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Nr. 2367/2011.
MESAJ DE CRĂCIUN
„După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri
prin profeţi, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul...”
(Scrisoarea către evrei 1,1-2).
Iubiţi fraţi întru Cristos, iubiţi credincioşi!
Probabil că Sfântul Apostol Pavel a scris aceste rânduri pentru a le împărtăşi
evreilor încreştinaţi trăirea minunată ce izvoreşte din revelaţia şi cunoaşterea lui
Dumnezeu, Cel ce a intrat în istoria omenirii, S-a făcut om, pentru ca lumea să
vadă şi să vestească: „Dumnezeu este cu noi!”. Sfântul Apostol Pavel consideră
că este important să dea mai departe această veste, căci aceasta fundamentează
viitorul creştinilor, le ajută progresul pe calea credinţei şi le revelează trăsăturile
adevărate ale lui Dumnezeu, care nu din depărtare cunoaşte soarta omului, ci
apropiindu-se de el, căutând fără mijlocire oamenii care au nevoie de mântuire.
Atmosfera Crăciunului şi tot ceea se petrece în jurul ieslei face să ne dăm seama
şi noi de aceste adevăruri, căci putem vorbi despre o atmosferă de Crăciun
numai acolo unde găsim ieslea şi Pruncul în care Dumnezeu însuşi Se arată şi
pătrunde în lumea noastră. De aceea, ne apropiem cu mare respect şi devoţiune
de ieslele ridicate în bisericile noastre, în casele noastre sau chiar în oraşe,
simţindu-ne atinşi de sfinţenia misterioasă al cărei izvor este simplitatea şi
frumuseţea Betlehemului, când îngerii au vestit lumii întregi: „Dumnezeu e cu
noi!”. Da, Sfinţenie Misterioasă, care umple Betleemul şi întreaga lume; alungă
îndoiala, desluşeşte grijile, încurajează căutătorii şi le aduce pace tuturor acelora
care au ochi şi inimă pentru a-L vedea, în chipul frumos şi curat al Pruncului, în
trăsăturile sale delicate şi iubitoare, pe Dumnezeu însuşi, să îngenuncheze
înaintea Lui şi să-L adore.
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O mică întâmplare ne poate ajuta să pătrundem acest mister. Mama îşi duce
copilul la culcare. Îl îmbrăţişează, iar copilul se desprinde cu greu din braţele ei.
Mama îl aşează în pat, îl înveleşte, îi face semn cu mâna şi stinge lumina.
Copilul întreabă: Şi acum eu să rămân singur în întuneric? Da, răspunde mama,
dar de fapt tu nu eşti singur, căci Dumnezeu şi îngerii Lui sunt cu tine! Da,
spune copilul, ştiu că sunt cu mine şi totuşi vreau lângă mine pe cineva cu un
chip la fel de frumos ca al tău, mamă! Acest copil nu se mulţumeşte cu gândul,
că cineva îl ocroteşte şi veghează asupra lui. El are nevoie să vadă persoana
respectivă şi să îi poată zâmbi.
Pe planul relaţiilor umane, întâlnirea personală - şi, în cadrul acesteia, privirea are un rol determinant. E adevărat că lumea modernă actuală este atât de
dezvoltată încât de multe ori nici nu mai ţine seama de această privire în ochii
celuilalt. Există telefoane, sms-uri, email-uri şi alte mijloace electronice din care
provine un flux nelimitat de informaţii. Lipseşte însă relaţia personală, chipul
este absent, nu vedem strălucirea unei priviri, seriozitatea unui chip sau
frumuseţea unui zâmbet. Sau dacă da, ceea ce vedem pe un ecran mic nu este
persoana adevărată, ci o persoană cunoscută şi totuşi îndepărtată. Copiii au
nevoie de un chip apropiat care să le ofere siguranţă. Tinerii au nevoie de un
astfel de chip care să le arate că există cineva care veghează asupra lor, le
priveşte zbuciumul şi îi înţelege. Pe chipul adulţilor se înscriu grijile şi poverile,
dar tot aici se conturează şi liniile bucuriei. Câtă putere de vindecare şi de
alinare se află într-un chip aplecat asupra celor bolnavi sau suferinzi! Nimic pe
lume nu poate înlocui trăsăturile frumoase şi curate ale unui chip.
Dorinţa copilului oglindeşte atât de bine ceea ce sălăsluieşte în natura omului şi
ceea are o importanţă deosebită şi pentru Dumnezeu. Acum, de Crăciun,
Dumnezeu răspunde tocmai acestei dorinţe: ne arată chipul Lui, ne zâmbeşte şi
ne dăruieşte pace prin inocenţa şi trăsăturile sale frumoase şi curate. Căci
Dumnezeu are un chip adevărat. El ne priveşte prin pruncul aflat în iesle.
Dumnezeu priveşte în vieţile noastre prin acest copil nevinovat şi vrea să ne
captiveze tot aşa cum privirea unui copilaş îi captivează pe toţi cei ce întâlnesc
sclipirea şi lumina curată din ochii săi.
