pe anul 2011 a fost
finalizat şi transmis parohiilor. Experienţa de anul trecut ne arată că tineretul
este deschis faţă de Biserică, de aceea trebuie să acordăm o atenţie şi mai mare
copiilor şi tinerilor. Iniţiativele luate la nivel parohial şi protopopial sunt
deosebit de importante. Organizarea şi sprijinirea grupurilor de tineret poate fi
izvor de haruri şi poate revitaliza comunitatea. Şi din acest motiv trebuie să
profităm de toate ocaziile pentru a-i apropia pe copii şi pe tineri de Isus. Dorind
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să susţinem aceste eforturi şi la nivel central, vom organiza, în perioada 23-24
martie 2011, o instruire pentru responsabilii de tineret ai protopopiatelor şi
pentru preoţii mai tineri. Moderatorul întâlnirii va fi Pr. Szilvágyi Zsolt, fost
responsabil diecezan pentru tineret şi îndrumător spiritual al studenţilor din
Timişoara.
Recomand preoţilor și Întâlnirea Diecezană de Tineret, care va avea loc la
Oradea la 28 mai 2011, precum şi Întâlnirea Diecezană a Ministranţilor, care va
avea loc la Sâniob la 24 septembrie 2011. De asemenea, preoţii sunt rugaţi să se
implice personal în manifestările locale propuse de Centrul Diecezan pentru
Tineret şi să sprijine tinerii în realizarea programelor propuse.
8. Întâlnire cu colaboratorii şi angajaţii bisericeşti
Planul pastoral include şi manifestări prin care dorim să ne adresăm
colaboratorilor noştri care ne ajută în activitatea preoţească şi parohială. Acest
lucru ni se pare important deoarece ei sunt cei care se află alături de noi la
celebrarea sfintei liturghii, la administrarea sacramentelor, la organizarea vieții
parohiale sau chiar la desfășurarea activităților gospodărești. De multe ori am
constatat faptul, că o conlucrare armonioasă cu colaboratorii şi cu voluntarii are
efecte pozitive asupra vieţii comunităţii parohiale.
Cantorii, consilierii bisericeşti şi angajaţii bisericeşti, sacristanii şi clopotarii,
respectiv alţi colaboratori merită să le acordăm o atenţie şi o recunoştinţă aparte,
mulţi dintre aceştia aflându-se timp de mulţi ani, chiar şi decenii, în slujba
comunităţii şi a Bisericii. La 29 octombrie 2011, vom organiza o întâlnire cu
angajaţii şi reprezentanţii consiliilor bisericeşti, iar la 12 noiembrie 2011 va
avea loc întâlnirea a cantorilor şi a corurilor bisericești.
Preoţii sunt rugaţi să urmărească cu atenţie programele enumerate aici şi
organizate în cursul anului şi să sprijine derularea acestora. Mulţumesc anticipat
tuturor pentru sprijinul acordat şi doresc ca fiecare întâlnire, fiecare rugăciune
comună, vorbele bune şi bunăvoinţa faţă de aproapele să fie un izvor de har şi de
bogăţie spirituală pentru toți.

***
Nr. 223/2011
SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI LADISLAU –
ZI DE PELERINAJ DIECEZAN
Revenind la cele anunţate deja în circulara II./2010, sub numărul 896/2010,
doresc să amintesc preoţilor că, începând din acest an, cea de-a V-a Duminică a
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Sfintelor Paşti, dedicată în tradiţia Diecezei noastre Sfântului Ladislau, Regele
întemeietor al Diecezei noastre, am declarat-o zi de pelerinaj diecezan la
Catedrală. Am lansat deja o invitaţie atât preoţilor cât şi credincioşilor şi doresc
ca aceştia să participe în număr cât mai mare la acest eveniment solemn din viaţa
Diecezei de Oradea.
Parohii sunt rugaţi să fixeze sfintele liturghii astfel încât să poată participa,
împreună cu grupul lor de credincioşi, la sfânta liturghie solemnă care va avea
loc în data de 22 mai 2011 de la orele 11.00 în Catedrala episcopală din
Oradea. Rog să informăm din timp credincioşii despre această manifestare
diecezană şi să-i îndemnăm la acceptarea acestui pelerinaj: pe de o parte, ne
putem exprima devoţiunea faţă de Sfântul Ladislau, iar pe de altă parte, în faţa
moaştelor sale, îi putem cere mijlocirea şi putem beneficia de indulgenţele
acordate cu astfel de ocazii.
Preoţii sunt rugaţi să le fie de ajutor credincioşilor în organizarea pelerinajului şi
să sprijine pe deplin această iniţiativă care vrea să slujească reînnoirea
sufletească a tuturor. Aşteptăm cu mare drag toţi preoţii, călugării şi
credincioşii!

