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Nr.1014/2015.
25 DE ANI DE LA CONSACRAREA EPISCOPALĂ - MESAJ DE
FELICITARE EPISCOPULUI EMERIT TEMPFLI JÓZSEF
În urmă cu 25 de ani, după evenimentele din decembrie 1989 mulți dintre noi am
simțit că odată cu căderea regimului dictatorial ne putem bucura nu doar pentru
libertatea dorită, dar mai ales pentru darul iubirii şi al fidelităţii lui Dumnezeu
arătată nouă şi de această dată. Căci Dumnezeu este cel care şi în cele mai grele
încercări conduce poporul său la „libertatea gloriei fiilor lui Dumnezeu”(Rom 8,
21). Schimbările neașteptate și sentimentul libertății care ne-au copleşit, au
întărit în noi speranța, că în viaţa noastră se va reinstaura cât de curând atât de
mult dorita normalitate. După ce ne-am revenit din bucuria prilejuită de
experimentarea libertății redobândite, după acel memorabil Crăciun din anul
1989, în jurul nostru a început marea reaşezare a lucrurilor. Din prima clipă am
sperat și am așteptat ca situația de normalitate amintită să revină și în viața
Bisericii noastre. Am așteptat ca depăşind calitatea de„toleraţi”, Biserica noastră
să-și poată organiza din nou în mod liber viața de credință, continuând prin
activitățile sale ceea ce înaintaşii noştri au realizat şi construit, au păstrat și
transmis timp de aproape o mie de ani, cu multă grijă și cu multe jertfe, chiar şi
în dieceza noastră, spre mărirea lui Dumnezeu și pentru binele sufletesc și
trupesc al oamenilor.
Cât de minunat a fost să putem lua la cunoștință la scurt timp recunoașterea
oficială a vechilor dieceze istorice, dar o bucurie și mai mare ne-a umplut atunci,
când Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, pe care acum îl cinstim deja în rândul
sfinților, în fruntea diecezelor rămase multe decenii fără episcopi, a numit
episcopi diecezani noi, oferind şi pe această cale un semn de recunoştinţă pentru
fidelitatea de care au dat dovadă credincioșii noştrii în anii grei de restrişte. În
rândul episcopilor diecezani nou numiți s-a aflat și noul episcop al Diecezei de
Oradea, Excelenţa Sa Tempfli József, care a fosta primit consacrarea episcopală
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în data de 26 aprilie 1990, prin impunerea mâinilor Eminenței Sale, Cardinal
Paskai László, arhiepiscop de Esztergom-Budapesta, în calitate de consecrator
principal, alături de cale s-au aflat Excelenţa Sa Gyulay Endre, episcop de
Szeged-Csanád, respectiv Excelenţa Sa Bálint Lajos, episcop de Alba-Iulia.
După o perioadă grea şi încercată, Dieceza de Oradea a primit din nou un
episcop, cel de-al 81-lea în ordine cronologică din istoria diecezei. A fost un
prilej de mare bucurie pentru biserica noastră locală, credincioșii întărindu-se în
credinţă, căci din nou s-au simţit sub ocrotirea păstorului ales şi consacrat.
Amintindu-ne aceste evenimente, îi invit din nou pe confrații mei preoți,
persoanele consacrate și pe toți credincioșii, ca după 25 de ani să îi mulțumim cu
bucurie înnoită lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa, cu care ne-a călăuzit mai
departe chiar și în mijlocul provocărilor timpurilor noi, aducându-i mulțumire
mai ales pentru faptul că prin prezența și activitatea episcopului Tempfli József
am putut experimenta mulți ani de-a rândul îngrijirea și dragostea pastorală. El
este cel care, urmându-și Învățătorul, și-a servit dieceza și poporul cu dăruire și
conștiinciozitate. A construit biserica spirituală, în timp ce s-a străduit să
întărească și structura vizibilă a Bisericii, pentru ca moștenirea Sfântului Rege
Ladislau să poată face față cu forțe proaspete și reînnoite provocărilor și
sfidărilor vremurilor noi.Chiar și acum, când puterile sale trupești sunt foarte
limitate, episcopul nostru emerit se roagă pentru dieceza sa, pentru toți preoții,
persoanele consacrate și pentru toți credincioșii.
Cu ocazia celei de a 25-a aniversări a consacrării episcopale, să ne adunăm cu
dragoste și recunoștință față de Dumnezeu în jurul iubitului nostru ierarh,
mulțumindu-i pentru tot ceea ce a înfăptuit pentru preoți și persoanele
consacrate, pentru comunitățile parohiale, pentru toți credincioșii, pentru dieceza
noastră și pentru întreaga Biserică. Să-l amintim în rugăciunile noastre, cerând
ca Sfânta Fecioară Maria, mama preoților să îl aibă în ocrotirea sa iubitoare şi
mângâietoare. Ca semn al iubirii și recunoștinței noastre, să ne dedicăm şi noi
întru totul lui Dumnezeu, să ne orientăm viețile spre Isus, în timp ce cu atitudine
curajoasă și străduință necontenită, cu încredere deplină în Domnul Dumnezeul
nostru să slujim cu devotament poporul și Biserica Sa. Pentru aceasta cerem
binecuvântarea părintească a ierarhului pe care cu toţii, clerici, persoane
consacrate şi credincioși ai diecezei noastre îl aniversează cu bucurie și
recunoștință!
Doamne ne rugăm ție pentru părintele nostru cel bun. Ascultă și primește-ne
rugăciunea. Dăruiește-i harul tău ca în toate să înfăptuiască voința Ta sfântă.
Dăruiește-i putere și curaj, iar în mijlocul suferințelor şi încercărilor, Duhul
Sfânt să-i ofere alinare!
(Rog pe confrații mei preoți, să citească acest mesaj în cadrul liturghiilor de
duminică 26 aprilie, și să se roage împreună cu credincioșii pentru intenția
ierarhului nostru emerit.)
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Nr. 1015/2015.
PELERINAJ DIECEZAN – COLECTĂ PENTRU TRANSCARPATIA
Într-una din circularele anterioare din acest an, am cerut preoților și
credincioșilor să participe într-un număr cât mai mare în data de 3 mai a.c la
tradiționalul pelerinaj diecezan pe care îl organizăm în cinstea Sfântului Rege
Ladislau la Catedrala noastră din Oradea. Contez pe prezența confraților mei
preoți și a credincioșilor, și îi rog pe toți, să ofere acest pelerinaj pentru acei
creștini, care și în zilele noastre sunt persecutați pentru credința lor, dar și pentru
aceia, care din pricina războaielor duc lipsă de cele necesare unei vieţi decente.
Mă gândesc în mod deosebit la frații noștrii care trăiesc în diecezele din Ucraina,
cărora dorim să le oferim donațiile colectate cu ocazia pelerinajului. În acest an
vom oferi în acest scop și contravaloarea cheltuielilor prilejuite de organizarea
pelerinajului. Doresc să mulțumesc de pe acum pentru generozitatea pelerinilor,
fără a-i uita pe cei care desfășoară activități de voluntariat în organizarea
pelerinajului. Să fie această ocazie un semn de exprimare al solidarității frățești!