Este oare cu putinţă ca eliberarea şi mântuirea noastră să vină de la un copilaş
atât de mic, întreabă mulţi dintre aceia care pun sub semnul întrebării acest fel
de manifestare a lui Dumnezeu. Căci eliberarea şi mântuirea reprezintă domeniul
celor ce deţin putere şi intră în competenţa persoanelor de succes, a marilor
înţelepţi şi a personalităţilor de vază care, deşi copleşesc lumea cu promisiuni de
eliberare şi de mântuire, nu fac decât să-i condamne pe cei ce aşteaptă mântuirea
şi eliberarea la o aşteptare zbuciumată şi de cele mai multe ori zadarnică.
Sărbătoarea Crăciunului nu ne vorbeşte despre astfel de promisiuni, ci
reaminteşte profeţia împlinită, căci „astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut
Mântuitorul care este Cristos Domnul.”(Lc 2, 11). Chipul lui Dumnezeu s-a
întrupat şi s-a revelat în trăsături omeneşti şi, pentru că s-a arătat atât de aproape
de om, ne face să ne simţim în siguranţă. Privirea Sa a consolidat integritatea
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omului, căci de la întruparea Sa nu mai trăim în supunere, ci în iubirea Sa
ocrotitoare. Temerile şi neliniştile noastre dispar la lumina chipului divin, căci
Dumnezeu ne oferă un semn al prieteniei Sale. El face un pas mântuitor atunci
când ne dăruieşte o imagine divină credibilă. Căci Pruncul din iesle este icoana
desăvârşită a lui Dumnezeu, oglindirea lumii sale interioare şi a voinţei sale
străvechi. Crăciunul ni-l revelează pe Dumnezeu, aşa cum ni se spune şi în
prologul Evangheliei după Ioan: „Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu;
Fiul, care este spre pieptul Tatălui, el l-a revelat.”
Iubiţi fraţi întru Cristos! Iubiţi credincioşi!
Iată-ne ajunşi la sărbătoarea luminoasă a Crăciunului, care ne cheamă şi pe noi
să ne liniştim, să căutăm chipul lui Dumnezeu, trăsăturile frumoase şi curate ale
acestuia, în iesle, pe altar, în Sfântul Sacrament, dar nu numai aici, ci şi în
aproapele care îmi zâmbeşte, în ochii strălucitori ai copiilor, în nevoiaşii care
speră în ajutorul meu. Cu toţii purtăm în noi chipul lui Dumnezeu, deşi de multe
ori suntem posomorâţi şi mohorâţi, ascunzându-i frumuseţea sau transformând-o
într-o imagine deformată. În sărbătoarea Crăciunului, Dumnezeu ne cheamă la
adevărata frumuseţe – de aceea, sărbătoarea naşterii lui Cristos este şi ziua în
care începe noua Creaţie. De aici vine sfinţenia misterioasă care ne umple
sărbătoarea cu iubire, frumuseţe şi har. Numai aceia care nu vor să-şi amintească
de chipul lui Dumnezeu se întristează în perioada Crăciunului. Numai aceia care
nu cred în trăsăturile divine ale chipului omenesc nu se lasă pătrunşi de bucuria
Crăciunului. Numai aceia care nu înţeleg mesajul zâmbetului şi al ochilor
strălucitori au sufletul gol în sărbătoatea Crăciunului. Să facem aşadar un pas
pentru noi înşine şi pentru ceilalţi, aşa cum a făcut Dumnezeu pentru noi. Să ne
privim unii pe alţii astfel încât să putem vedea pe chipuri iubirea şi bunătatea lui
Dumnezeu. Iar dacă nu îndrăznim, căci ne simţim prea slabi, să ne grăbim la
iesle – acolo ni se va lumina chipul.
Iubiţi fraţi întru Cristos! Iubiţi călugări şi călugăriţe! Iubiţi credincioşi!
Vă doresc tuturor un Crăciun bogat în credinţă şi încredere. Bunul Dumnezeu să
fie pentru noi temei de iubire şi izvor de speranţă în această sfântă sărbătoare şi
în vremurile ce urmează.
Cu binecuvântarea mea episcopală.
Oradea, Sfântul Crăciun 2011
†Ladislau m.p.
Episcop de Oradea
(Se poate citi la sfintele liturghii din prima sau a doua zi de Crăciun)
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Nr. 2363/2011.
DESPRE ACTIVITĂŢILE PASTORALE DIN 2011
Coborând, a văzut o mare mulţime, i s-a făcut milă de ei şi a vindecat bolnavii.
La lăsatul serii s-au apropiat de el discipolii spunând: "Locul este pustiu şi ora
e deja târzie, dă drumul mulţimilor ca să meargă prin sate şi să-şi cumpere de
mâncare". Dar Isus le-a zis: "Nu-i nevoie să plece. Daţi-le voi să mănânce!" (Mt
14,14-16)
Iubiţi fraţi întru preoţie! Iubiţi credincioşi
Dintr-o nevoie internă care ţine de ordinea vieţii noastre, acum, la răscruce de
ani, privim la anul care a trecut şi la evenimentele sale, pentru ca experienţa
noastră să ne ajute în asumarea sarcinilor aflate în faţa noastră şi în utilizarea
inteligentă şi avantajoasă a timpului disponibil. Astfel cumpănind, creştinul