***

Nr. 224/2011
DESPRE OBLIGATIVITATEA DE REZIDENȚĂ ŞI VESTIMENTAŢIA
PREOŢILOR
„Păstrează ordinea şi ordinea te va păstra pe tine!”. Vechiul proverb deseori
citat poate fi aplicat şi în viaţa noastră şi la modul nostru de viaţă preoţesc.
Ordinea interioară ne oferă credibilitate, iar ordinea exterioară dă mărturie
despre un om disciplinat care îşi trăieşte vocaţia cu seriozitate. De aceea, preotul
nu trebuie să renunţe la exigența interioară de disciplină în toate domeniile vieţii
sale. De data aceasta, vreau să îndrept atenţia preoţilor spre două domenii.
Primul se referă la obligativitatea de rezidență şi disponibilitatea preoţilor.
Punctul 55 din Directoriul pentru slujirea şi viaţa preoţilor spune: „Ca păstor al
comunităţii bisericeşti, preotul există şi trăieşte pentru această comunitate: el se
roagă, învaţă, munceşte şi se jertfeşte pentru ea.” Toate acestea necesită ca
preotul să trăiască printre credincioşi, şi anume în clădirea parohială şi să poată
fi contactat cu uşurinţă de către credincioşi. Preotul care lipsește de la parohie în
mod regulat şi pentru o perioadă mai lungă de timp, adică mai multe zile la rând,
îşi încalcă obligaţiile preoţeşti. Pe lângă respectarea prevederilor Codului
Canonic (canoanele 533, 540, 551, 283), preoţii sunt rugaţi să gestioneze în mod
responsabil libertatea de care beneficiază atunci când îşi organizează timpul. În
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viaţa unui preot, timpul aflat la dispoziţia acestuia este considerat „timp
preoţesc”, care trebuie să includă rugăciunea, meditaţia, instruirea, pregătirea,
îndeplinirea diverselor sarcini preoţeşti, activităţile cu credincioşii, munca fizică
efectuată la parohie şi în jurul bisericii şi, nu în ultimul rând, relaxarea şi odihna.
Toate acestea trebuie să existe într-o armonie demnă de vocaţia preoţească.
În sensul celor de mai sus şi conform prevederilor bisericeşti, preoţii sunt rugaţi
să îşi anunţe absenţele de câteva zile, dar nu mai mult de o săptămână, în scris
sau prin telefon, la protopopul teritorial, specificând scopul absenţei şi totodată
numele suplinitorului. Credincioşii trebuie informaţi și ei despre absența
preotului indicând și preotul căruia i se pot adresa în caz de nevoie. Protopopii
trebuie să verifice cu conştiinciozitate respectarea obligativității de rezidență a
preoţilor – atât parohi cât şi capelani!
Absenţele mai lungi de o săptămână trebuie anunţate şi la protopop, însă în
prealabil şi în scris la Biroul Episcopal, specificând scopul absenţei şi numele
suplinitorului. De asemenea, în cazul concediilor anuale, trebuie să se anunţe
durata absenţei şi numele preotului suplinitor. Credincioşii trebuie informaţi şi în
aceste cazuri.
Un alt domeniu care necesită o atenţie sporită este vestimentaţia preoţească.
Codul Canonic se referă şi la acest lucru, canonul 284 prevăzând: „Preoţii vor
purta vestimentaţie potrivită, bisericească, conform regulilor emise de
Conferinţa Episcopilor şi conform normelor locale”. La noi, vestimentaţia
preoţească este reverenda, respectiv cămaşa preoţească. Să nu ne ruşinăm să
apărem în haine preoţeşti înaintea oamenilor. De asemenea, să ne îngrijim ca
hainele noastre – reverenda sau cămaşa preoţească(civilul preoțesc) – să fie
curate, ordonate şi potrivite ocaziei.
Cu ocazia sărbătorilor diecezane, parohiale și de comunitate, respectând
prevederilor bisericeşti în vigoare, preoţii vor purta hainele şi însemnele
cuvenite lor. Protopopii şi arhidiaconii vor purta reverendă cu tiv negru şi brâu
violet. Dacă au distincţii papale, vor purta reverendă cu tiv violet sau roşu şi
brâu violet. Protopopii şi arhidiaconii onorifici pot purta şi ei brâu violet.
Canonicii vor purta haine de protopop şi arhidiacon, respectiv guler violet, cruce
capitulară şi beretă violet. Canonicii onorifici nu poartă însemne(crucea)
capitulae. Portul însemnelor arhierești, în cazul abaţilor și prepoziților onorifici,
titulari, este autorizat numai cu acordul episcopului și din încredințarea acestuia.
Cele de mai sus sunt valabile și în cazul clericilor din afara Diecezei, deținători
ai unor astfel de titluri, care ocazional sunt invitaţi să slujească în parohiile
noastre.
În faţa autorităţilor civile şi la manifestăricivile vom purta cămaşă preoţească
sau chiar reverendă. Portul civilului preoțesc este recomandat și pentru vizitele
făcute la Episcopie.
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Nr. 225/2011
MULŢUMIRE ŞI BINECUVÂNTARE DE LA SFÂNTUL PĂRINTE
În scrisoarea sa 161.474/2010 din 22 noiembrie, Excelenţa Sa cardinalul
Fernardo Filoni, în numele Secretariatului de Stat al Vaticanului, mulţumeşte
Diecezei de Oradea pentru obolul Sf. Petru din 2010.
Pe lângă cuvintele de mulţumire şi de laudă, întreaga Dieceză de Oradea şi
fiecare donator generos primeşte binecuvântarea apostolică a Sfântului Părinte.