***
Nr. 1016/2015.
ÎNGRIJIREA PASTORALĂ
ORĂDENE

A

BOLNAVILOR

DIN

SPITALELE

Am dezbătut de mai multe ori situația îngrijirii pastorale a pacienților internați în
spitale. Doresc pe această cale să comunic confraților mei preoți, că în Oradea
pr. Curaliuc Demeter, desfășoară o activitate de pastorație în spitale şi vizitează
în mod regulat bolnavii din instituțiile spitalicești ale orașului nostru. Şi
rugămintea lui este, ca în cazul în care preoţii parohi din afara oraşului au
cunoștință despre internarea într-un spital orădean al unui credincios al parohiei
lor, să anunţe aceasta la nr. tel. 0766-541560. Pr. Curaliuc va putea vizita acest
bolnav. Parohii din Oradea se îngrijeasc personal de bolnavii parohiilor lor, dar
pr. Curaliuc este dispus să-i asiste și pe aceștia la cerere. Să tratăm cu mare
răspundere îngrijirea bolnavilor, și să facem tot posibilul pentru a le oferi
asistență pastorală necesară!

***
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Nr. 1018/2015.
HIROTONIRE ÎNTRU PREOT
Din harul lui Dumnezeu, în acest an am ocazia să îi invit pe confrații mei preoți
și pe credincioși la o hirotonire de preot. Diaconul BAKOS Gábor va fi hirotonit
în data de 4 iulie 2015, la orele 11.00 în Catedrala din Oradea. Îi aștept cu drag
pe toți cei dornici să participe la acest moment deosebit. Să ne rugăm pentru
candidatul nostru!
Oradea, 17 aprilie 2015.
†Böcskei László m.p.
episcop
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