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PRIN PRACTICILE POSTULUI MARE CĂTRE SĂRBĂTOAREA
ÎNVIERII DOMNULUI
Cu ocazia vizitei apostolice în Irak, Sfântul Părinte Papa Francisc a celebrat
sfânta liturghie și la Bagdad, în Catedrala caldeeană Sfântul Iosif. În predica
rostită cu această ocazie, Sfântul Părinte folosește o propoziție, care m-a
impresionat profund, motiv pentru care doresc să împărtășesc cu voi aceste
cuvinte cu un mesaj deosebit pentru noi toți: „Pentru a fi fericiți, nu e suficient
ca din când în când să dăm dovadă de eroism, ci este nevoie să fim zilnic
adevărați mărturisitori!” (Omilia, Bagdad, 6 martie 2021).
Deja în circulara mea precedentă am menționat faptul, că „și în acest an trebuie
să organizăm Postul Mare în circumstanțele impuse de pandemie”. Experiențele
noastre de până acum par să confirme cuvintele mele, așa cum nici perioada care
urmează nu ne rezervă prea multe semne încurajatoare. Cu toate acestea, trebuie
să ne străduim a rămânem întru totul statornici în misiunea noastră, trăind acest
timp al Postului Mare, împreună cu credincioșii noștri, ca un timp al harului, ca
o oportunitate specială în pregătirea Învierii Domnului. Avem mare nevoie de
Duhul Înțelepciunii, pentru a putea descoperi cu grijă sporită și cu maximă
creativitate căile, care ne conduc spre bogăția credinței. Nu putem obosi în
căutarea de noi oportunități, iar prin statornicia și perseverența noastră trebuie să
transmitem oamenilor mesajul de iubire al lui Dumnezeu, de care acum, în
perioada pandemiei, este atât de mare nevoie. Numai prin slujirea celor
încredințați nouă și prin sacrificiul personal putem atinge fericirea dorită și
roadele valoroase ale acesteia. Această stare de fapt mă face să consider atât de
relevante cuvintele Sfântului Părinte, căci prin ele primim încurajare pentru
săptămânile următoare ale Postului Mare și apoi pentru perioada pascală:
„Pentru a fi fericiți, nu e suficient ca din când în când să dăm dovadă de
eroism, ci este nevoie să fim zilnic adevărați mărturisitori!”
În sensul celor aici enunțate, invit și încurajez pe toți confrații mei preoți la
următoarele:
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1. Respectând reglementările epidemiologice, să creem oportunități pentru a ne
putea adresa credincioșilor în timpul sfânt al Postului, gândindu-ne atât la cei
care frecventează regulat bisericile, dar și la cei care nu participă la liturghii în
mod regulat. Să acordăm atenție sporită necesităților spirituale și să fim la
dispoziția credincioșilor noștri, astfel încât să le putem oferi sprijinul sufletesc
de care au nevoie.
2. Acolo unde este posibil, să păstrăm tradiția exercițiilor spirituale ale
Postului Mare, cu respectarea strictă a normelor de prevenire a pandemiei.
3. „Să oferim spațiu creativității!” – spuneam în circulara precedentă. Îndemn și
acum pe toți, să aveți curajul de a oferi credincioșilor și alte posibilități de
îmbogățire spirituală, pe lângă practicile obișnuite. Se poate organiza
devoțiunea Calea Crucii pentru diferite grupuri pastorale: familii, elevi de
cateheză, vârstnici, bărbați, membrii consiliilor parohiale, indicând faptul, că
rugăciunea este acel mijloc, prin care comunitatea parohială dorește să
conștientizeze mai profund importanța Postului Mare. Prezentarea solemnă a
patimilor lui Isus, așa cum este practicat în tradițiile locale, poate fi un alt
mijloc util în aprofundarea misterului mântuirii noastre.. Putem să implicăm în
aceasta pe credincioșii noștri (familiile, tinerii, profesorii de religie, membrii
consiliilor parohiale) pregătindu-i să citească solemn patimile Domnului Isus în
liturghia din Duminica Floriilor sau în celebrarea din Vinerea Mare. Să îi
încurajăm pe credincioși să pregătească lumânarea pascală. O pot face în mod
individual, în familie, sau în grupuri parohiale (rozarul, consiliului parohial,
elevi și tineri). Cu aceste lumânări putem oferi o bucurie pascală vârstnicilor și
bolnavilor.
4. Să acordăm o atenție specială asigurării posibilității de participare la
sacramentul reconcilierii - sfânta spovadăe. Să încurajăm credincioșii să se
spovedească din timp, chiar dacă spovada de Paști se poate face între Miercurea
Cenușii și până la Rusalii.
5. Și în circulara precedentă am făcut apel la colectarea de alimente
neperisabile. Cu această ocazie dispun ca între a cincia duminică a Postului
Mare și Duminica Floriilor, în fiecare parohie să se colecteze astfel de alimente.
Donațiile obținute vor fi distribuite celor nevoiași în primele zile ale Săptămânii
Patimilor. Membrii comitetelor parohiale să ofere sprijin în colectarea și
distribuirea donațiilor! Și prin acest gest îl urmăm pe Isus și oferim un semn
palpabil al iubirii creștine. Mulțumesc anticipat tuturor pentru cooperarea!
6. Încurajez pe Preacucernicii Confrați, să profite de posibilitățile oferite prin
mijloacele tehnice, și să pregătească mesaje pascale destinate credincioșilor.
Mă gândesc la modelul vechilor cărți poștale, individualizate pentru fiecare
parohie, care să conțină cuvinte de încurajare atât de binevenite în acest timp.
