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Nr. 661/2016.
MESAJ PASCAL
Frați și surori în Cristos, dragi credincioși!
„În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineață, pe când mai era încă întuneric,
Maria Magdalena a venit la mormânt și a văzut că piatra fusese luată de la
mormânt.” (In20, 1). – Așa începe evanghelistul Ioan relatarea evenimentelor
legate de învierea lui Isus. După așezarea Lui în mormânt, cuvintele de mai sus
arată o trecere către o nouă realitate. Maria Magdalena, fiind prima care sosește
la mormânt, îl găsește gol. Speriată, aleargă la Simon Petru, să-i ceară ajutor, în
speranța că va da de urmele lui Isus care a fost luat din mormânt. Descoperirea
mormântului gol, așa cum este prezentată în relatarea de mai sus, este
evenimentul crucial pe care se bazează credința noastră în înviere. Merită să
poposim preț de câteva momente asupra acestei relatări, să reflectăm asupra ei,
pentru a-i putea înțelege mesajul.
„În prima zi a săptămânii...” – Prin faptul că evanghelistul descrie în detaliu
cum imediat după sabat – ziua de odihnă a evreilor, Maria Magdalena aleargă la
mormântul lui Isus, nu dorește doar să așeze în timp acest eveniment. Primele
ore ale primei zile din săptămână indică spre ceva cu totul nou! Drumul Mariei
Magdalena nu duce către o persoană neînsuflețită, a cărei pierdere a provocat
tristețe. Este vorba de ceva mai profund, deoarece descoperirea mormântului gol
duce de la întuneric la lumină pe cei aflați pe drum, pe cei care în căutarea lor se
lovesc de situații pe care nu le înțeleg, pe cei care nu găsesc ceea ce caută, dar
care acum au parte de o experiență nouă, menită să le risipească orice teamă.
Mormântul gol, ca și loc al liniștii, devine izvorul unei noi revelații, care
dezvăluie în fața oamenilor noutatea vieții. Elementul nou pe care primele
cuvinte din relatarea despre învierea Domnului ne-o inspiră, ne deschide calea
către înțelegere și acceptare, o cale pascală autentică, pentru ca asemeni Mariei
Magdalena, și noi să ajungem la trăirea bucuriei învierii.
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[Această cale pascală evocă în faţa noastră viața lui Isus, care așa cum o
cunoaștem, poartă în sine semnele noutății. Cei care-L înconjoară devin atenți la
acest nou profet al cărui înțelepciune depășește pe cea a cărturarilor. Învățătura
sa și minunile săvârșite provoacă freamăt în mijlocul poporului, care vede în El
pe mult așteptatul mântuitor și eliberator. „Însă el, trecând prin mijlocul lor, a
pleca dintre ei.” (Lc4, 30), –deoarece nu a venit pentru a consolida puterile
acestei lumi, ci pentru a descoperi puterea sufletului. Punctul culminant al
noutății aduse de Isus a fost acceptarea suferințelor omenești, iar mormântul gol
este exprimarea cea mai elocventă a unei vieți petrecute sub semnul deplinei
noutăți: cel care a învățat oamenii despre adevărata viață, nu putea să rămână în
întunericul morții. A nimicit moartea, pentru a ne conduce la adevărata viață!
Frați şi Surori în Cristos! Viața lui Isus își atinge apogeul în evenimentul pascal.
Mântuirea ne-a adus-o prin jertfa de pe cruce, dar a dorit totuşi să ne dezvăluie și
o continuare. Înfrângerea morții înseamnă o viață înnoită. Drumul pascal nu
înseamnă altceva, decât înțelegerea și acceptarea faptului, că prin Isus Cristos
Dumnezeu i s-a dezvăluit omului, pentru a dărâma zidurile limitelor sale, în
spatele cărora de multe ori ne face plăcere să ne ascundem. Dumnezeu s-a
revelat lumii, pentru ca în golul existenței noastre omenești să creeze loc acelor
noutăți, care nu pot fi ascunse în spatele unor pietre de mormânt. Reușim oare să
vedem semnele acestei noutăți și simțim în viața noastră cotidiană speranța care
izvorăște de aici? Sau poate că ne preocupă doar propria persoană, întocmindune propriile planuri în mormintele noastre? „...piatra fusese luată de la
mormânt.” – Cristos cel viu a ieșit din rândul celor morți, iar odată cu el și cei
care îl cunosc și îl urmează!
