Ladislau
Episcop de Oradea

IX. / 2013

Nr. 2415/2013.
GÂNDURI DE CRĂCIUN
Fraţi şi Surori întru Cristos, iubiți credincioși!
În această perioadă, nu se poate să nu ne lăsăm prinși de atmosfera unică a nopții
de Crăciun: ieslea din Betleem și sărăcia din jurul ei, personajele acelei nopți și
evenimentul misterios care ne conduce la o veste extraordinară: în pruncul Isus
aflat în iesle îl descoperim pe însuși Mântuirorul lumii.
Dumnezeu este aproape de oameni – în aceasta constă realitatea Crăciunului,
acesta este adevăratul mesaj al nopții din Betleem. Sărbătorind acest adevăr, ne
apropiem de misterul lui Dumnezeu și, deși nu-l putem pătrunde întru totul,
privind în suflet, ne aplecăm în fața acestei minuni săvârșite în mod vizibil în
noaptea din Betleem pentru noi și pentru mântuirea noastră.
La una din vizitele mele, am întrebat o femeie vârstnică și singură: Ce v-ați dori
de Crăciun? Răspunsul ei a venit instinctiv: Pe cineva aproape de mine în
singurătate mea!” Mi-am amintit atunci de o scenetă dintr-un film vechi intitulat,
Casa de la capătul tunelului, în care un bărbat care suferă de o boală incurabilă
își exprimă aceeași dorință: Eu nu am nevoie de nimic altceva, doar de oameni!
Aceste cuvinte ne vorbesc despre o apropiere şi importanța acesteia în viaţa
omului, o necesitate izvorândă dintr-o dorință profundă care o resimţim zilnic.
Apropierea are aceeași valoare ca şi lumina, iar lipsa apropierii înseamnă
întuneric. Sfântul Evanghelist Ioan ne introduce în lumea misterelor divine pentru
a scoate în evidență importanța evenimentului de Crăciun în istoria individuală și
colectivă a omului creat pentru lumină. El ne conduce prin noaptea din Betleem,
din atmosfera apăsătoare a nopții sufletului la lumina plină de speranță și
arătătoare de drum, pentru ca noi să simțim și să păstrăm lumina dăruită nouă.
„Iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o.” (In 1, 5).
Atunci când evanghelistul ne prezintă lumina în întuneric, ne oferă o cale spre
autocunoaștere corectă și prin aceasta, posibilitatea asumării realităţii din noi şi
din jurul nostru. Căci întunericul se referă la toate situațiile în care omul resimte
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lipsa manifestărilor iubirii sau se închide în fața acestora și astfel suferă și el, dar
și cei din jurul său. Profetul Isaia ne înfățișează în imagini dramatice această stare
de întuneric: „Umblăm bâjbâind, ca orbii pe lângă zid; ca şi cei fără ochi bâjbâim
mereu, ne poticnim în miezul zilei ca şi pe înserate; între oamenii în putere suntem
ca nişte morţi.” (Is 59,10). Totuși, recunoașterea faptului că întunericul este
prezent în noi în diferite forme înseamnă deja sfârșitul nopții. Aceasta este
imaginea corectă despre noi înșine! Acesta este primul pas în autocunoașterea
corectă. Descoperirea stării noastre reprezintă o posibilitate concretă pentru ca
lumina să ne găsească şi să ne cuprindă.
Nu demult, într-un orășel de provincie, edilii localităţii au organizat o întâlnire cu
locuitorii, prezentându-le planurile și ideile legate de dezvoltarea locală. A fost
vorba, printre altele, de faptul că străduțele aflate la marginea localității trebuie
dezvoltate și ridicate la nivelul străzilor din centru. Fiecare casă trebuie să aibă
curent, apă, canalizare, etc. Iar pentru a da și mai mult efect acestui plan, proiectul
a fost lansat sub următorul slogan: șansa la lumină!
