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MESAJUL PASCAL
Frați și Surori în Cristos, Iubiți Credincioși!
La sărbătoarea învierii Domnului Isus, ne putem găsi în fața unor întrebări destul
de provocatoare: Ce înțelege omul de astăzi din sărbătoarea pascală? Ce acceptă
omul de astăzi din mesajul Pascal? Cât de mult se apropie celebrarea noastră, de
Paștele etern al lui Isus, prin care El, biruind asupra morții, conduce pe cei care
trăiesc în întunericul păcatului la lumina adevăratei vieți? Aceste întrebări sunt
firești într-o lume tot mai individualizată, în care tot mai mulți oameni rămân
singuri și izolați, lipsiți de bucurie și fără speranță.
Prin sărbătorirea Paștelui, omul credincios dorește să exprime faptul, că are o altă
abordare a acestei realități. Omul credincios vede lumea într-un mod total diferit.
În urma experimentării mormântului gol, omul credincios vorbește despre înviere
ca și despre o renaștere la o nouă viață deschisă și primitoare. Căci momentul
pascal nu este un eveniment finalizat. Celebrarea paștelui înseamnă, să pornesc și
să împărtășesc cu toții vestea cea bună a învierii Mântuitorului! Păcatele noastre
l-au ținut închis în mormânt, dar El trăiește, pentru că nu există piatră de
mormânt, care să ne poată despărți de iubirea eliberatoare a lui Dumnezeu.
A ieși în fața lumii cu experiența Paștelui înseamnă a anunța un eveniment
simplu, dar neobișnuit. Mormântul în care L-au așezat pe Isus este deschis și gol.
Unii afirmă că cel înmormântat aici nu mai este mort, ci trăiește. Punctul
culminant al întregii întâmplări însă, urmează atunci, când cei care se întâlnesc cu
Isus, îl recunosc, și conduc și pe alții pe calea descoperirii și a întâlnirii. Prin
bucuria pe care o emană, ei reușesc să-i convingă pe mulți despre faptul că cel
răstignit trăiește. Acesta este adevăratul Paște, și aici descoperim misiunea
pascală a omului credincios: pornind de la experiența unui eveniment neobișnuit,
să proclamăm cu convingere lumii întregi adevărul care vine de la Dumnezeu și
care este viață înnoită.
A ieși în fața lumii cu experiența pascală mai înseamnă și să ne asumăm șansa
unei confruntări, pentru a iniția o transformare. Într-o lume concentrată pe propria
imagine, pentru asigurarea confortului propriu chiar și în mediul nostru imediat,
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mulți oameni nu știu ce să înceapă cu mesajul pascal. Cu ocazia unui sondaj
realizat cu puțin timp în urmă, cei întrebați despre însemnătatea Sfintelor Paști,
într-un procent covârșitor au dat un răspuns surprinzător. Dincolo de manifestările
exterioare ale sărbătorii, puțini au putut afirma că Paștele vorbește despre biruința
vieții și proclamarea valorilor acestei biruințe. Isus, cel crucificat, mort și
înmormântat, a treia zi a înviat din morți și s-a întâlnit cu ai săi. Această
afirmație este esența crezului nostru, temelie pe care ne putem construi viața și
mărturia. Aceasta este întregul adevăr, pe care îl purtăm în noi nu doar cu ocazia
sărbătorii, și care zilnic ne dă puterea să ne schimbăm viața în bine. Să ne întărim
în această convingere – este datoria principală a omului pascal. Să-i conducem pe
alții la această credință – este misiunea omului pascal!
Dragii mei, sărbătoarea Paștelui, incumbă chemarea la împărtășirea mesajului de
bucurie și speranță cu semenii noștri. Evanghelia sărbătorii ne sugerează acest
aspect, îndemnând să ne continuăm drumul în această experiență pascală.
- În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric,
Maria Magdalena a venit la mormânt (In 20, 1). De multe ori simțim și noi
dorința de a ne apropia de lumina, care să ne conducă la adevăratul țel al vieții.