recunoaşte limitele personalităţii sale şi barierele pe care lumea înconjurătoare le
ridică în calea dezvoltării sale. Totodată, creştinul conştientează şi marile
posibilităţi pe care viaţa ni le rezervă tuturor şi care aşteaptă, ca nişte haruri, să
fie acceptate şi să aducă roade în viaţa omului.
Întâlnirea lui Isus cu mulţimea care-L caută, aşa cum putem citi în Evanghelia
după Matei, prezintă starea sufletească şi atmosfera care determină viaţa omului
contemporan. Goana istovitoare şi ambiţia închid viaţa individului, a familiei şi
a întregii societăţi într-o stare de nelinişte permanentă. Parcă nici nu ar mai
exista posibilitatea ca omul să descopere libertatea la a cărei lumină să se
îngrijească de sine însuşi şi de lume, potrivit demnităţii sale şi, în acelaşi timp,
conform vocaţiei sale, să se străduiască să asigure prezentul şi să pună bazele
viitorului.
Prezenţa lui Isus printre oameni aşează mulţimea înaintea unor perspective
complet noi. Chiar şi aceia care se frământă şi îşi poartă necazurile se simt
eliberaţi de cuvintele Învăţătorului şi aşa se întorc la oameni. Prezenţa Domnului
le oferă siguranţă, iar cuvântul Lui deschide izvoarele „hranei necesare“ pentru
toţi.
În cursul anului 2011 am încercat să îndreptăm atenţia întregii dieceze asupra
acestei prezenţe divine. Printr-o ofertă bogată de manifestări, preoţi şi
credincioşi, tineri şi adulţi, familii şi colaboratori bisericeşti, educatori şi
profesori, laici implicaţi în misiunea Bisericii, colaboratori oficiali sau voluntari
şi mulţi alţii au descoperit că Biserica, precum o mamă iubitoare, îşi
îmbrăţişează copiii, îi ocroteşte şi contează pe ei în clădirea împărăţiei lui
Dumnezeu. Din acest motiv au fost importante întâlnirile personale, căci de
fiecare dată ele au exprimat, pe lângă recunoştinţă şi mulţumire, forţa
stimulatoare şi durabilă a solidarităţii şi întrajutorării. Astfel, fiecare a putut
formula aceste cuvinte: „Biserica are un loc pentru mine! În Biserică fiecare
este important! Biserica contează pe mine! Merită să gândim, să planificăm şi
să acţionăm în Biserică pentru Dumnezeu şi pentru oameni!“
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Cumpănind experienţa de până acum, care ne îndeamnă să mergem mai departe
cu entuziasm şi cu curaj, ne-am gândit să rezumăm şi în mod palpabil
manifestările anului trecut. Astfel s-a născut o colecţie de materiale, cu imagini
şi scurte descrieri, pe care preoţii o vor oferi, gratuit, familiilor vizitate cu ocazia
sfinţilor de case, ca semn al recunoştinţei noastre, dar şi ca o invitaţie. Încercăm
şi pe această cale să le transmitem credincioşilor bucuria prezenţei cristice ca
mesaj de încurajare, pentru a deveni izvor de har şi de binecuvântare în anul care
vine. Prin enumerarea şi prezentarea evenimentelor nu vrem să ne facem
publicitate în faţa lumii care oricum este inundată de reclame. Mai degrabă am
vrea să arătăm posibilităţile existente – „Daţi-le voi să mănânce!“ (Mt 14,16) –
şi necesitatea asumării unei prezenţe active în Biserica de astăzi şi de mâine.
Aceste rapoarte şi mărturii oglindesc evenimentele din cursul unui an, dar
constituie şi baza pentru ceea ce dorim să asumăm şi să împlinim în viitor în
familie, în comunitatea parohială, în marea familie a diecezei noastre şi în
întreaga Biserică.
„Daţi-le voi să mănânce!“ (Mt 14,16). Le doresc iubiţilor mei fraţi întru preoţie
şi iubiţilor mei credincioşi ca, în spiritul îndemnului cristic, să aibe curajul să
păşească în continuare împreună cu noi spre Dumnezeu şi spre oameni! Să ne
deschidem înaintea voinţei şi chemării bunului Dumnezeu pentru ca, acceptând
darurile Sale, să facem mult bine în Biserică şi astfel să slujim dezvoltarea
echilibrată a societăţii noastre.
În sfârşit, doresc să-mi exprim recunoştinţa şi mulţumirea pentru toţi aceia care,
în cursul anului trecut, prin manifestările noastre, ca organizatori sau
participanţi, au slujit Biserica, au sprijinit şi au întărit bazele pe care dorim să
clădim mai departe. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe voi toţi şi să vă
dăruiască putere şi bucurie în slujirea Lui! Vă doresc tuturor un an nou fericit,
bogat în binecuvântarea bunului Dumnezeu şi pus sub ocrotirea Preafericitei
Fecioare Maria!
Cu binecuvântare episcopală.