Evanghelia de Crăciun ne vorbește și despre faptul că bunul Dumnezeu cunoaște
dorințele omului și nevoia sa profundă de lumină interioară. De aceea, Dumnezeu
alege o formă extraordinară a apropierii și vine la om în modul cel mai direct. El
alege propria Sa prezenţă în mijlocul nostru, cea mai expresivă formă a trăirii,
pentru a-Și arăta iubirea față de toți oamenii. El dă șansă la lumină, ba chiar devine
El însuși lumină de dragul omului. El ni se adresează personal, se întoarce spre
fiecare dintre noi, locuiește între noi, este aproape de noi și se află într-o relație
nespus de strânsă cu cei ce-L primesc.
Apropierea lui Dumnezeu de noi, oamenii, a adus lumină în viața noastră! Lumea
noastră se află în lumină, fie că recunoaștem sau nu acest lucru, fie că înțelegem
strălucirea luminii sau ne străduim să o eliminăm din socotelilele și treburile
noastre zilnice. Lumina dumneiezască de la Betleem, la care oamenii nu au putut
găsi antidot, îmbrățișează și astăzi lumea. Căci Dumnezeu nu a renunțat la noi,
răbdarea și dragostea Sa față de noi sunt nemărginite. El ne dăruiește o nouă șansă
pentru ca noi să lăsăm loc luminii. Nu doar să privim și să admirăm lumina, ci să
o posedăm și să o împărtășim.
„Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi!” (In 1, 14).Fraţi şi Surori întru
Cristos, acum, când sărbătorim misterul Crăciunului, noi ne asumăm încercarea
credinței. Lumina și puterea credinței ne fac capabili să-L recunoaștem pe bunul
Dumnezeu care vine la noi. Acum, în sărbătoarea Crăciunului, să împărtășim unii
cu alții acest mesaj plin de bucurie, pentru ca, în apropierea bunului Dumnezeu,
să clădim un viitor mai pașnic și mai fericit, pentru noi și pentru lumea întreagă.
Vă doresc tuturor o sărbătoare binecuvântată!
(a se citi în bisericile din Dieceza de Oradea în sărbătoarea Crăciunului)
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Nr. 2416/2013
DESPRE EVENIMENTELE DIN DIECEZA DE ORADEA
„Coborând din barcă, Petru a început să umble pe apă şi a venit spre Isus. Dar
văzând vântul puternic, s-a înspăimântat şi, pentru că a început să se scufunde, a
strigat: "Doamne, salvează-mă!" Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis:
"Om cu puţină credinţă, de ce te-ai îndoit?" Când s-a urcat în barcă, vântul a
încetat.”(Mt 14, 29-31).
Fraţi şi Surori întru Cristos!
Şi în acest an evoc cu bucurie experienţa Sfântului Apostol Petru, căci recunosc
în el omul curajos care se încumetă fără ezitare să încerce imposibilul. El vede că
Isus merge pe apă! Acel Isus, pe care L-a ascultat alături de ceilalți apostoli și pe
care L-a văzut săvârșind minuni, se luptă acum până și cu forțele naturii și vine
spre ei pe apă în vântul puternic. Se apropie de ei și i se adresează lui. Îl cheamă
din barcă și așteaptă să pornească spre El.
Un moment extraordinar! O mare furibundă, o barcă ce se zbate pradă vântului
puternic și inimi ce tremură de teamă. În pragul disperării, până și Învățătorul pare
o fantomă! Totuși, El îi liniștește. Le vorbește, iar apoi îl cheamă la sine pe Petru.
Iar Petru pornește spre El. Oare rugămintea lui Petru e doar o pornire de moment
sau o cutezanță oarbă? Cu siguranță nu! Cu totul altceva îl determină pe Petru ca,
în această situație periculoasă, să-I ceară lui Isus un lucru atât de deosebit. Cele
trăite pe malul Mării Galileii, când, împreună cu fratele său Andrei, Petru a fost
chemat de Isus să-L urmeze: „Veniți după mine!”(Mt 4, 19), numeroasele