Reflectând în continuare la calea pascală ce ni se dezvăluie, ne gândim şi la
fidelitatea lui Dumnezeu. Fidelitatea înseamnă o legătură statornică față de
cineva sau ceva. Dar înseamnă şi o corespondență cu originalul, cu prototipul,
înseamnă a corespunde cu ceea ce s-a stabilit de la bun început. În noaptea
Sfintei Învieri evocăm fidelitatea lui Dumnezeu față de om. Cât de
impresionantă este atenția pe care Dumenzeu o acordă poporului său! Nici un
obstacol nu poate sta în calea realizării planului divin. Până și marea se deschide
în fața celor cărora Dumnezeu le-a pregătit calea spre adevărata viață. Pentru
Dumnezeu această fidelitate nu înseamnă o noutate. Numai pentru noi poate fi
surprinzător faptul că El este întotdeauna prezent și statornic în angajamentul
față de om. Papa Francisc, cu ocazia Anului Sfânt ne-a dezvăluit o imagine
impresionantă a acestei fidelități divine. Sfântul Părinte spune că această
fidelitate, ca semn al milostivirii divine, are o față. „Isus Cristos este chipul
milostivirii Tatălui... El a devenit viu, vizibil și a ajuns la apogeul său în Isus din
Nazaret.” – (Misericordie Vultus1).
Sărbătoarea pascală este o sărbătoare a înțelegerii și acceptării! – Nu este vorba
despre un Dumnezeu îndepărtat, străin omului, sau despre faptele acestuia.
Putem să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu cel care ne este aproape, dacă
2

reușim să vedem în Isus Cristos viața glorioasă încununată prin propria jertfă.
Prin mormântul gol, Isus arată oamenilor noutatea vieții adevărate.Cu toții am
fost chemați la această viață deja prin sfântul botez. Totuși, pe parcursul vieții
încercăm multe incertitudini. De multe ori nu reușim să apreciem îndeajuns
adevărata noastră chemare. Creștinul nu poate fi un om de rând. Și totuși de
multe ori suntem astfel! Dar nu ne putem opri aici. Atunci când este vorba
despre trăirea credinței, fidelitata lui Dumnezeu față de noi ne obligă să nu ne
lăsăm dominați de spiritul indiferenței, al falsei simplități, sau ispitei
superficialității care îmbracă forma uniformismului. Trebuie să depunem
mărturie în fața oamenilor cu angajament înnoit despre posibilitățile pe care ni le
oferă viața cea nouă. „Aceasta este pentru noi izvor de bucurie, de seninătate și
de pace, condiție a mântuirii noastre.” – (Misericordie Vultus2).]
Există în această cale pascală şi un lucru deosebit, faţă de care mai ales la
această sărbătoare trebuie să fim deosebit de sensibili. Calea pascală îl aşează în
centrul atenţiei pe omul mântuit și chemat la viață. Aici putem să reflectăm
asupra propriei noastre meniri, căci Dumnezeu ne-a chemat pe toții la viață. Nu
putem doar contempla evenimentele pascale. Vocația noastră este trăirea
pascală, și acceptarea a tot ceea ce numai Dumnezeu poate iniția și realiza în
viața omului. În evanghelie citim cum la auzul cuvintelor Mariei Magdalena,
Simon Petru pornește de îndată către mormântul lui Isus. (In20, 3-7). Oare ce a
simțit acest Petru în drumul său către mormânt? Speranța revederii
Învățătorului? Sau poate remușcările provenite de la momentul lepădării de Isus?
Poate chiar speranța unei continuări împreună cu Isus din Nazaret? Nu putem
ști! Totuși, Scriptura ne arată, că acest Petru, în ciuda oricărei aparențe, nu și-a
pierdut speranța. Este în continuare un om care caută, rămâne deschis față de
șansele pe care Dumnezeu i le oferă. Nu înțelege imediat realitatea, dar știe că
Isus cel mort nu mai este în mormânt, și acest fapt nu este lucrarea unui om. Se
găsește în fața unei situații noi, de care nu se delimitează, ci și-o asumă în mod
liber şi conştient.