Oradea, 1 ianuarie 2012
†Ladislau m.p.
Episcop de Oradea
(Se poate citi la sfintele liturghii într-o duminică din perioada de Crăciun. Rog
preoţii să dea familiilor publicaţia intitulată „Egyházamban Egyházamért” („În
Biserică, pentru Biserică”), cu ocazia sfinţilor de case. Publicaţia este
disponibilă la Biroul Episcopal.)
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Nr. 2364/2011
COMISIA PASTORALĂ
În vederea promovării activităţii noastre pastorale, consider că este necesară
crearea unei comisii, care să se îngrijească de organizarea şi coordonarea
activităţilor în diferite domenii pastorale. În acest scop, în urma consultărilor
necesare, am desemnat o Comisie Pastorală, formată din preoţi care s-au arătat
dispuşi să participe în mod constant şi activ la această activitate. Ei vor pregăti şi
formarea Consiliului Pastoral, conform prevederilor Codului de Drept Canonic
(vezi can. 511-514).
Membrii Comisiei Pastorale a Diecezei de Oradea sunt:
Pr. Dr. Kovács Zsolt, directorul Biroul Episcopal, coordonator,
Prea Onoratul Pr. Fejes Rudolf Anzelm O.Praem., abate,
Prea Onoratul Pr. Kiss Albert, arhidiacon, paroh,
Prea Cucernicul Pr. Kubalak Péter, protopop,paroh,
Prea Cucernicul Pr. Pék Sándor, protopop-paroh,
Prea Cucernicul Pr. Kuglis Gábor, paroh,
Prea Cucernicul Pr. Szabó Ervin, spiritual,
Prea Cucernicul Pr. Vakon Zsolt, secretar episcopal, resp. tineret
Membrii Comisiei Pastorale sunt aşteptaţi în data de 24 ianuarie 2012, orele
10.00 în Palatul Episcopal pentru o primă consultare. Cu această ocayia va fi
binecuvântat şi Centrul Pastoral Diecezan(Şirul Canonicilor nr. 13.)
Binecuvântarea bunului Dumnnezeu să însoţească activitatea lor!