învățături auzite și văzute despre împărăția lui Dumnezeu, despre bunătate și
despre iubire, toate acestea îl fac acum pe Petru capabil să-și asume lucruri cu
adevărat mărețe: el iese din barcă și face pasul decisiv de a-și urma Învățătorul
care îl așteaptă.
Anul 2013 a fost un timp de mari provocări pentru noi toți. În Anul Credinței, am
fost invitați să ne întărim rădăcinile credinței și să ne reamintim izvoarele din care
ne hrănim zi de zi în viața noastră creștină. Am făcut pașii necesari pentru a ieși
din imobilitatea nesiguranței și a temerilor, pentru a ne putea transforma și
progresa. Am făcut poate și acel pas decisiv care, asemeni celor trăite de Petru, se
afla la limita imposibilului, însă chemarea Domnului ne scoate din obișnuință
pentru a ne conduce la o experiență cu totul și cu totul nouă!
Programele organizate în Anul Credinței, în continuarea proiectelor din anii
precedenți, au dorit să întărească în noi toți – clerici și laici deopotrivă – conștiința
bucuriei și a puterii izvorâte din credință ca fundament al pașilor reali din viața
noastră. Diversele formări și întâlniri, care, pe de o parte, au încercat să ne fie de
ajutor în înțelegerea și aprofundarea adevărurilor credinței, iar pe de altă parte, au
vizat consolidarea spiritului de comunitate, ne-au invitat să alcătuim o comunitate
vie și din ce în ce mai activă. Căutarea și însușirea noilor metode, dar și stabilirea
unui limbaj comun în activitățile noastre constructive au făcut să fie de neuitat
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toate acele ocazii în care am putut fi prezenți nu numai ca participanți, dar și ca
părtași ai unei voințe comune care, acceptând prezentul, poate oferi un viitor mai
atractiv în comunitățile noastre și în întreaga Dieceză de Oradea.
Privind în urmă la programele pastorale din anul trecut, mă gândesc cu inima plină
de recunoștință la numeroșii pași importanți prin care cred că, urmând Cuvântul
Domnului, am pornit din nou spre El. Cu inima plină de recunoștință, mă gândesc
la toți colaboratorii și voluntarii care nu s-au speriat de „vântul puternic şi
potrivnic” ce ne pune la încercare la fiecare pas și nu s-au închis în fața noului pe
care de multe ori îl respingem cu ușurință, pentru că e „necunoscut”, ci au cutezat
să pășească spre Dumnezeu și spre oameni. Mulți au fost cei care și-au dăruit
timpul, talentul, munca, perseveranța și ajutorul doar pentru ca pașii noștri comuni
să fie mai hotărâți și mai siguri. Și mulți sunt și cei care ne-au urmărit cu interes
încercările și poate au simțit în noi că dorim să mergem înainte nu bazându-ne pe
propriile puteri, ci pe Cuvântul Celui Ce ne-a invitat în comunitatea Sa – Domnul
nostru Isus Cristos!
Trăirile noastre de până acum ne așează în lumea trăirilor Sfântului Apostol Petru,
căci și noi, cu neliniștea omului ce caută apropierea lui Isus, vrem să mergem mai
departe. De aceea, să răspundem chemării Domnului și, atenți la El, să cutezăm a
face următorul pas. Să mergem mai departe pe calea credinței pentru ca mulți
dintre cei ce ne înconjoară să trăiască frumusețea și bucuria credinței.
Doresc ca programele planificate pentru anul 2014, pe care le recomand de pe
acum tuturor, să fie o sursă de îmbogăţire spirituală și să aducă roade bogate în
sufletele noastre, în comunitățile noastre și în viața întregii Dieceze de Oradea.
Domnul să ne călăuzească pe drumul cel drept!