Prin minunea Învierii, Dumnezeu îl așează din nou în centrul atenției pe om. De
aceea nu putem sta indiferenți în preajma mormântului gol! Mormântul gol este
semnul iubirii lui Dumnezeu, care ne îndeamnă la responsabilitate și asumarea
unei poziții demne în credința noastră. Aceasta este noutatea omului pascal:
asumarea luptei împotriva forțelor întunericului, pentru a oferi acestei lumi o
lumină nouă! Mormântul gol este un izvor din care se pot împrospăta toți cei
obosiți, toți cei care și-au pierdut speranța, toți cei care s-au scufundat în
propriul mormânt. Să dezvăluim prin viața noastră acest izvor, și să ducem
semenilor noștri puterea sa tămăduitoare.
Iubiți credincioși! Zorii sărbătorii pascale reprezintă începutul unei noi realități,
care va fi vizibilă în noi, în comunitatea noastră numai dacă pornim să căutăm și
să găsim acel mormânt gol. Dumnezeu lucrează în viețile noastre și astăzi! El
este cel care înlătură piatra. Noi trebuie doar să vedem și să credem!
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Dumnezeu să dăruiască tuturor harul înnoirii sufletești. Vă doresc o sărbătoare a
Învierii Domnului binecuvântată!
Oradea, Sărbătoarea Învierii Domnului 2016.
† László m.p.
episcop diecezan
(se poate citi integral sau în doar o parte [...] în cadrul liturghiei din prima sau
a doua zi a Sfintelor Paşti.)
***

Nr. 662/2016.
EXERCIȚII SPIRITUALE PENTRU PREOȚI
Așa cum am semnalat în circulara precedentă, și în cursul acestui an organizăm
exerciții spirituale pentru preoți. Ca și până acum, exercițiile spirituale vor avea
loc la Șinteu între 11-15 iulie 2016. Moderatorul invitat va fi Pr. Barsi Balázs
OFM. Doresc să subliniez faptul, că în acest an este singura ocazie oferită de
către Dieceză pentru efectuarea exercițiilor spirituale, existând posibilitatea
participării la exerciții spirituale și în afara diecezei. Îi rog pe Confrații Preoți
care aleg varianta din urmă, să-mi prezinte un certificat eliberat de către
moderatorul exercițiului spiritual la care au participat. Recomand participarea la
un exercițiu spiritual cel puțin odată la doi ani!
***
Nr. 663/2016.
ÎNTÂLNIRILE DECANALE LUNARE
Am constatat cu mulțumire faptul că în majoritatea decanatelor s-a stabilizat
practica întâlnirilor lunare. Îi rog în continuare pe Preacucernicii Decani și pe
Confrații Preoți, să trateze cu seriozitate aceste ocazii și să profite de aceste
posibilități atât cu scopul împrospătării sufletești, cât și cel al discutării
problemele curente. Îi rog pe Preacucernicii Decani să facă în așa fel, încât
fiecare întâlnire să aibă o parte spirituală, pastorală, care poate fi o meditația, sau
o prelegere ca şi parte a formării permanente. Doresc, ca din acest an să particip
personal cel puțin la câte două întâlniri ale fiecărui decanat: primăvara, respectiv
toamna.
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Nr. 664/2016.
FORMARE PERMANENTĂ A PREOȚILOR – REVENIRE!
Anul trecut am publicat sub numărul 1252/2015 (Ord.Circ. V./2015) programul
reactualizat de formare permanentă al preoților. Solicit Confraților Preoți în
cauză să se alinieze acestor prevederi și să procedeze întocmai!
***
Nr. 665/2016.
INVENTARIEREA ORGILOR DIN DIECEZĂ
În cazul intervențiilor de renovare ale bisericilor trebuie să acordăm o mare
atenție nu numai elementelor construite (renovarea interioară și exterioară a
pereților), ci și dotărilor din interior sau exterior. Una dintre dotările de bază este
orga. Multe dintre bisericile noastre dispun de instrumente muzicale valoroase și
frumoase, chiar și dacă pe moment unele prezintă defecțiuni sau sunt scoase din
uz. Pentru a putea proteja în mod adecvat patrimoniul de orgi de care dispunem,
avem în plan efectuarea unui inventar în acest sens. În viitorul apropiat vom
oferi informații suplimentare. Îi rog pe Confrații Preoți să colaboreze la această
inițiativă. Mulțumesc anticipat!
***
Nr. 667/2016.
