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Nr. 754/2012
MESAJ PASCAL
Fraţi şi Surori întru Cristos, Iubiţi Credincioşi!
Sfântul Grigorie de Nazianz, într-una din meditaţiile sale vorbeşte despre un
univers spiritual care se află foarte aproape de noi în perioada Postului Mare.
Putem pătrunde în acest univers, căci „Domnul nostru Isus Cristos, care a fost
dat la moarte pentru fărădelegile noastre, a înviat pentru ca noi să fim
mântuiţi.”(Rom 4,25). Acest univers spiritual ne ajută nu numai să ne formăm o
părere despre jertfa mântuitoare a lui Cristos, ci să descoperim şi o referinţă
personală care ne aduce cât mai aproape de misterul pascal.
Sfântul Grigorie de Nazianz formulează astfel acest proces intern: Dacă eşti
Simon din Cirene, ia-ţi crucea şi urmează-L! Dacă eşti tâlhar şi ai fost răstignit
pe cruce alături de El, atunci ca un om cinstit recunoaşte-l drept Dumnezeu;
dacă El, în locul tău şi pentru păcatele tale, a fost osândit printre cei vinovaţi, tu
prin El eşti mântuit. Dacă eşti Iosif din Arimateea, cere-I trupul de la cei care Lau răstignit; şi Cel ce e jertfa ispăşitoare a lumii va fi al tău. Dacă eşti Nicodim,
discipol secret al Domnului, unge-l pe Isus. Dacă eşti Maria, sau cealaltă
Maria, sau Salomeea, plânge-L în zori cu lacrimi. Străduieşte-te să fii primul
care vede piatra mişcată, poate şi îngerii, dar mai ales pe Isus însuşi.
De sărbătoarea Sfintelor Paşti, lumea parcă răsuflă uşurată, căci de multe ori ne
recunoaştem ca tâlhari răstigniţi pe cruce, ca Simon ferindu-se să ofere ajutor
sau ca Maria Magdalena plângându-şi păcatele. Acestea sunt imagini
copleşitoare. Dar de sărbătoarea Paştelui, ne aflăm în dreptul pietrei mişcate, în
faţa îngerului care aduce vestea cea bună şi privim la Cristos cel Înviat. Această
nouă creaţie a lui Dumnezeu cutremură lumea şi provoacă bucurie.
O întâmplare din perioada propagandei ateiste ilustrează cât de profund ne
atinge lucrarea lui Dumnezeu. La o şedinţă publică se elogiau rezultatele
partidului. S-au rostit discursuri împotriva lui Dumnezeu şi a Bisericii, iar după
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aceea publicul a fost invitat să ia cuvântul. Un preot îmbrăcat în haine simple a
cerut cuvântul. Unii au comentat acest gest, dar tovarăşul care prezida şedinţa l-a
rugat pe preot să fie foarte scurt. Preotul nu dorea să spună doar trei cuvinte în
legătură cu cele rostite. S-a ridicat şi a spus:“Cristos a înviat!”, iar cei prezenţi
au răspuns instinctiv “Adevărat, a înviat!”
Într-un context poate total diferit, realitatea învierii lui Cristos provoacă
bucurie, ne scoate din trista monotonie a cotidianului. În mijlocul încercărilor şi
luptelor, sub crucea de fiecare zi a suferinţelor, creştinul priveşte către Domnul
care a învins toate acestea şi vrea să ne ridice pe noi toţi.
Dar oare vestea pascală găseşte astăzi urechi care ascultă şi inimi care simt?
Sfânta Scriptură relatează că apostolii se retrag dezamăgiţi şi nu cred vestea cea
bună adusă de femei, ba chiar Toma rosteşte cuvintele pe care le auzim şi astăzi
de atâtea ori: “Dacă nu văd, eu nu cred!”