***

Nr. 2417/2013.
ADĂUGIRI LA RUGĂCIUNEA EUHARISTICĂ II., III., IV.
Aşa cum am putut deja afla, Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina
Sacramentelor a dispus într-un decret din 1 mai 2013 introducerea numelui
Sfântului Iosif în textele rugăciunilor euharistice. După ce, conform prevederilor
în vigoare, conferinţele episcopale competente au obţinut aprobarea pentru forma
tradusă a textului ce urmează a fi introdus, prin prezenta comunicăm formulările
oficiale, care se vor utiliza şi în bisericile noastre, începând cu Solemnitatea
Sfântului Crăciun 2014.
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Limba Latină:
- Rugăciunea Euharistică II. «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, cum
beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis»;
- Rugăciunea Euharistică III. «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce María,
cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»;
- Rugăciunea Euharistică IV. : «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum
beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».
Limba maghiară conform comunicării Conferinţei Episcopale din Ungaria:
Rugăciunea Euharistică II. : „hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz
Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal”;
Rugăciunea Euharistică III. : „elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos
Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal”;
Rugăciunea Euharistică IV. : „hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz
Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal”;
Limba română, conform comunicării Conferinţei Episcopale din România:
Rugăciunea Euharistică II. : „împreună cu Fericita Născătoare de
Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu fericiţii apostoli”;
Rugăciunea Euharistică III. : „împreună cu preafericita Fecioară
Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu fericiţii apostoli”;
Rugăciunea Euharistică VI. : „împreună cu fericita Fecioară Născătoare
de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu apostolii”;
Limba slovacă, conform comunicării Conferinţei Episcopale din Slovacia:
Rugăciunea Euharistică II: „so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, so
svätým Jozefom, jej ženíchom, s blaženými apoštolmi”;
Rugăciunea Euharistică III: „s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou
Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi”;
Rugăciunea Euharistică IV: „s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou
Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi apoštolmi”;
Limba germană:
Rugăciunea Euharistică II: „mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter
Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln“;
Rugăciunea Euharistică III: „mit der allerseligsten Jungfrau und
Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen
heiligen Apostel.;
Rugăciunea Euharistică IV: „mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter
Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln”.
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Nr. 2418/2013.
MULŢUMIRE PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR
Şi de această dată mulţumesc parohilor, călugărilor, binefăcătorilor şi iubiţilor
noştri credincioşi pentru toate sacrificiile şi contribuţiile materiale cu care au
sprijinit activitatea Diecezei de Oradea în cursul anului 2013. În mod special
mulţumesc pentru colectele oferite cu diferite ocazii de interes comun. Prin
acestea am participat şi noi la ameliorarea unor suferinţe ale semenilor noştri sau
la sprijinirea activităţii Bisericii Universale.
Dumnezeu să răsplătească sacrificiile tuturor!

***
Nr. 2419/2013.
OFERTELE ŞI CONTRIBUŢIILE CREDINCIOŞILOR
Şi în anul 2014 vor rămâne în vigoare taxele aplicate până în prezent:
Sfânta Liturghie (cântată)
Sfânta Liturghie (citită)
Cununie
Înmormântare

15,- RON;
10,- RON;
150,- RON;
150,- RON.

În ceea ce priveşte contribuţiile credincioşilor, se vor urma în continuare
dispoziţiile aplicate în anii precedenţi, după cum urmează: „contribuţia reprezintă
1% din veniturile personale ale credincioşilor – salarii, pensii sau alte venituri.
Atunci când nu se poate calcula procentul de 1% din venituri, contribuţia trebuie
să fie de cel puţin 50,- RON pe an. Contribuţiile stabilite trebuie aplicate imediat
la toate parohiile. Sub semnul „prudentia pastoralis”, să ne informăm
credincioşii cu răbdare şi în mod clar despre faptul că, prin această contribuţie,
ei îşi exprimă apartenenţa responsabilă faţă de Biserică.” (Ord. Circ. IV/2010,
Nr. 1825). Dacă în anumite situaţii se constată, că unii credincioşi nu se achită de
această datorie pentru sprijinirea bisericii, dar solicită anumite servicii religioase,
cu tactul necesar şi prudenţă pastorală, se poate cere retroactiv achitarea
contribuţiei pentru zece ani la valoarea reală.
Credincioşii sunt datori să-şi achite contribuţia la parohia de care aparţin şi pe
teritoriul căreia îşi au domiciliul. Fiecare paroh va asigura posibilitatea ca toţi
credincioşii să-şi achite contribuţiile la propria parohie.
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Nr. 2420/2013.
DATE STATISTICE
Datele statistice împreună cu toate celelalte formulare referitoare la execuţie
bugetară, plan buget, fişă evidenţă auto, precum şi copiile matricolelor – rugăm
să fie predate la Biroul Episcopal până la data de 31 ianuarie 2014. Preadarea
acestor documente să se facă personal, ataşând şi o scrisoare însoţitoare în care să
fie evidenţiate clar documentele predate.