***

Nr. 226/2011
SEDIU NOU PENTRU MAGAZINUL DE OBIECTE ŞI CĂRŢI
BISERICEŞTI MAXIMILIAN KOLBE
Începând cu 15 ianuarie 2011, magazinul de obiecte şi cărţi bisericeşti
Maximilian Kolbe din Oradea are un nou sediu. Preoţii şi credincioşii pot
achiziţiona cărţi cu caracter religios, obiecte de cult şi alte articole din oferta
bogată a magazinului chiar lângă Catedrala Episcopală din Oradea, str. Şirul
Canincilor nr. 13.

***
Nr. 227/2011.
BINECUVÂNTAREA CENTRULUI CATEHETIC DIECEZAN
În continuarea organizării domeniilor pastorale diecezane, la 21 februarie 2011,
pe Şirul Canonicilor nr. 9 va avea loc binecuvântarea Centrului Catehetic
Diecezan. Acest birou doreşte să sprijine activitatea profesorilor de religie şi a
pedagogilor. Cerem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra activităţii acestora!

***

Nr. 228/2011
DESPRE CERERILE DE CETĂŢENIE MAGHIARĂ
Conform dispoziţiei Guvernului Ungariei, de la 1 ianuarie 2011, persoanele
care îndeplinesc toate condiţiile necesare pot primi cetăţenia maghiară. În sensul
comunicării Consulatului General din Cluj Napoca, pentru justificarea cererilor,
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pe lângă documentele de stare civilă de stat, noua lege acceptă și extrasele din
matricolele botezaților, cununaților și decedaților înregistrați în matricolele
bisericești.
Dacă există persoane care solicită acte bisericeşti în acest scop, preoţii sunt
rugaţi să le fie de ajutor; pentru acest serviciu, parohiile pot solicita 15,00 RON
pentru un act, eliberând chitanță pentru suma încasată. Dacă matricolele nu se
găsesc la Arhiva Parohială, vă puteţi adresa Arhivei Episcopale pentru a consulta
copiile acestora.