Ieșind din întunericul vieții noastre, să nu ezităm să pornim la timp! Să desfacem
legăturile care ne imobilizează viața și să-I permitem lui Dumnezeu, să ne
surprindă cu prezența sa. Omul creștin trebuie să fie un întreprinzător curajos,
deoarece posibilitatea reînnoirii începe mereu acolo, unde tocmai te afli. Înnoirea
vieții începe cu tine!
- A ieşit atunci Petru şi celălalt discipol şi au venit la mormânt. Alergau amândoi
împreună, dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru şi a ajuns primul
la mormânt. Atunci a venit şi Símon Petru. (In 20, 3-6) Ordinea sosirii nu are
legătură aici cu adevărata performanță. Reflectă însă faptul, că Dumnezeu nu
exclude pe nimeni de la posibilitatea cunoașterii adevărului. Ne deschide calea
și atunci, când îndreptându-ne către El, ne lovim de propriile noastre obstacole, și
nu își pierde răbdarea nici atunci când ezitările noastre parcă ne țintesc locului.
- A văzut şi a crezut. (In 20, 9) – citim despre discipolul care nu a evitat
experiențele pe care i le-a pregătit Dumnezeu. El I-a oferit spațiu lui Dumnezeu,
iar viața i s-a schimbat prin pacea și bucuria interioară, care provin dintr-o
întâlnire profundă și experimentarea minunatei lumi a lui Dumnezeu. Credința nu
este un termen fără conținut. Credința aduce cu sine acțiune și transformare!
Credința este un program de viață!
Frați şi Surori în Cristos, sărbătoarea pascală vorbește despre misiunea noastră
mărturisitoare. Trebuie să pornim pentru a vesti adevărul:, Mântuitorul nostru
trăiește! Bucuria credinței să ne mobilizeze spre a împărtăși unii cu alții darurile
lui Dumnezeu. Viața noastră pascală să fie un îndemn pentru mulți la cunoașterea
adevărului. Căci „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său,
unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (In 3, 16).
Cu aceste gânduri doresc tuturor un timp pascal binecuvântat, petrecut în lumina
învierii lui Cristos!
Solemnitatea Învierii Domnului 2019
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Nr. 910/2019.
PELERINAJ DIECEZAN
Rog cu respect pe Preacucernicii Confrați preoți să organizeze și în acest an
Pelerinajul Diecezan al Sfântului Ladislau. Sfânta liturghie solemnă va avea loc
duminică, 19 mai 2019, la ora 11.00 în Catedrala din Oradea și va fi urmată de
tradiționala procesiune. Celebrantul principal al sfintei liturghii va fi Dr.
Udvardy György, episcop de Pécs, Ungaria, cel care va rosti și predica.
Să-i îndemnăm pe credincioși să participe în număr cât mai mare la această
frumoasă sărbătoare, chiar și aceia, care vor participa la sfânta liturghie a papei
Francisc. Îi rog de asemenea pe confrații preoți, să organizeze și participarea
tinerilor, mai ales a celor care vor avea parte de sacramentul sfântului mir în acest
an. Să modificăm orarul sfintelor liturghii din bisericile parohiale în această zi
astfel, încât toți preoții și credincioșii să poată participa la pelerinaj.
⁎⁎⁎
Nr. 911/2019.
PELERINAJUL PREOȚILOR ȘI PERSOANELOR CONSACRATE LA
SÂNIOB
Îi invit pe preacucernicii confrați preoți și persoanele consacrate din dieceză să
participe la pelerinajul din 29 mai 2019, la Sâniob. Sfânta liturghie va avea loc în
biserica parohială din localitate la ora 11.00, în ziua care precede comemorarea
translatării relicvelor sfântului Ștefan I. al Ungariei. Să dedicăm cu toții această zi
pelerinajului și rugăciunii comune, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu,
mijlocirea Sfintei Fecioarei Maria și a sfinților protectori pentru statornicie în
vocația noastră. După sfânta liturghie vom participa la o agapă frățească.
⁎⁎⁎
Nr. 912/2019.