***
Nr. 2421/2013.
DESPRE DIFERITE FACULTĂŢI
Şi în continuare acord permisiunea necesară pentru încheierea căsătoriilor mixte
în anul 2014 pentru tot cei care solicită aceasta la parohii competenţi, subliniind
faptul că, în aceste cazuri, trebuie să fie îndeplinite condiţiile prevăzute în
canoanele 1124-1126 CIC. Totodată rog să fie pregătite în mod conştiincios toate
actele necesare, care trebuiesc păstrate în arhiva parohială, iar în matricola
căsătoriţilor, să se treacă: „Aprobat pe baza permisiunii nr. 2421/2013 a
Episcopului de Oradea”. Vă rog să depuneţi situaţia privind încheierea
căsătoriilor mixte în 2013 împreună cu celelalte rapoarte, până la data de 31
ianuarie 2014, la Biroul Episcopal, specificând numele părţilor, religia, locul şi
data naşterii şi botezului, locul şi data încheierii căsătoriei, respectiv numele
preotului de cununie. Rog preoţii să dea dovadă de conştiinciozitate şi să depună
datele necesare la termenul prevăzut, la Biroul Episcopal.
La celebrările în cazul mixta religio unde se necesită dispensă, sau pentru
aprobarea botezului persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv
dispensa de sub forma canonică trebuiesc solicitate şi în continuare de la
Ordinariul locului.
Fiecare preot din Dieceza de Oradea cu drept de spovadă primeşte jurisdicţia
pentru dezlegarea păcatului avortului. În aceste cazuri, dându-se o penitenţă
corespunzătoare, să se scoată în evidenţă faptul că persoana respectivă primeşte
dezlegare pe baza unei delegări episcopale speciale.
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Nr. 2422/2013.
DESPRE BINĂRI ŞI TRINĂRI (A DOUA ŞI A TREIA LITURGHIE
CELEBRATĂ)
În ceea ce priveşte celebrarea celei de-a doua sau a treia liturghii, rămân în vigoare
prevederile publicate în anii precedenţi. Astfel, dat fiind că în Dieceza noastră, în
multe locuri, datorită numărului mare de filiale, există o astfel de necesitate,
preoţii primesc în continuare permisiunea de a celebra două sau în cazuri cu
speciale chiar trei Sfinte Liturghii pe zi, cu menţiunea ca această posibilitate să fie
gestionată în mod responsabil.
Conform can. 951 CIC, preotul care celebrează mai multe Sfinte Liturghii în
aceeaşi zi poate să reţină pentru sine numai stipendiumul unei singure Liturghii,
iar celelalte „să le ofere în scopurile stabilite de Ordinariu”. Pentru o mai mare
claritate, în temeiul prevederilor canonice, în zile de duminică şi sărbători parohul
are obligaţia de a celebra o liturghie pentru popor „pro populo”(can. 534 CIC),
fără a primi stipendiu pentru aceasta. Dacă celebrează şi o a doua liturghie, pentru
aceasta poate păstra stipendiul. În cazul celebrării unei a treia liturghii, stipendiul
trebuie să-l ofere intenţiei ordinariului locului. Un preot, care nu este paroh, poate
celebra o primă liturghie la intenţia cerută, păstrând stipendiul, dar dacă
celebrează şi o a doua liturghie, stipendiul primit trebuie să-l ofere intenţiei
ordinariului.
Prin urmare, asemenea dispoziţiilor de până acum, preoţii pot folosi stipendiile
primite în urma binării sau trinării pentru deplasările oficiale sau cheltuielile
pricinuite de reparare a vehiculelor, cu stricta condiţie să întocmească o situaţie
exactă a acestor sume şi a cheltuielile plătite din aceste sume. Preoţii sunt rugaţi
să depună situaţia referitoare la numărul de Liturghii celebrate astfel în cursul
anului precedent împreună cu celelalte situaţii, până la data de 31 ianuarie 2014,
la Biroul Episcopal.
În virtutea canonului 958 CIC, avem obligaţia de a avea un registru special în care
să se noteze intenţiile preluate şi absolvite. Verificarea acestor registre – registre
de intenţii – se va efectua de către ordinariu sau, din împuternicirea acestuia, de
către protopopi, care vor executa această sarcină în mod conştiincios cu ocazia
vizitelor anuale.
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Nr. 2425/2013.
DESPRE COLECTELE DIECEZANE
În anul 2014 vom organiza următoarele colecte obligatorii:
În beneficiul Ţării Sfinte - Vinerea Mare, 18 aprilie 2014;
Pentru formarea teologilor - Duminica vocaţiilor, 11 mai 2014;
Dinarii Sf. Petru
- Sărbătoare sfinţilor apostoli Petru şi Pavel,
29 iunie 2014;
Pentru misiuni
- Duminica misiunilor, 19 octombrie 2014;
Pentru Caritas
- 16 noiembrie 2014.
Aceste zile de colectă figurează şi în directoriul diecezan. Consider util ca aceste
zile să fie prezentate şi pe fişierul din fiecare biserică parohială, astfel încât
credincioşii să fie informaţi din timp despre data şi scopul colectei. Desigur, acest
lucru nu ne scuteşte de obligaţia de a încuraja credincioşii şi verbal să efectueze
donaţii.
Nr. 2424/2013.
ANIVERSĂRI PREOŢEŞTI ÎN 2014
În anul 2014 îi vom însoţi cu rugăciunile noastre pe următorii confraţi în preoţie,
care sărbătoresc aniversări rotunde.
Liturghie de diamant (60 de ani de preoţie)
8 decembrie
- Pr. Fekete József, canonic onorific;
Liturghie de aur
29 iunie
Liturghie de argint
25 iunie