Trăirea Paştelui presupune acest parcurs: să ne deschidem, să simţim, să
acceptăm şi să ne întâlnim. Trebuie să îl vedem pe Cel Înviat care merge printre
noi, trebuie să recunoaştem semnele învierii în viaţa noastră. Personajele din
Sfânta Scriptură au ajuns la Isus înviat fiind îndrumaţi de semne mărunte.
Sfântul Ioan, văzând giulgiul din mormântul gol, a crezut: “Isus e viu!”. Maria
Magdalena plângea, dar Învăţătorul o cheamă pe nume şi astfel ea recunoaşte:
“Isus e viu!”. Ucenicii din Emaus merg alături de Isus, Îl văd şi Îl aud, iar numai
atunci când se aşează la masă cu El, li se deschid ochii şi recunosc: “Isus e viu!”
Toma se îndoieşte, dar atunci când atinge locul rănii, preţul vieţii sale, el
recunoaşte: “Isus e viu!”
Fraţi şi Surori întru Cristos!
Evenimentul pascal depăşeşte graniţele imaginaţiei noastre, nu e o întâmplare
despre care să putem vorbi în detalii, în mod exhaustiv. Cuprinde mister,
misterul lui Dumnezeu şi voinţa care reînnoieşte lumea. Deşi cu mintea ne
putem apropia de învierea lui Isus Cristos şi putem crea teorii în acest sens,
numai credinţa ne permite să o înţelegem cu adevărat. Învierea lui Isus Cristos
are un caracter istoric, însă nu poate fi inclusă doar în rândul evenimentelor
istorice. Paştele este un proces care se împlineşte în noi, oamenii.
Dar cum se produce acest lucru? Meditând la semnele pascale, putem formula
motivul reînnoirii, căci:
Atunci când ne eliberăm de obligaţiile paralizante care ne fac lipsiţi de
vlagă şi de un scop în viaţă, ceilalţi recunosc prin noi: Isus e viu !
Atunci când rostim cu acceptare, iertare şi apreciere numele unui persoane
dragi sau chiar al unei persoane neplăcute, ceilalţi recunosc în noi: Isus e viu !
Atunci când ne împărţim timpul şi confortul cu cei care apucă numai câte
o firimitură uscată din bucuriile vieţii, ceilalţi recunoscîn noi: Isus e viu !
Atunci când observăm rănile altora şi încercăm să alinăm suferinţa lumii,
ceilalţi recunosc în noi: Isus e viu !
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“Străduieşte-te să vezi tu primul piatra mişcată, poate şi îngerii, dar mai ales pe
Isus însuşi.” – îndeamnă Sfântul Grigorie de Nazianz. De sărbătoarea Sfintelor
Paşti, bunul Dumnezeu păstrează pentru fiecare dintre noi această experienţă:
întâlnirea cu Isus.
Un om tânjea la această întâlnire şi s-a dus la un preot să-i ceară sfatul. Atunci
preotul l-a dus într-un loc liniştit şi i-a spus următoarele: - Ascultă cu atenţie
ceea ce îţi voi spune. Acum, Domnul înviat este aici cu noi. Crezi asta? După o
scurtă tăcere, a urmat răspunsul: - Da, cred. – Atunci ascultă ceea ce poate îţi
va fi mai greu să crezi: Isus Cristos, Dumnezeul înviat, te acceptă aşa cum eşti.
Nu trebuie să faci nimic pentru ca El să te iubească. Crezi asta? De data
aceasta, răspunsul urmat după o tăcere mai lungă: - Da, cred că Isus, care e
aici prezent, mă iubeşte. – Atunci – a sugerat preotul – spune-I ceva lui Isus!
Vă doresc tuturor ca sfânta sărbătoare a Paştelui să ne conducă şi pe noi la acest
dialog autentic.
Cu binecuvântare episcopală.
Oradea, la Sărbătoarea Sfintelor Paşti 2012
† Ladislau m.p.
Episcop de Oradea

