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ÎN PREGĂTIREA PELERINAJULUI DIECEZAN
Frați și surori cinstitori ai Învierii lui Cristos!
Cu această adresare doresc să accentuez bucuria pe care noi creștinii o
experimentăm față de sfânta învierea a lui Cristos, de unde provine începutul
unei noi vieți, dar și angajamentul nostru față de înnoirea vieții în noi și în jurul
nostru. La această bucurie nu ar trebui să renunțăm în nici o împrejurare, dar
trebuie să căutăm toate mijloacele, pentru a face ca bucuria învierii, puterea și
încrederea emanată din ea, să pătrundă lumea noastră obosită, aducând tuturor
încredere și speranță.
Parcurgând în aceste zile relatările pascale, m-a impresionat momentul, când
femeile care se îndreptau spre mormânt făcându-și griji datorită pietrei mari de
la mormânt, s-au pomenit în fața mormântului gol, unde ședea un tânăr îmbrăcat
în alb, îngerul Domnului, care le-a relatat despre cele întâmplate: „A înviat; nu
este aici; iată locul unde-L puseseră. Duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui
Petru, că El merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veţi vedea, după cum
v-a spus vouă” (Mc 15,1-8).
Putem considera ca și un timp de har oportunitatea oferită nouă acum, atunci
când asemenea femeilor care se apropiau de mormânt, și a apostolilor ajunși la
certitudinea credinței, suntem chemați, ca eliberându-ne de lanțurile obișnuinței,
să ne angajăm într-o slujire care să ofere adevărată viață, elan și certitudinea
unui țel pentru toți cei care sunt ancorați în împlinirea planului dumnezeiesc.
Căci Dumnezeu dorește să-și împlinească creația pentru viitorul celor care nu se
închid voinței sale. A porni de la experiența mormântului gol, pentru a mărturisi
în fața lumii viața înnoită, este o misiune pascală care trebuie să o îndeplinim
cu fermitate, pentru ca să convingem pe cei nehotărâți sau necredincioși și să
încurajăm pe cei slabi și căzuți sub povara existenței lor. Misiunea pascală
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constă așadar în împărtășirea bucuriei vieții noi aduse de Cristos, a comuniunii
în bucuria care ne fructifică viața personală și comunitară.
Urmând exemplul Mariei Magdalena și a femeilor sfinte, doresc să vă încurajez
pe această cale, ca în timpul pascal și nu numai, să fim generoși în împărtășirea
bucuriei pascale cu semenii noștri, așezând pe primul loc consolidarea
comunităților noastre, pentru ca mărturia și devotamentul nostru să fie credibile
și atractive în fața tuturor. În aceste momente nu doar vă încurajez, ci vă adresez
și o chemare, pentru ca trăirea pascală să nu fie doar o experiență teoretică de
moment și prilej de luare a unei decizii bune, ci să ne îndemne la fapte concrete,
pentru ca vestirea îngerului să ne atingă și pe noi: „duceţi-vă de spuneţi
ucenicilor Lui şi lui Petru, că El merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl
veţi vedea, după cum v-a spus vouă.”
Timpul pascal din acest an, ne oferă o posibilitate deosebită de a percepe și de a
transmite altora mesajului pascal. Se împlinesc 825 de ani de la canonizarea
Sfântului Ladislau, întemeietorul diecezei noastre. Nu doar comemorăm acest
evenimnt, dorim să celebrăm cu adevărat această sărbătoare și prin aceasta, să
conștientizăm că Dumnezeu ne-a oferit prin acest sfânt un mijlocitor puternic și
un exemplu credibil de viață. Punctul culminant al celebrării noastre dorim să fie
pelerinajul diecezan din 14 mai 2017, când vom cere din nou asupra noastră și a
întregii lumi ocrotire și binecuvântare de la bunul Dumnezeu.
Acest eveniment deosebit ne îndeamnă să pornim și să ieșim din zona noastră
cofortabilă pentru un țel nobil. Căci avem nevoie uneori să ne corectăm și să
lărgim privirea noastră. Uneori este nevoie să fim mai înțelegători față de
ceilalți, și să ne apropiem unii de alții. Pe de altă parte, evenimentul spre care ne
îndreptăm este o posibilitate de a experimenta comuniunea, atunci când
fundamentul sau rădăcina comună devine deja o cale spre celălalt, aducând
resurse în plus pentru cotidian.
Și din aceste motive, dragii mei care purtați în voi bucuria lui Isus Cristos cel
înviat, cu mult drag vă învit pe toți la ZIUA DE PELERINAJ A DIECEZEI
pe 14 mai 2017, când la Oradea ne vom consacra modelului de viață
propovăduit de Sfântul Ladislau. Referitor la programul pelerinajului, fac
cunoscute următoarele:
În jurul orei 9.00, după mai bine de 450 de ani de absență, va sosi în Catedrala
noastră relicva Sfântului Ladislau păstrată în Győr. Până la ora 11.00 se va
derula primirea pelerinilor, după care va începe sfânta liturghie solemnă
celebrată de Eminența Sa Cardinalul Erdő Péter. Va fi prezant nunțiul apostolic
împreună cu mai mulți ierarhi, dar și oficialități ai vieții publice. În jurul orei
12.30 va porni procesiune solemnă, care ne va conduce de la Catedrală până la
Cetate. Relicvele sfântului ocrotitor le vom însoți cu corurile noastre și un
ansamblu de suflători până în Cetate, locul primei catedrale a diecezei, unde
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vom intona imnul de mulțumire. După programul religios vom vernisa o
expoziție având tema „Viața Sfântului Ladislau”. Pelerinilor le sunt oferite și
alte momente: vizitarea rămășițelor vechii Catedrale în muzeul Cetății, vizitarea
Cetății, vizitarea expozițiilor din Cetate, concert de fanfară în aer liber.
Cinstirea relicvelor Sfântului Ladislau va fi posiblă până la ora 16.30, când în
Biserica din Cetate se va oficia o sfântă liturghie de mulțumire, celebrată de
membrii Capitlului, după care relicvele vor fi transportate la locul lor de
păstrare, în Catedrala episcopală din Oradea, respectiv Győr.
Așteptându-vă cu mult drag la această mare sărbătoare, doresc tuturor, ca
precum apostolii au așteptat împreună în Coenaculum revărsarea Duhului Sfânt,
tot așa și noi, unindu-ne în rugăciune și experimentând comuniunea adevărată,
să facem posibil ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse asupra
popoarelor noastre, asupra familiilor și a întregiin Biserici!
Oradea, 1 mai 2017.
† Ladislau m.p.
episcop diecezan
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