- Pr. Bálintffi Béla, protopop onorific, paroh em. ;
- Pr. Curaliuc Demeter, paroh;
- Pr. Demsa Pál, paroh;
- Pr. Schek László, protopop onorific, paroh;

70 ani
9 octombrie
19 octombrie

- Pr. Farkas Imre Sándor, canonic onorific;
- Pr. Németh László, canonic onorific;

50 ani
11 august

- Pr. Sövér István, protopop, paroh;

40 ani
2 septembrie
19 septembrie
26 decembrie

- Pr. Frnka Jaroslav, paroh;
- Pr. Kruzslitz Imre, capelan;
- Pr. Ferik József, paroh

Ad multos annos!
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Nr. 2426/2013.
MUTĂRI ÎN CLERUL DIECEZAN
- Începând cu data de 1 decembrie Pr. CSILIK János pe motive de sănătate
a fost dispensat de îndatoririle deţinute până în prezent, pensionându-se.
- Cu aceeaşi dată Pr. SÖVÉR István, protopop şi paroh de Zalău, pe lângă
încredinţările deţinute deja, în calitatea de paroh a preluat şi comunitatea parohială
din Crasna împreună cu Recea. Pr. KUGLIS Gábor, paroh de Şimleul Silvaniei a
preluat în calitate de paroh şi comunitatea din Nuşfalău. Amintesc aici un extras
din documentul de numire al celor doi, deoarece am exprimat aici puncte de
vedere care ne privesc pe toţi: „Reamintesc Prea Cucerniciei Voastre faptul, că
pelerinajele şi celebrările organizate pe aşa numitul Munte al Sfintei Treimi de
lângă Nuşfalău, nu se bucură de nici un fel de autorizare din partea forului
competent, Ordinariatul Episcopal şi Episcopul, astfel încât nu putem susţine
aceste manifestări. În calitatea de protopop respectiv paroh al locului, vă revine
deci obligaţia, de a vă achita de îndatorilele cu care aţi fost încredinţat astfel,
încât să nu fie în nici într-un fel afectată unitatea comunităţii de credincioşi prin
anumite învăţături aşa-spus inspirate, dar care nu provin din sursele oficiale ale
Bisericii noastre.”
- Începând cu data de 1 decembrie 2013, Pr. NAGY Jácint, paroh de
Carastelec a preluat şi Parohia de Ilişua îngrijindu-se de pastorala acestei
comunităţi.

Oradea, 15 decembrie 2013

† László m.p.
Episcop de Oradea
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