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Nr. 520/2013.
RETRAGEREA PAPEI BENEDICT AL XVI-LEA ŞI CONCLAVUL
Aşa cum am îndemnat şi în circulara anterioară, să continuăm să fim cu rugăciunile
noastre alături de Papa Benedict al XVI-lea, care la data de 11 februarie 2013 a
anunţat, că îşi va exercita ministerul petrin până la data de 28 februarie curent, orele
20.00, după care, prin retragerea Sanctităţii Sale, scaunul Romei va fi considerat
vacant. Data începerii conclavului pentru alegerea noului papă va fi stabilit de Colegiul
Cardinalilor şi anunţat la timpul potrivit.
Având în vedere faptul, că zilele şi săptămânile care urmează vor cuprinde evenimente
însemnate în viaţa Bisericii noastre, sub semnul credinţei şi al speranţei creştine, prin
mijloacele spirituale ale rugăciunii şi meditaţiei, să primim cu inima deschisă semnele
iubirii lui Dumnezeu prin care şi astăzi întăreşte Biserica Sa. Pe lângă rugăciunea
particulară a fiecăruia, pentru manifestările publice şi de comunitate rânduiesc
următoarele:
1.
În ultima zi a pontificatului Papei Benedict al XVI-lea, la 28 februarie 2013 în
fiecare biserică parohială să celebrăm o liturghie de mulţumire, folosind textele
prevăzute în misal. În această liturghie să mulţumim pentru slujirea Papei Benedict al
XVI-lea şi să-l încredinţăm grijii şi ocrotirii lui Dumnezeu. Totodată, să rostim
împreună cu credincioşii noştri următoarea rugăciune:
Dumnezeule, Păstorul nostru! Tu l-ai chemat pe Papa Benedict al XVI-lea să
cârmuiască barca lui Cristos, Biserica Ta. Îţi mulţumim pentru darul înţelepciunii şi
al smereniei cu care a îndeplinit această misiune. La sfârşitul acestei slujiri
copleşeşte pe alesul Tău cu pacea şi libertatea oferită slujitorilor adevărului.
Revarsă pe Duhul Sfânt asupra cardinalilor Bisericii Tale, pentru ca inspiraţi prin
Cuvântul Tău să aleagă un nou episcop al Romei, pe care din bunătatea Ta să ni-l
dăruieşti. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
2.
Până la prezentarea noului papă în sfânta liturghie şi în liturghia orelor se vor
omite părţile referitoare la papă.
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3.
În ziua deschiderii conclavului, în fiecare biserică parohială să celebrăm sfânta
liturghie prevăzută pentru această ocazie. Textul îl găsim în misal. În timpul
conclavului să cerem darurile Duhului Sfânt asupra cardinalilor pentru o alegere bună.
4.
După anunţarea numelui noului papă în balconul Basilicii Sfântul Petru din
Roma, în bisericile noastre să sune clopotele timp de zece minute.
5.
În ziua instalării noului papă, în bisericile parohiale să celebrăm o sfântă
liturghie pentru noul urmaş al Sfântului Petru în scaunul Romei. Dacă instalarea va
avea loc într-o zi ferială, să folosim textele liturgice prevăzute pentru această ocazie.
Totodată, să acţionăm clopotele bisericilor noastre la ora începerii liturghiei de
instalare timp de zece minute.

***
Nr. 521/2013.
CELEBRAREA DEMNĂ A TRIDUUMULUI PASCAL
„Celebrarea patimilor şi a învierii Domnului Isus Cristos reprezintă punctul
culminant al anului biserricesc. Aşa cum duminica este timpul central al săptămânii,
celebrarea Sfintelor Paşti constituie apogeul întregului an liturgic.”(NG 18) În lumina
acestor afirmaţii, înţelegem că trebuie să acordăm o atenţie deosebită celebrărilor din
Triduumul Pascal, motiv pentru care îndemn pe Prea Cucernicii mei Confraţi în
preoţie, să aibe în vedere următoarele:
Fiecare celebrant să se pregătească temeinic pentru fiecare celebrare a
Triduumului Pascal. Să consultăm rubricile şi prevederile liturgice, care ne pot ajuta
spre o celebrare frumoasă. Să pregătim pentru aceste celebrări şi ministranţii şi pe cei
care ne ajută la altar.
Să pregătim din timp cele necesare la aceste celebrări, pentru ca obiectele şi
recuzita liturgică să fie în stare corespunzătoare pentru celebrările solemne. Să
procurăm din timp lumânarea pascală şi să evităm improvizaţiile prin care simulăm
lumina pascală(prin aşezarea unei lumânărele în vârful lumânării pascale).
Să încurajăm pe credincioşi să participe la devoţiunile specifice acestei
perioade: veghea de rugăciune în seara din Joia Mare dar şi păzirea Sfântului Mormânt
în Sâmbăta Mare. Să apelăm la tineri, familii şi membrii asociaţiilor noastre, pentru o
participare activă la aceste frumoase devoţiuni.
Conform prevederilor liturgice, celebrarea vighiliei pascale pe cât posibil să nu
înceapă înainte de apusul soarelui, dar să se termine înainte de zorii zilei următoare.
Tuturor, vă doresc un timp binecuvântat al Postului Mare.

Oradea, la 19 februarie 2013.
† Ladislau m.p.
episcop
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