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IV. / 2019
Nr. 1101/2019.
DESPRE ALEGERILE EUROPARLAMENTARE
(a se citi în următoarele două duminici)
„A sosit timpul, să contruim împreună Europa, astfel încât în centrul acestei
construcții să nu fie doar mecanisme economice, ci mai presus de toate valoarea
sacră a persoanei umane. Europa trebuie să-și îmbrățișeze cu mult curaj
trecutul și să privească cu încredere spre viitor. Doar în aceste dimensiuni își
poate asuma cu responsabilitate și speranță viitorul! A sosit momentul pentru a
promova o Europă deschisă spre contemplarea înălțimilor, urmărind idealuri
înalte și nobile; o Europă care protejează omul, în timp ce progresează pe un
tărâm solid și trainic, rămânând astfel un punct de referință pentru întreaga
omenire!” (discursul papei Francisc la Parlamentul European)
Dragi credincioși!
În timp ce strădaniile noastre se îndreaptă în diferite forme spre edificarea
Împărăției lui Dumnezeu, trebuie să devenim tot mai conștienți de faptul, că
avem responsabilitate și față de bunurile pământești, mai ales față de soarta
fraților și surorilor încredințate nouă. Trebuie să avem o conduită de viață
conformă cu voința Creatorului, în limitele naturii umane, în lumina
Evangheliei, atașându-ne total de valori precum apărarea vieții, a familiei,
educarea tineretului, protejarea vârstnicilor, respectul față de muncă și respectul
față de demnitatea persoanei umane. Trebuie de asemenea să apărăm acest
sistem de valori, ca și un patrimoniu de preț, care de-a lungul secolelor a
însemnat fundamentul ridicării și dezvoltării continue a societății noastre și a
poporului nostru.
În calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, nu este doar o posibilitate, ci este
obligația noastră, ca prin libera exprimare a votului nostru, să influențăm în mod
pozitiv și responsabil viața comunităților, a familiilor, a generațiilor care ne-au
fost încredințate. În contextul social și economic actual, este foarte important să
participăm la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, exprimându-ne votul
cu răspundere în fața lui Dumnezeu, pentru asigurarea valorilor tradiționale
asumate spre binele nostru și al generațiilor următoare .
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În contextul mesajului episcopilor catolici din România, Vă îndemn și pe această
cale, să acordați votul vostru celor care se angajează în apărarea drepturilor
fundamentale ale omului, a drepturilor religioase și a minorităților, urmărind și
apărarea moștenirii noastre creștine și a bunurilor comune. Să susținem această
cauză comună tuturor, și să mergem la vot duminică, 26 mai 2019! Dumnezeu să
binecuvânteze popoarele Europei și toate popoarele lumii!
***
Nr. 1102/ 2019.
ÎNTÂLNIREA DIECEZANĂ A FAMILIILOR
Cea de a IX-a Întâlnire Diecezană a Familiilor va avea loc sâmbătă, 25 mai
2019, la Oradea. Invitații evenimentului vor fi Gábor István și Judit, care sosesc
de la Füzesgyarmat din Ungaria. Deoarece în acest an întâlnirea se va axa pe
rugăciune, programul va începe o seară mai devreme, vineri, 24 mai 2019, cu
rugăciunea comună de la ora 20.00 în Catedrala Episcopală, la care sunt
așteptate familiile interesate. Datele participanților (numele adulților, numele și
vârsta copiilor, parohia de proveniență) rugăm a fi comunicate până în data de
20 mai 2019 prin poștă la adresa episcopiei sau prin email la adresa
pasztoralis@varad.org (pentru eventuale detalii tel. 0757061859). Avem nevoie
în mod deosebit de date exacte ale familiilor care doresc să participe la
rugăcinea din seara precedentă. Cazarea lor se va face la familii din Oradea.
***
Nr. 1103/ 2019.
ADMITERE LA LICEUL TEOLOGIC SZENT LÁSZLÓ DIN ORADEA
Păstrarea și perpetuarea valorilor creștine este cauza noastră comună. De aceea
doresc să prezint credincioșilor noștri Liceul Teologic Romano-Catolic Szent
László, unde tinerii absolvenți ai claselor a VIII-a vor putea alege dintre
următoarele profile în limba maghiară: teologie-turism religios, tehnician
economico-administrativ, tehnician de alimentația publică și organizare
evenimente, cofetar-bucătar. Termenul de înscriere și depunere a dosarelor este
13-14 mai 2019. Examenul de religie pentru clasa de teologie-turism religios va
avea loc în data de 17 mai 2019. Mai multe informații în legătură cu înscrierea și
admiterea, pot fi obținute la secretariatul unității de învățământ: Oradea, Str.
Partenie Cosma, nr. 3-7, tel/fax: 0359-411121, e-mail: licromcat@gmail.com.
Să-i încurajăm pe tineri și pe părinți să aleagă această școală, unde copii sunt
educați într-un mediu familial și de iubire creștină, într-un spirit religios.
Oradea, 8 mai 2019

†Böcskei László
episcop m. p.
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