(Se poate citi la sfintele liturghii din prima sau a doua zi de Paşti)

***
Nr. 755/2012
ERATĂ
În scrisoarea pastorală anterioară, la titlul Despre celebrarea sfintei liturghii s-a
produs o erată (nr. 454/2012). La paragraful de la pagina 19 referitor la sfintele
liturghii concelebrate, sunt valabile următoarele: „La sfintele liturghii
concelebrate, concelebranţii se vor aşeza în jurul altarului după rugăciunea
asupra darurilor (v. NGLR 215). La rugăciunea euharistică, „Părţile pa care le
spun toţi concelebranţii, mai ales cuvintele consacrării, ... concelebranţii trebuie
să le spună cu voce joasă, ca să se audă clar glasul celebrantului
principal.”(NGLR 218)

19

Nr. 756/2012
IMAGINEA FERICITULUI BOGDÁNFFY SZILÁRD ÎN BISERICI
Prea Cucernicii Confraţi sunt rugaţi să preia de la Biroul Episcopal imaginile cu
Fericitul episcop martir Bogdánffy Szilárd. În bisericile parohiale vom rezerva
un loc accesibil pentru această imagine, urmând să încurajăm credincioşii să
aprofundeze devoţiunea episcopului nostru martir, fie prin rugăciune comună,
fie sub forma devoţiunilor individuale. Preoţii care doresc să expună imaginea
Fericitului episcop Szilárd şi în alte biserici în afară de biserica parohială vor
semnala acest lucru la Biroul Episcopal pentru a putea face comenzile necesare.
***
Nr. 757/2012
SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ DEDICAT VOCAŢIILOR
Putem constata cu toţii că numărul celor carfe slujesc în via Domnului scade
vertiginos şi în Dieceza de Oradea. În majoritatea cazurilor, tinerii pot simţi
vocaţia preoţească sau călugărească şi în prisma unor pilde vii. Văzând preoţi,
călugări şi călugăriţe care dau dovadă de angajament şi de credibilitate, tinerii
pot recunoaşte o chemare lăuntrică de a-L urma pe Isus. Parohul are un rol
decisiv în recunoaşterea chemării, deoarece dând mărturie despre vocaţia sa
trăită cu bucurie, el poate stimula şi pe alţii să-l urmeze pe Domnul.
Pentru o ilustrare a vocaţiei şi vieţii preoţeşti sau călugăreşti, tinerii interesaţi de
viaţa preoţească sau călugărească sunt aşteptaţi şi în acest an la un program
intitulat Sfârşit de săptămână dedicat vocaţiilor ,care va avea loc la Oradea în
perioada 27-29 aprilie 2012. Programul acestei întâlniri este următorul:
Vineri 27 aprilie:
18.00 – Sosire , 19.00 – Cină, 20.15 – Prezentare, discuţii
Sâmbătă 28 aprilie:
7.30 – Rugăciune de dimineaţă, 8.00 – Mic dejun, 9.00 – I. meditaţie (invitaţi:
sora Szerafina de la Sâniob, Pr. Miklós Claudiu SJ, spiritualul Centrului Şcolar
Hám János din Satu Mare, Pr. Koroknai Zoltán SJ), 10.00 – a II-a meditaţie,
11.30 – Discuţii în grup, 12.30 – Prânz, 13.30 – Excursie la Sâniob – vizitarea
ruinelor mănăstirii medievale şi a ruinelor cetăţii de la Sâniob, 19.00 – Sfânta
Liturghie la Sâniob, programsusţinut de copiii orfelinatului din Sâniob (viaţa Sf.
Vicenţiu), 20.00 – Cină la Sâniob, 21.00 – Revenire la Oradea
Duminică 29 aprilie:
8.30 – Mic dejun, 10.00 – Sfânta liturghie, 12.00 – Prânz, 13.00 – Încheiere
Prea Cucernicii Părinţi sunt rugaţi să anunţe la Biroul Episcopal intenţiile de
participare ale doritorilor până la 23 aprilie 2012. Să încurajăm tinerii în care
întrezărim chiar şi o mică pâlpâire a vocaţiei şi să-i ajutăm să lucreze în via
Domnului.
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Nr. 758/ 2012
COROANĂ – ÎNTÂLNIREA PREOŢILOR
Formările preoţeşti ne permit să ne lărgim în primul rând cunoştinţele
profesionale pentru a ne desfăşura activitatea preoţească în mod eficient şi cu
rezultate, în conformitate cu prevederile Bisericii. Una dintre sarcinile majore
ale preoţilor este aceea ca, prin celebrarea sfintei liturghii, să le ofere
credincioşilor şi o trăire spirituală. Celebrarea sfintei liturghii şi săvârşirea
sfintelor devoţiuni poate constitui pentru preoţi o sursă de putere din care, pe de
o parte, se pot hrăni ei înşişi, iar, pe de altă parte, le pot oferi credincioşilor o
trăire durabilă a credinţei.
Următoarea coroană întâlnire a preoţilor - se va focaliza asupra liturghiei ca
trăire autentică. Coroana va avea loc la 16 mai 2012 la Centrul de Formare
pentru Laici din Oradea (Şirul Canonicilor nr. 13). Cu această ocazie, Pr. Dr.
Diósi Dávid, profesor de liturgică la Seminarul Teologic de la Alba Iulia, va
prezenta tema Provocările liturghiei în epoca postmodernă. Programul este
următorul:
10.30 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.15
15.30 – 16.00