***

Nr. 2365/2011
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 2011 sau chiar şi-au asumat o parte din
soluţionarea problemelor bisericii universale. Dumnezeu să le răsplătească
sacrificiile tuturora!

***
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Nr. 2366/2011
TAXE STOLARE ŞI CONTRIBUŢIILE CREDINCIOŞILOR
În 2012, vor rămâne în vigoare taxele stolare şi contribuţiile credincioşilor
aplicate în 2011:
Sfânta Liturghie (cântată)
Sfânta Liturghie (citită)
Cununie
Înmormântare

15 RON;
10 RON;
150 RON;
150 RON.

Subliniez din nou faptul că aceste sume stabilite la nivel diecezan sunt
obligatorii la toate parohiile. Aplicarea acestora asigură credincioşilor servicii
demne şi ordonate.
În ceea ce priveşte contribuţiacredincioşilor, se vor urma în continuare
dispoziţiile aplicate până în prezent: „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 cu tact despre faptul că, prin această contribuţie, ei îşi exprimă
apartenenţa responsabilă faţă de Biserică.” (Ord. Circ. IV/2010, Nr. 1825).
Deşi suntem conştienţi că actuala criză economică îngreunează viaţa
credincioşilor noştri, efectele crizei resimţindu-le şi noi din plin, să facem
cunoscute credincioşilor noştri cu mare atenţie, dar în mod consecvent,
prevederile Codului de Drept Canonic (can. 222 paragraful 1) încurajându-i să
nu uite nici de sprijinirea Bisericii.
Credincioşii îşi vor achita contribuţiile la parohia de care aparţin, respectiv la
parohia pe teritoriul căreia îşi au domiciliul. Fiecare paroh va respecta cu
stricteţe aceste dispoziţii, asigurând posibilitatea ca toţi credincioşii să-şi achite
contribuţiile la propria parohie.
În cazul în care 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. În aceste cazuri, parohul se va asigura că solicitanţii credincioşi
care se prezintă la el, dar nu aparţin de parohia lui, pe lângă prevederile
canonice, îşi reglementează şi contribuţiile la propria parohie.
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Nr. 2367/2011
DEPUNEREA SITUAŢIILOR ŞI RAPOARTELOR
Rog preoţii să depună rapoartele şi situaţiile de sfârşit de an – date statistice,
bilanţ, plan de cheltuieli, copii ale matricolelor, evidenţa vehiculelor – cel târziu
până la data de 15 februarie 2012, la Biroul Episcopal. La realizarea
statisticilor, să ne străduim în continuare să specificăm date reale. Acelaşi
principiu este valabil şi pentru elaborarea a bugetelor. Atrag în mod special
atenţia asupra depunerii copiilor de matricole, asupra formei şi conţinutului
acestora! La mai multe parohii sunt restanţe serioase în acest domeniu. Rog
parohii să se străduiască să furnizeze şi copiile lipsă din Arhiva Episcopală.

