Circulara episcopului diecezan de Oradea
László

III. / 2014
Nr. 1129/2014.
COLECTĂ PENTRU SINISTRAȚII INUNDAȚIILOR DIN BOSNIAHERȚEGOVINA ȘI SERBIA
Preacucernici Părinți, iubiți credincioși!
Constatăm din ce în ce mai des cum calamitățile naturale încep să facă parte din
viața cotidiană, cum inundațiile și seceta îngreunează viața a milioane de semeni
ai noștri. În urmă cu doar câteva săptămâni, la numai câteva sute de kilometri de
zonele noastre, locuitorii din Bosnia-Herțegovina și Serbia au fost afectaţi de
inundații distrugătoare, nenumărate case devenind în doar câteva ore nelocuibile.
Confederația Caritas din România, împreună cu mai multe organizații
internaționale s-au mobilizat imediat pentru ajutorarea celor nevoiași, oferindule cele necesare pentru atenuarea pierderilor suferite. Acest gest a însemnat un
mare ajutor pentru supraviețuire în perioada de criză, însă abia acum începe
reconstrucția, care necesită alte susțineri financiare.
Și dieceza noastră dorește să ia parte la acțiunea de ajutorare mai sus amintită,
alăturându-se acestei forme de manifestare a solidarității, ajutând în limita
posibilităților noastre pe cei nevoiași. Având în vedere aceste considerente, rog
pe Precucernicii Părinți să organizeze în cadrul liturghiilor de duminică din 13
iulie 2014 o colectă pentru ajutorarea sinistraților inundațiilor din BosniaHerțegovina și Serbia, oferind credincioșilor posibilitatea de a exercita acte de
milostivire trupească prin aceste donaţii. Domnul îi răsplătește înzecit pe cei cu
inima deschisă!
Le mulțumesc anticipat Confraţilor mei întru preoție și credincioșilor pentru
disponibilitatea de a ajuta. Sacrificiul adus în susținerea celor nevoiași să ne
ajute într-o trăire mai profundă a credinței. Sumele colectate rog să fie depuse la
casieria Caritas până la 20 iulie a.c. Vă mulțumesc! Domnulsă vă binecuvânteze!
(A se citi în cadrul liturghiilor de duminică, îndemnând credincioșii la generozitate!)
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Nr.1130/2014.
ADMITERE ÎN SEMINARUL TEOLOGIC DIN ALBA-IULIA
Seminarul Teologic din Alba-Iulia îi așteaptă și în acest an la admitere pe cei
care simt vocație preoțească. Îi rog pe toți Confraţii mei în preoţie, ca până la
data de 7 iulie 2014 să prezinte la biroul meu numele candidaților împreună cu
documentele necesare. De asemenea, îi invit pe candidațisă se prezinte personal
la biroul meu. Admiterea va avea loc între 14 - 18 iulie 2014 la Seminarul
Teologic din Alba-Iulia. Candidații trebuie să se prezinte la Seminar (Alba-Iulia,
Str. Bibliotecii nr. 3) duminică 13 iulie 2014, până cel târziu la orele 19.00,
având asupra lor documentele necesare.
Documente necesare: certificat de naştere (original și copie legalizată); certificat
de botez și de mir; certificat de căsătorie eclezială a părinților (dacă este posibil);
diplomă de bacalaureat (original), sau în lipsa acesteia adeverință cu valabilitate
de trei luni (Se acceptă și candidații care nu au trecut cu succes examenul de
bacalaureat. Dacă aceștia vor corespunde cerințelor, respectiv vor trece cu
succes examenul de bacalaureat din toamnă, vor fi declarați admiși.); adeverinţă
medicală; scrisoare de recomandare a preotului paroh; cerere scrisă de mână
adresată episcopului diecezan.
Taxa de admitere este de 70 RON (înscrierea) + 30 RON (taxe), și trebuie
achitată cu ocazia înscrierii. Materia admiterii poate fi preluată de la episcopie,
sau poate fi găsită pe pagina de internet al institutului (www.sis.uab.ro).
Rog pe Confraţii mei întru proție, să îi încurajeze pe tinerii noștri, să le ofere
sprijin și un exemplu de viață care să îi ajute să recunoască și să urmeze
adevărata vocație. Să-l rugăm pe Domnul secerișului ”să trimită lucrători la
secerișul lui!”(Mt9,38).
***
Nr. 1131/2014.
HIROTONIRE ÎNTRU DIACON
Sâmbătă, 5 iulie 2014, în cadrul liturghiei de la orele 11.00, îl voi hirotoni
diacon în Catedrala din Oradea pe Bakos Gábor, student la Seminarul Teologic
din Alba-Iulia. Îi invit cu drag la acest eveniment pe toți Confraţii preoţi și pe
credincioși. Este datoria noastră a tuturor să îl susținem și să îl încurajăm prin
prezență și rugăciune pe fratele nostru, în pregătirea sa pentru preoție. Domnul
să îl binecuvânteze în continuare pe calea ce o urmează, pentru a rămâne fidel în
slujirea poporului lui Dumnezeu!
Oradea, 11 iunie 2014
† László m.p.
episcop diecezan

2