Sosire
Prelegere I.: Este omul contemporan religios?
Pauză de cafea
PrelegereII. : Liturghia în lumina religiozităţii postmoderne
Pauză de masă
Workshop (grupuri mici)
Forum

Coroana face parte din formarea continuă a preoţilor, prin urmare participarea
este obligatorie. În ziua coroanei, prânzul va fi asigurat la Caritas. Prea
Cucernicii Confraţi sunt rugaţi să fie disponibili în această zi. Absenţele se vor
accepta numai în cazuri justificate şi exclusiv pe bază de cerere depusă în
prealabil.
***
Nr. 759/2012
ÎNTÂLNIREA PĂRINŢILOR PREOŢILOR
Părinţii preoţilor joacă un rol deosebit în dezvoltarea vocaţiei preoţeşti. De multe
ori, în sufletul părinţilor noştri se formulează preocupări şi rugăciuni pe care noi
nu le cunoaştem. Vrând-nevrând, îşi pleacă şi ei capul în faţa planului divin
împreună cu copiii lor preoţi. Le datorăm recunoştinţă şi un respect profund, căci
şi ei au avut o parte importantă în formarea vocaţiei noastre.
Reamintesc preoţilor întâlnirea care va avea loc cu părinţii preoţilor la 23 mai
2012 în sala festivă a Palatului Episcopal începând cu orele 17.00. Bineînţeles,
părinţii sunt aşteptaţi la întâlnire însoţiţi de preoţi. Vă rog să anunţaţi intenţia de
participare la Biroul Episcopal până la 16 mai 2012.
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Nr. 760/2012
INSPECŢII PE LINIE PSI (Prevenirea şi stingerea incendiilor)
În zile trecute, organele competente au efectuat o serie de inspecţii la mai multe
parohii pe linie PSI. S-au elaborat procese-verbale care se vor transmite la
parohiile în cauză (Oradea-Catedrală, Oradea-Cetate, Oradea-Olosig, Oradea-Sf.
Maria, Episcopia Bihor, Cetariu, Tăutelec, Marghita, Suplacu de Bacău, Budoi).
Parohii sunt rugaţi să remedieze deficienţele semnalate pentru a corespunde cât
mai bine condiţiilor prevăzute.
Cu toţii trebuie să gestionăm cu mare atenţie normele de protecţie împotriva
incendiilor în biserici, parohii şi alte clădiri bisericeşti. Se vor evita toate
instalaţiile care ar încărca peste limitele autorizate reţelele electrice din biserici
şi clădirile aferente. Trebuie să ne ferim de orice izolaţii aplicate în mod
deficient sau incorect pe cablurile electrice, precum şi de poziţionarea acestora
pe materiale inflamabile (plastic, lemn, textile, etc.).
Se va acorda o atenţie deseobită instalaţiilor paratrăsnet şi verificării regulate a
acestora. Parohii sunt rugaţi ca, în primul semestru al anului, să ia toate măsurile
necesare pentru verificarea corespunzătoare a instalaţiilor paratrăsnet şi
elaborarea buletinului de verificare a acestora de către experţii competenţi.
Acolo unde nu există instalaţii paratrăsnet, acestea trebuie realizate conform
prevederilor legale.
Pentru consultanţă profesională, stăm la dispoziţia tuturor prin departamentul
administrativ al Biroului Episcopal. Putem recomanda şi firme care efectuează
instalare de paratrăznete, dar acest lucru nu exclude posibilitatea implicării altor
executanţi în realizarea şi verificarea acestor instalaţii.

Oradea, 30 martie 2012

† Ladislau m.p.
Episcop de Oradea
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