CONCEDIILE DE VARĂ
Adresez tuturor rugămintea, ca perioada concediilor, pe lângă relaxare să ofere
tuturor și un timp al întăririi spirituale. Parohii să stabilească din timp între ei
programul înlocuirilor, pentru a asigura continuitatea în serviciului pastoral a
credincioșilor. Să încercăm să acordăm tuturor posibilitatea unui timp de odihnă
și îmbogățire spirituală în perioada verii. Cel mai eficient și practic mod pentru
aceasta, este să împărțim în două timpul de concediu. Astfel vom reuși să
asigurăm în mod mai eficient continuitatea îndatoririlor legate de parohie.
Urmând practica anilor precedenți, birourile episcopale vor fi închie în perioada
15-27 iulie 2019. În această perioadă ne vom ocupa doar de cazurile excepționale.
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Nr. 913/2019.
EXERCIȚII SPIRITUALE
În acest an moderatorul exercițiilor spirituale pentru preoți va fi Pr. Száraz
László, părinte spiritual al Seminarului Central de la Budapesta. Exercițiile
spirituale vor avea loc în complexul parohial de la Șinteu, în perioada 1-5 iulie
2019. Programul va începe luni la ora 18.00 cu sfânta liturghie, și se va încheia
vineri la ora 8.00, tot cu sfânta liturghie. Îi rog pe toți cei care doresc să participe,
să se înscrie la sediul episcopiei până în data de 1 iunie 2019. Cei care vor
participa la exerciții spirituale în alte locuri, sunt rugați să prezinte un certificat.
⁎⁎⁎
Nr. 914/2019.
DUMINICA VOCAȚIILOR
„Trebuie să simțim și să arătăm, că Dumnezeu poate să ne umple inimile, poate
să ne facă fericiți în așa măsură, încât să nu fim nevoiți să ne căutăm fericirea în
altă parte.“ (cuvintele papei Francisc către persoanele consacrate)
În cea de a 4-a duminică a Paștelui, Biserica Universală sărbătorește Ziua
Mondială a Vocațiilor: în această zi ne rugăm cu toții, ca Bunul Păstor să-i aibă în
grijă pe preoții și persoanele consacrate aflate în slujba sa, respectiv pentru noi
vocații. Îi rog pe Precucernicii Confrați preoți, ca în această duminică, 12 mai
2019, înainte de sfânta liturghie să așeze pe altar fâșii de hârtie cu numele
preoților, persoanelor consacrate și seminariștilor diecezei (lista cu numele
acestora se găsește în atașament), iar la sfârșitul sfintei liturghii să-i invite pe
credincioși să extragă câte un nume, urmând ca toată săptămâna ce urmează să se
roage pentru persoana a cărei nume a fost extras. Rog să explicăm credincioșilor
noștri importanța acestei implicări.
În perioada 11-12 mai 2019 vom organiza și programul Sfârșit de săptămână
dedicat vocațiilor. Sunt vizați tinerii care arată interes față de vocația preoțească
sau viață consacrată. Îi rog pe confrații preoți și profesorii de religie, ca în numele
meu să-i invite pe tinerii la care au observat înclinație către vocație. Să-i
încurajeze să participe la un program special, dedicat lor, care se va desfășura la
Oradea cu începere de la ora 10.00, și se va încheia duminică la prânz. Programul
detailat va fi comunicat candidaților în timp util, dar de pe acum putem spune că
acesta va cuprinde îcomuniune, celebrare, rugăciune comună și socializare. Îi
aștept cu mare drag pe tinerii interesați, și împărtășesc bucuros cu ei această zi,
pentru a ne întări reciproc în realizarea voinței lui Dumnezeu.
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Nr. 915/2019.
ADMITERE ÎN SEMINARUL DE LA ALBA IULIA
Institutul Teologic din Alba Iulia anunță admiterea de noi candidați pentru
preoție. Îi rog pe confrații preoți să transmită numele candidaților către oficiul
episcopal împreună cu o scrisoare de recomandare. Termen: 10 iulie 2019.
Perioada de pregătire și examenul de admitere vor avea loc în perioada 14-18
iulie 2019 la Institutul Teologic din Alba Iulia. Candidații se vor prezenta aici
duminică, 14 iulie 2019, până la ora 19.00. Bibliografia pentru admitere poate fi
consultată pe pagina de internet a seminarului: www.seminarium.ro.