7. În seara care precede Dumninica Floriilor, invit pe toți credincioșii diecezei
noastre, ca împreună cu preoții și persoanele consacrate, să participăm la o
adorație eucharistică. Pentru acest moment de rugăciune, care rog să fie
organizat pe parcursul unei ore începând cu ora 19.00, să ne lăsăm inspirați de
următoarea tematică: „Să-L primim pe Isus în viața noastră și să rămânem
statornici în timpul de încercare. Pentru mărturia zilnică să ne lăsăm inspirați
de patimile și moartea pe cruce a lui Isus. Prin aceasta să dobândim bucuria
pascală a înnoirii! ” Aștept parohiile din Oradea să vină la adorația comună în
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Catedrala episcopală, iar parohiile din afara orașului să organizeze adorația
individual.
8. Un suport cu materiale idei pastorale pentru Postul Mare și sărbătoarea
Învierii urmează a fi publicat și actualizat pe pagina web a diecezei noastre
(varad.org/hu/hirek/nagyhet2021). Așteptăm și materiale în limba română și în
limba slovacă.
Propunerile de mai sus, precum și multe alte idei pot fi adevărate forme ale
mărturiei creștine. Să rămânem deschiși față de mesajul mântuitor al lui
Dumnezeu, pentru ca prin noi și prin inițiativele noastre statornice, acest mesaj
să poată ajunge la credincioși și la toți cei care îl caută pe Dumnezeu.
⁎⁎⁎
Nr. 641/2021.
LITURGHIA CRISMEI DIN JOIA MARE
În Joia Mare, la 1 aprilie 2021, ora 10.00 am programat celebrarea liturghiei
uleiurilor în catedrala noastră din Oradea. Sper, ca în anul acesta să putem
celebra împreună acestă liturghie. Vă invit pe toți la această celebrare!
⁎⁎⁎
Nr. 642/2021.
FORMAREA SENATULUI PREOȚESC
În urma alegerii reprezentanților din decanate, am reușit definitivarea noului
Senat Preoțesc, care pentru următorii cinci ani va fi compus din următorii
confrați:
Membrii din oficiu:
Msgr. FODOR József, vicar general;
Pr. Dr. KOVÁCS F. Zsolt, director de cancelarie;
Pr. Dr. FÜGEDY Antal, vicar judiciar.
Membrii aleși:
Pr. SZABÓ Ervin, paroh Oradea-Olosig (Decanatul de Oradea);
Pr. NAGY Tibor, paroh de Tărian (Decanatul de pe lângă Oradea);
Pr. MIHÁLY Balázs, paroh de Mișca (Decanatul de Marghita);
Pr. KUGLIS Gábor, paroh de Săcueni (Decanatul de Săcueni);
Pr. Dr. LŐRINCZ Ottó, paroh de Salonta (Decanatul de Tinca);
Pr. SZŰCS Attila, paroh de Cehu Silvaniei (Decanatul de Șimleu Silvaniei);
Pr. OZSVÁTH József, paroh de Tășnad (Decanatul de Tășnad).
Membrii numiți:
Pr. VASS Csaba CM, paroh de Oradea-Sf. Ecaterina;
Pr. MÂRŢ Mihai, paroh de Oradea-Sfânta Maria, reprezentant al credincioșilor
de limba română;
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Pr. MERCSAK Anton, paroh de Borumlaca, reprezentant al credincioșilor de
etnie slovacă;
Pr. PÉK Sándor, protopop, paroh de Oradea-Oraș Nou.
Sarcinile Colegiului Consilierilor vor fi îndeplinite în continuare de Capitlu.
Invit Senatul preoțesc la data de 23 martie 2021, ora 11.00, pentru ședința de
constituire. În legătură cu această întâlnire voi mai trimite informații utile.
⁎⁎⁎
Nr. 643/2021.
DESPRE ACTIVITĂȚILE ADMINISTRATIVE
Mulțumesc confraților mei preoți pentru datele statistice și evidențele furnizate
în timp util. Acolo unde este nevoie de completări sau clarificări, să le
soluționăm cât mai curând. Fac în continuare apel la toți confrații preoți, să
anunțați la biroul episcopal orice lucrare de renovare planificată la clădirile
bisericești sau orice altă intervenție (organizarea cimitirului, reorganizarea
spațiilor liturgice, renovarea orgilor etc.). Nu inițiați nicio lucrare fără a obține în
prealabil avizul unui profesionist și al autorității diecezane competente.
⁎⁎⁎
Nr. 644/2021.
PREZENȚA NOASTRĂ PE PLATFORMELE SOCIALE
Apreciez eforturile confraților mei depus pentru transmiterea mesajului
Evangheliei prin mijloacele media sociale. În ultimele luni am acumulat multe
experiențe pozitive în acest sens, mai ales că, prin aceste mijloace am putut
asigura în multe cazuri asistența pastorală necesară. Chiar dacă aceste
instrumente nu pot înlocui prezența fizică, la folosirea acestor căi de
evanghelizare, în fața camerelor de filmat, să dăm dovadă de maximă disciplină
și profunzime în celebrările liturgice.
De asemenea, să dăm dovadă de exigență accentuată față de noi înșine și în
modul de manifestare personală în mediul online. Să nu uităm, că în persoana
noastră oamenii văd în primul rând preotul. Scriu acest lucru deoarece, din
păcate, unii dintre noi folosesc nesăbuit oportunitățile oferite de rețeaua globală.
Atât prin cuvintele rostite, cât și prin prezentarea în mediul online, să
comunicăm doar acele mesaje, pe care ni le putem asuma și în fața comunității
preoțești!
Oradea, 7 martie 2021.
†Böcskei László
episcop diecezan m.p.
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