DISPOZIȚII PRIVIND CAZUL NUȘFALĂU
Informez pe Preacucernicii Confraţi, că în urma decesului Pr. Csilik János, am
făcut publică sub nr. 556 din 1 martie 2016 o dizpoziţie referitoare la cazul
Nuşfalău. În cele ce urmează comunic integral textul acestei dispoziţii.
_______________________________________________________________
DISPOZIŢIE
Odată cu trecerea la cele veşnice a Pr. Csilik János, a devenit necesară o revenire la cele
comunicate anterior referitor în cazul Nuşfalău. Cunoscând înrăutăţirea stării de sănătate a Pr.
Csilik, în ultima perioadă ne-am abţinut de la orice luare de poziţie în acest caz, considerând,
că nu este oportun să împovărăm şi mai mult starea confratelui nostru suferind. Deoarece
imediat după decesul Pr. Csilik au fost deja formulate solicitări în acest caz – solicitări care nu
pot fi considera întemeiate, - cu deplină responsabilitate pastorală comunic confraţilor preoţi
şi credincioşilor vizaţi următoarele:
1.
Conform celor declarate anterior, toate celebrările liturgice, inclusiv organizarea şi
coordonare pelerinajelor în locul vizat de lângă localitatea Nuşfalău, nu au primit o autorizare
din partea forului bisericesc competent. În această privinţă nu s-a schimbat nimic nici în
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prezent: celebrările liturgice, în mod special celebrarea sfintei liturghii pe „Muntele Sfintei
Treimi” se desfăşoară fără autorizarea bisericească.
2.
După decesul Pr. Csilik János nu am împuternicit pe nimeni să celebreze în viitor
servicii religioase, în mod expres sfânta liturghie pe „Muntele Sfintei Treimi” de lângă
Nuşfalău.
3.
Celebrarea sfintei liturghii se poate face nestingherit în biserica romano-catolică din
Nuşfalău şi nu în locul improvizat de pe „Muntele Sfintei Treimi”.
4.
Locul denumit „Muntele Sfintei Treimi” rămâne şi în continuare un loc de rugăciune,
unde pot fi rostite în public toate rugăciunile şi devoţiunile aprobate de forurile competente şi
care se regăsesc în cărţile bisericeşti editate şi autorizate în diferite limbi. Păstrarea Sfintei
Euharistii în acest loc nu este permisă.
5.
Comunitatea formată pe „Muntele Sfintei Treimi” nu are nici în prezent o autorizare şi
nu este recunoscută ca atare de către forul bisericesc competent.
Preacucernicii Confraţi sunt rugaţi să se conformeze întru toate la cele aici formulate şi să se
abţină de la orice fel de manifestare care contravine ordinii interioare a bisericii noastre.
Totodată, Preacucernicii Confraţi sunt rugaţi să informeze corect şi credincioşii implicaţi în
cazul Nuşfalău, subliniind că fiecărui credincios îi revine responsabilitatea de a promova şi de
a sluji unitatea în cadrul comunităţii din care face parte.

***
Nr. 668/2016.
PROTEJAREA FAMILIEI – MULȚUMIRI PENTRU STRÂNGEREA DE
SEMNĂTURI
Doresc să aduc mulțumiri pe această cale Confraților mei, care în săptămânile
trecute cu multă abnegație s-au angajat în acțiunea de sprijinire a valorilor
familiei. Prin colectarea de semnături în sprijinul unei inițiative laice care
vizează unele modificări în constituția țării, am contribuit la un demers care
sperăm să aducă roade. Este lăudabil că și Dieceza noastră și-a asumat acest rol,
aducând astfel o mărturie despre valorile familiei tradiționale în lumea de astăzi.
Să rămânem în continuare atenți la aceste demersuri și să folosim orice
împrejurare pentru a putea fi în sprijinul familiilor noastre, în apărarea valorilor
instituției familiei în general.
***
Nr. 669/2016.
PERIOADA DE CONCEDIU AL PERSONALULUI EPISCOPIEI
În perioada 18-30 iulie 2016, birourile Ordinariatului Episcopal vor fi închise.
Rog pe Confrații Preoți să se organizeze în așa fel, încât această perioadă de
pauză să nu le afecteze activitatea. Vă mulțumesc pentru înțelegere!
Oradea, 3 martie 2016.
† László m.p.
episcop
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