Circulara episcopului diecezan de Oradea
László

II. / 2015

Nr. 590/2015.
ORELE DE RELIGIE ÎN ŞCOLI
Preacucernici Confraţi! Stimate Catehete şi Stimaţi Cateheţi! Dragi Părinţi!
În urma disputelor provocate în ultimul timp pe marginea predării orelor de
religie în şcoli şi participarea elevilor la aceste ore, se pare că ne confruntăm cu
o nouă situaţie care implică pe toţi cei cu responsabilităţi faţă de educarea şi
formarea tinerei generaţii. Mă gândesc în primul rând la părinţi, dar şi la preoţi şi
cateheţi, care împreună poartă o responsabilitate faţă de educarea religioasă a
fiecărui copil şi tânăr. Este aşadar necesar să subliniem câteva aspecte practice
şi de principiu, pentru ca printr-o informare corespunzătoare făcută la timp şi la
locul potrivit, toţi cei vizaţi să poată răspunde noilor prevederi în acest domeniu.
Conform prevederilor din legea educaţiei în vigoare, disciplina religie rămâne
ca şi disciplină obligatorie în trunchiul comun, astfel încât elevilor trebuie să li
se asigure posibilitatea participării la educaţia religioasă conform cultului de
care aparţin (Legea Educaţiei, par. 18, art. 1.). Au intervenit modificări în ce
priveşte paticiparea la aceste ore. Conform unei decizii a Curţii Constituţionale,
nu se consideră a fi constituţională practica de până acum, cf. căreia pentru
neparticiparea elevilor la orele de religie, părinţii elevilor sau elevii majori
trebuiau să înainteze o cerere scrisă în acest sens.
În urma deciziei amintite, Ministerul Educaţiei Naţionale a emis o adresă
circulară către toate inspectoratele şcolare (29703/16.02.2015), în care solicită
următoarele:
Până la data de 6 martie a.c. în fiecare şcoală părinţii elevilor sau
elevii majori pot înainta o cere prin care solicită participarea la orele de
religie. Deci, conform noii proceduri cerere vor înainta cei pentru care se
solicită participarea la orele de religie şi nu cei pentru care nu se doreşte
această participare.
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În sensul celor de mai sus adresez rugămintea către toţi Confraţii Preoţi şi
Cateheţi, ca în perioada imediat următoare, până la data de 6 martie să
folosească orice ocazie pentru a transmite părinţilor această prevedere. În cadrul
serviciilor religioase, cu ocazia întrunirilor care se organizează în comunităţile
noastre, în biserică şi în afara ei să informăm părinţii despre aceste modificări,
pentru ca ei să poată solicita din timp participarea copiilor lor la ora de religie
catolică în şcoala unde învaţă.
Totodată, rog pe Preacucernicii Confraţi să îndrume şi să încurajeze părinţii
copiilor spre asumarea acestei posibilităţi. Să nu cedăm tentaţiei comodităţii! Să
considerăm cu toţii – preoţi, părinţi şi cateheţi - ca fiind o obligaţie de suflet
asigurarea participării copiilor noştri la orele de religie în şcoli. Nu trebuei să
accentuez prea mult, că părinţilor le revine în primul rând obligaţia asigurării
unei educaţii corespunzătoare copiilor lor. Pe lângă aceasta, atunci când au cerut
botezul pentru copii lor, părinţii creştini şi-au asumat faţă de ei şi obligaţia unei
educaţii creştine. Acum este momentul să dovedim importanţa acestor
angajamente pentru noi, precum şi ataşamentul nostru faţă de valorile credinţei,
care dorim să le transmitem copiilor noştri. Să nu permitem ca propagatorii unor
curente ultramoderniste, fără credinţă şi religiozitate, să ne împiedice în
mărturisirea valorilor creştine. Să ne apărăm drepturile şi să trăim cu
posibilităţile care ne sunt oferite inclusiv prin solicitarea participării la orele de
religie în şcoli a copiilor noştri.
Nu în ultimul rând, cer Preacucernicilor Confraţi să caute posibilitatea unei
colaborări mai strânse cu cateheţii noştri. Printr-un efort comun, să facem orele
de religie cât mai atractive, pentru ca elevii să poată împărtăţi o experinţă
profundă a întâlnirii cu Dumnezeu, pe care-L descoperă înainte de toate prin
credibilitatea şi mărturia educatorului. Strădaniile cateheţilor să fie sprijinite de
către părinţi, care să vadă în educaţia religioasă din şcoală o completare la
frumoasa şi responsabila activitate de educare şi formare pe care o desfăşoară ei
înşişi spre binele copiilor lor. Transmiterea valorilor credinţei a oferit
întotdeauna un fundament solid pentru viaţa unei generaţii. Fie, ca Dumnezeu să
ne îndrume şi să binecuvânteze eforturile părinţilor, a preoţilor şi a cateheţilor în
slujirea educaţiei şi formării tinerei generaţii.
Oradea, la 23 februarie 2015.
† Ladislau m.p.
episcop
Rog Preacucernicii Confraţi să dea citire acestui mesaj în liturghiile din
duminica a II-a din Postul Mare
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