***

Nr. 2368/2011
DESPRE FACULTĂŢI
Aşa cum am procedat şi până acum, acord autorizaţia necesară pentru încheierea
căsătoriilor mixte în anul 2012, 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 trebuie păstrate în arhiva
parohială, iar în registrul de stare civilă, la căsătoriţi, să se treacă: „Aprobat pe
baza autorizaţiei nr. 2368/2011 a Episcopului de Oradea”. Vă rog să depuneţi
situaţia privind încheierea căsătoriilor mixte în 2011, împreună cu celelalte
rapoarte, până la data de 15 februarie 2012, 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 dea dovadă de
conştiinciozitate şi să depună datele necesare la termenul prevăzut, la Biroul
Episcopal.
Dispensele pentru disparitas cultus, botezulpersoanelor care au împlinit
vârsta de 14 ani, respectiv dispensa de sub forma canonică trebuie solicitate
separat de la Episcop.
Fiecare preot din Dieceza de Oradea cu drept de spovadă poate acorda
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 autorizări episcopale extraordinare.
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Nr. 2369/2011
BINAŢII ŞI TRINAŢII
În virtutea canonului 905, dacă se constată lipsă de preoţi, Ordinariul locului
poate permite ca preoţii să celebreze, dintr-un motiv just, de două ori pe zi, ba
chiar, când o cere necesitatea pastorală, de trei ori în zilele de duminică şi
sărbători de poruncă. Dat fiind că în Dieceza noastră, în foarte multe locuri,
datorită numărului mare de filii, există o astfel de necesitate, preoţii primesc în
continuare autorizaţia 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 oferta 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 cursul
anului precedent, împreună cu celelalte situaţii, până la data de 15 februarie
2012, la Biroul Episcopal.
În virtutea canonului 958, avem obligaţia de a avea un registru special în care să
se noteze numărul Liturghiilor. Verificarea acestor registre – registre de intenţii
– se va efectua de către ordinariu sau, din împuternicirea mea, protopopi, cu
ocazia vizitelor decanaale.

***

Nr. 2370/2011
DESPRE COLECTELE DIECEZANE
Rog parohii să gestioneze cu mare seriozitate organizarea colectelor diecezane şi
transmiterea donaţiilor adunate (cf. Codul Canonic, canoanele 1266 şi 1271). Nu
este o procedură corectă şi fiabilă ca unii parohi să plătească abia la sfârşitul
anului sumele adunate – uniform de mai mulţi ani - sub titlul de colecte. De
asemenea, avem datoria de a ne informa credincioşii despre scopul colectelor,
explicându-le că şi parohia beneficiază de sprijin. Să nu uităm să-i informăm şi
despre sumele adunate cu ocazia fiecărei colecte.
Conform procedurii de până acum, solicit organizarea în mod responsabil a
următoarelor colecte diecezane pe teritoriul Diecezei de Oradea:
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În beneficiul Ţării Sfinte
Pentru formarea teologilor
Obolul Sf. Petru
Pentru misiuni
Pentru Caritas

- Vinerea Mare, 6 aprilie 2012;
- Duminica vocaţiilor, 29 aprilie 2012;
- Apostolii Petru şi Pavel, 29 iunie 2012;
- Duminica misiunilor, 21 octombrie 2012;
- Duminica din preajma sărbătorii Sfânta
Elisabeta, 18 noiembrie 2012.

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 ne încuraja credincioşii şi pe cale
verbală să efectueze donaţii.