***
Nr. 229/2011
CASULE PENTRU PAROHII
Anul trecut, pregătindu-ne pentru beatificarea Fericitului episcop martir
Bogdánffy Szilárd, am achiziţionat casule roşii, noi, potrivite pentru
solemnitatea evenimentului. Episcopii şi preoţii invitaţi au purtat aceste
veșminte în timpul sfintei liturghii, ceea ce a sporit atmosfera de sărbătoare.
În amintirea acestui eveniment deosebit, voi dărui parohiilor câte o casulă cu
stemă episcopală folosită la liturghia de beatificare şi îi rog pe Prea Cucernicii
Confrați să le păstreze cu grijă şi să le folosească mai ales la sărbătorile
martirilor. Casulele pot fi ridicate de către parohi la Biroul Episcopal după data
de 15 februarie 2011.

***
Nr. 230/2011
LITURGHIA CRISMEI
În Joia Mare, 21 aprilie 2011, de la orele 10.00, în Catedrala Romano-Catolică
din Oradea vom celebra liturghia crismei, cu sfinţirea uleiurilor. Invit pe toți
confrații în preoție să participe cu toţii la sfânta liturghie celebrată în amintirea
instituirii preoţiei. Cu această ocazie, vom reînnoi făgăduințele făcute la
hirotonire. Sfânta liturghie a crismei să ne întărească în fidelitatea noastră faţă de
Cristos, Arhiereul Veşnic, să ne ajute să aprofundăm pioşenia şi simţul jertfei.
După sfânta liturghie, preoţii şi călugării sunt aşteptaţi la o agapă în sala festivă
a Palatului Episcopal.

***
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Nr. 231/2011
ANUNŢAREA ŞI PREGĂTIREA ADMINISTRĂRII MIRULUI
Acolo unde se va administra sacramentul Sfântului Mir, preoţii sunt rugaţi să
anunţe din timp Biroul Episcopal, cel târziu până la sfârşitul lunii februarie.
Miruirea să nu fie programată în ziua sărbătorii patronului bisericii, adică în
sărbătoarea hramului bisericii. În ceea ce priveşte vârsta celor care vor primi
mirul, se va respecta vârsta minimă de 12 ani, dar să ne străduim să găsim şi
persoanele care, deşi sunt mai în vârstă, nu au primit încă sacramentul mirului.
Miruirea să fie precedată de o pregătire catehetică serioasă şi corespunzătoare,
care trebuie asigurată și coordonată în primul rând de către paroh. Să profităm şi
de ajutorul profesorilor de religie, al laicilor, ba chiar al părinţilor şi naşilor. Cu
aceştia din urmă să ne întâlnim separat şi să îi pregătim şi pe ei pentru acest
eveniment sacramental.
Preoţii sunt rugaţi să convoace tinerii care vor primi mirul, respectiv părinţii şi
naşii acestora, cu cel puţin jumătate de oră înainte de începerea sfintei liturghii,
pregătindu-ne astfel împreună pentru administrarea sacramentului.
***
Nr. 232/2011
TRANSFERURI ÎN DIECEZĂ
De la data de 1 februarie anul curent, s-au efectuat următoarele transferuri:
Pr. DEMSA Pál, fost paroh de Adoni, a fost numit paroh la Şimian;
Pr. MIHÁLY Balázs, paroh de Cheşereu, va deservi şi parohia din Adoni.
Cer binecuvântarea lui Dumnezeu asupra muncii lor şi îi însoţesc cu rugăciunile
mele!
***
Nr. 233/2011
SUSPENSIO SACERDOTIS BORSI IMRE LÓRÁNT
Ab 1. Februarii 2011 sacerdos BORSI
propter desertionem sacerdotii.

Imre Lóránt generaliter suspensus

Oradea, 1 februarie 2011.
† Ladislau
Episcop de Oradea
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