Documentele necesare înscrierii: copie legalizată după certificatul de naştere;
extras de botez și miruire; certificat despre căsătoria părinților (dacă este posibil);
diploma de bacalaureat în original, sau adeverință valabilă trei luni; adeverinţă
medicală; scrisoarea de recomandare a parohului; cerere scrisă de mână adresată
episcopului diecezan. Taxa de admitere este de 70 RON (înscriere) + 30 RON
(taxe administrative), sump ce trebuie plătită în numerar la secretariat în
momentul înscrierii.
Mai multe informații pot fi obținute de la rectorul sau secretariatul instituției: Pr.
András István, mobil: 0752-245060, E-mail: sis.rektor@gmail.com; Ferencz
Margit, mobil: 0745-770134;
⁎⁎⁎
Nr. 916/2019.
DESPRE FUNCȚIONAREA CONSILIILOR PAROHIALE
Am publicat în Circulara VI/2015 la nr. 2014/2015 Regulamentul de funcționare
a consiliilor parohiale. Doresc să reamintesc confraților preoți, că funcționarea
consiliilor alese conform regulilor, trebuie să respecte acest regulament. Aceasta
presupune transmiterea către Oficiul Episcopal al proceselor verbale încheiate cu
ocazia întrunirilor de lucru a consiliilor parohiale. Este importantă implicarea
consiliului parohial mai ales în deciziile ce privesc activitatea administrativă care
vizează patrimoniul la nivel de parohie. Membrii consiliului au un rol important
și în revigorarea vieții spirituale a comunității, sau în organizarea serviciului
permanent de caritate. Toți confrații preoți să încurajeze și inspire membrii
consiliilor parohiale la serviciul în folosul comunității.
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Nr. 917/2019.
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ADMIISTRAREA PATRIMONIULUI
BISERICESC
În baza delegării primite de la episcop, pe lângă asigurarea îndatoririlor de ordin
pastoral, parohii și administratorii parohiali au și sarcina de a administra bunurile
materiale și imobiliare ale parohiei. Le recomand tuturor confraților preoți să
studieze cu atenție canoanele 532 respectiv 1284 din Codul de Drept Canonic.
Adresez din nou rugămintea de a proceda cu răspundere în toate cazurile de ordin
juridic, respectând toate legile care se referă la administrarea bunurilor bisericești.
Fac referire aici în mod explicit la cererile de vânzare sau schimbare a bunurilor
bisericești, care în ultima perioadă par să se înmulțească. Orice solicitare de acest
fel trebuie înaintată Oficiului Episcopal, având în vedere faptul, că, orice
negociere ulterioară poate fi inițiată numai în urma unei evaluări oficiale a
bunurilor în discuție.
⁎⁎⁎
Nr. 918/2019.
DESPRE LEGEA SPONSORIZĂRII
Doresc să-i informez pe confrații mei preoți, că a apărut noua formă a Legii
Sponsorizărilor (Legea nr. 30/10.01.2019). În baza noii legi, pot beneficia de
susținere financiară sub formă de sponsorizare doar acele organizații non-profit,
persoane juridice ecleziale, care figurează în baza de date a administrației
financiare. Contractele de sponsorizare pot fi încheiate numai după înregistrarea
persoanei juridice la administrația financiară. Cei interesați pot cere sprijin pentru
înregistrarea online la departamentul de contabilitate al Episcopiei.
⁎⁎⁎
Nr. 919/2019.
REGULAMENTUL CIMITIRELOR
Pentru administrarea și organizarea cimitirelor noastre, decretez regulamentul
cimitirelor catolice. Rog pe Confrații Preoți, să aducă la cunoștința membrilor
consiliilor parohiale conținutul noului regulament, și să pună în aplicare cele
prevăzute în document.
Traducerea textului în limba română se află în curs, urmând a fi publicat.
Până atunci se va consulta textul original în limba maghiară.
Oradea, 5 aprilie 2019.
†Böcskei Ladislau m.p.
episcop diecezan
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