***
Nr. 2371/2011
GESTIONAREA CLĂDIRILOR BISERICEŞTI ŞI CONCURSURI
Cu ajutorul bunului Dumnezeu şi al binefăcătorilor noştri, dar şi în urma
activităţii perseverente a preoţilor şi a colaboratorilor acestora, anul trecut am
reuşit să efectuăm lucrări de reparaţii, restaurare sau construcţie, mai mici sau
mari, la bunurile imobiliare bisericeşti. Le mulţumim tututor acelora care au
înţeles că cererile de finanţare pot fi depuse la instituţiile de finanţare numai cu
planuri şi rapoarte bine concepute şi bine elaborate, precum şi faptul că avem
obligaţia de a depune rapoarte exacte pentru finanţările primite.
Rog în continuare preoţii să supravegheze cu atenţie starea clădirilor noastre
bisericeşti şi să înceapă din timp planificarea şi pregătirea reparaţiilor necesare.
În cele mai multe cazuri, executarea acestor lucrări de reparaţii şi de restaurare
depăşeşte posibilităţile comunităţilor bisericeşti locale. Deşi trebuie să încurajăm
şi pe viitor asumarea şi crearea unei cote proprii, executarea lucrărilor mai mari
necesită sprijin pe care ne vom strădui să-l obţinem prin întocmirea de proiecte.
Din punct de vedere practic, acest lucru înseamnă următoarele:
- pentru lucrări de reparaţii, restaurare sau construcţie se solicită în scris avizul
Episcopiei, care autoritatea aprobă executarea lucrărilor propuse (cf. Ord.Circ.
II./2011, nr.487, Ord. Circ. I./2010, nr. 390).
- cererea pentru aprobare va cuprinde o scurtă descriere a lucrărilor planificate
şi justificarea acestora, specificarea fondului de bază şi a altor fonduri
disponibile şi bugetul aproximativ al lucrărilor.
- proiectele ce vor fi întocmite cuprind, de asemenea, bugetul detailat
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(specificarea lucrărilor conform formularului F3 împreună cu necesarul de
materiale conform formularului C6), autorizaţiile oficiale (dacă sunt necesare, de
la autorităţile locale sau de protecţia patromoniului), ofertele firmelor de
execuţie (pentru lucrări în valoare de peste 20.000 RON se recomandă să se
solicite oferte de la mai multe firme) şi o cerere din partea parohului adresată
instituţiei de finanţare.
- pentru executarea lucrărilor sunt necesare, de asemenea, contractul de
execuţie care se va semna, pe bază de acord reciproc, şi de către experţii
autorităţii episcopale. Se recomandă ca, în cazul unor întreprinzători
necunoscuţi, să se solicite în prealabil referinţe despre lucrările anterioare.
Formularele de contract se pot procura şi la Biroul Episcopal.
- la decontarea fondurilor primite se vor respecta termenele limită şi se vor
confirma în mod oficial sumele primite. În acest scop, se vor prezenta facturile,
chitanţele şi ordinele de plată. De asemenea, se va prezenta situaţia de lucrări
elaborată pentru lucrările efectuate, respectiv contractul încheiat cu
întreprinzătorul, în cazul în care în documentele anterioare există referiri în acest
sens.
- la executarea lucrărilor se va elibera un proces-verbal de recepţie, în prezenţa
întreprinzătorului, a parohiei (paroh şi reprezentanţii consiliului bisericesc) şi a
reprezentanţilor autorităţii episcopale.
Prezentând preoţilor perspectivele şi cerinţele de mai sus, ne vom strădui în
continuare să asigurăm tot sprijinul necesar pentru planificarea şi executarea în
mod regulat a acestor activităţi.

***

Nr. 2372/2011
COMPLETAREA DATELOR PREOŢEŞTI
Dorim să creem o bază de date cât mai completă cu preoţii din Dieceza de
Oradea. În acest scop, preoţii sunt rugaţi, ca pe baza formularului anexat cu
titlul Curriculum Vitae, să trimită datele solicitate până la 31 ianuarie 2012, la
Biroul Episcopal.
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Nr. 2373/2011
ANIVERSĂRI PREOŢEŞTI ÎN 2012
Şi în acest an îi vom însoţi cu rugăciune pe fraţii noştri întru preoţie care
sărbătoresc aniversări rotunde.
Liturghia de aur
31 mai – Excelenţa Sa Tempfli József , episcop emerit;
80 de ani
5 decembrie – Pr. Bálintfy Béla, protopop onorific, paroh emerit;
70 de ani
29 noiembrie – Mons. Fodor József, vicar general, mare preposit;
60 de ani
8 ianuarie – Pr. Takács Pál, protopop onorific, paroh,
6 decembrie – Pr. Knecht József, paroh;
50 de ani
23 ianuarie – Pr. Curaliuc Demeter, paroh,
26 august – Pr. Bogdán István, canonic onorific, paroh;
40 de ani
5 iunie – Pr. Székely Antal, capelan,
18 noiembrie – Pr. Pitó Lajos, paroh.
Ad multos Annos!
***
Nr. 2374/2011
EXCARDINĂRI
Am acordat următoarele excardinări:
Pr. Simon Ferenc, paroh, care solicită incardinare în Dieceza de Viena;
Dr. Rencsik István, paroh, care solicită incardinare în Dieceza de
Freiburg.
Binecuvântarea bunului Dumnezeu să se reverse asupra vieţii şi activităţii lor şi
îi rog să nu uite nici de Dieceza de Oradea, unde a început vocaţia şi formarea
lor preoţească!
Oradea, 5 decembrie 2011

† Ladislau m.p.
Episcop de Oradea
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