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PELERINAJ DIECEZAN
În anii anteriori am putut constata cu bucurie o trăire tot mai accentuată a
cultului Sfântului Ladislau în Dieceza noastră. După ce în anul 2010 am decretat
ca sărbătoarea tradițională a sfântului întemeietor să fie zi de pelerinaj diecezan,
tot mai mulți credincioși din dieceză dar și din afara ei s-au alăturat pelerinilor
veniți la catedralaa noastră episcopală, pentru a cere mijlocirea sfântului rege.
Un moment de maximă emoție al acestor pelerinaje îl reprezintă procesiunea
tradițională, ca și prilej de mărturisire a credinței în care a slujit și sfântul nostru
ocrotitor. Astfel, zilele de pelerinaj au fost până acum ocazii unice de revenire la
acele izvoare, din care prin mijlocirea Sfântului Ladislau dobândim încurajare și
putere pentru drumul nostru de credință.
Datorită pandemiei generate de răspândirea virusului COVID-19, având în
vedere restricțiile actuale impuse de starea de urgență, cu tristețe trebuie să
comunic faptul, că în acest an NU vom putea organiza pelerinajul nostru
tradițional în cinstea Sfântului Ladislau. Am totuși convingerea, că nici în aceste
condiții de restriște, Dumnezeu nu ne părăsește. Mai mult decât atât, El ne
încurajează în neliniștile noastre provocate nu doar de restricțiile ucirculației
libere, ci mai ales de multiplele probleme sociale, care derivă din situația de
criză actuală. Să ne punem încrederea în Dumnezeu!
În sensul celor de mai sus, rog pe Preacucernicii Confrați Preoți, ca în a V-a
duminică a Sfintelor Paști, la 10 mai 20202, la aceeași oră 11.00, în fiecare
biserică parohială din dieceză, respectând prevederile impuse de starea de
urgență, să celebrăm sfânta liturghie în cinstea Sfântului Ladislau, cerându-i
ocrotire și ajutor. Să informăm și pe credincioșii noștri despre această celebrare,
încurajându-i ca din căminele lor să n-i se alăture cu rugăciunea lor. Textele
pentru sfânta liturghie le găsiți în atașament ./..

1

În catedrala episcopală din Oradea, după celebrarea sfintei liturghii de la orele
11.00, voi purta relicva sfântului până în fața bisericii, de unde voi binecuvânta
orașul nostru, întreaga noastră dieceză, popoarele aflate sub ocrotirea sfântului
Ladislau și mai ales pe aceia, care așteaptă vindecare din suferințele lor. Și prin
acest gest doresc să exprim credința noastră, conform căreia sfântul nostru
ocrotitor este alături de noi, și ne însoțește în încercările noastre.
⁎⁎⁎
Nr. 894/2020.
PUBLICAȚII
Pe pagina web a episcopiei noastre (www.varad.org) putem găsi materiale
referitoare la cultul Sfântului Ladislau. Aceste materiale au fost publicate în anii
anteriori, fiind disponibile deocamdată în limba maghiară.
⁎⁎⁎
Nr. 895/2020.
BISERICILE NOASTRE ÎN TIMP DE PANDEMIE
Adresez și pe această cale rugămintea către preoții noștri, ca și în aceste timpuri
de epidemie, bisericile noastre să fie deschise după un program cunoscut de
către credincioși. Nu este interzisă deschiderea bisericilor! Este bine, să avem un
program întocmit și în funcție de programul care permite persoanelor vârstnice
să părăsească locuințele lor. În drumul lor spre farmacie, s-au spre magazin,
poate fac un mic popas și în biserică. Recomand preoților, ca în aceste perioade
de timp, să încercăm să fim mai mult timp în biserică. În contactul cu
credincioșii să respectăm prevederile de siguranță, evitând pericolul de infectare.
Sfintele liturghii se pot celebra și în continuare doar fără prezența credincioșilor!
⁎⁎⁎
Nr. 896/2020.
A IV-A DUMINICĂ A SFINTELOR PAȘTI – DUMINICA VOCAȚIILOR
Să nu uităm, că în a IV-a duminică a Sfintelor Paști – Duminica Bunului Păstor,
ne rugăm pentru vocații la preoție și la viața consacrată. În perioada
săptămânilor care au trecut am putut experimenta o nouă dimensiune în trăirea
vocației noastre. În frământările de care nu suntem scutiți, am putut redescoperi
cât de mult suntem în mâinile lui Dumnezeu, iar apropierea de Isus este singura
sursă de energie sufletească într-o trăire autentică a vocației noastre. Rugându-ne
pentru noi chemări la preoție și la viața consacrată, să cerem din nou harul
statorniciei și pentru noi înșine. O binecuvântare specială vă transmit tuturor
confraților mei în preoție și persoanelor consacrate și vă mulțumesc din nou
pentru sacrificiile dovedite în acest timp deosebit în viața bisericii noastre locale.
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Nr. 897/2020.
DEVOȚIUNI MARIANE ÎN LUNA MAI
În luna dedicată Maicii Domnului, recomand Preacucernicilor Confrați
scrisoarea Sfântului părinte Papa Francisc, în care ne încurajează în cinstirea
Fecioarei Maria, de la care așteptăm ajutor și în aceste timpuri de încercare. Pe
lângă faptul, că insist ca în fiecare biserică preotul să celebreze devoțiunea
tradițională de luna mai, împreună cu sacristanul și cantorul, rog să folosim și
textul rugăciunilor recomandate de către Sfântul Părinte Papa pentru aceste
ocazii. Să oferim aceste devoțiuni pentru încetarea pandemiei, respectiv la
intenția celor care au devenit victime ale acesteia.
⁎⁎⁎
Frați și Surori în Isus Domnul!
Se apropie, de acum, luna mai, în care poporul lui Dumnezeu își exprimă cu o
înflăcărare deosebită iubirea și devoțiunea față de Fecioara Maria. Este tradiție
ca în această lună să se spună rugăciunea rozariului acasă, în familie. O
dimensiune, cea domestică, pe care restricțiile pandemiei ne-au ”constrâns” să o
punem în valoare, inclusiv din punct de vedere spiritual.
M-am gândit, de aceea, să propun tuturor ocazia de a redescoperi frumusețea de
a se ruga rozariul acasă în luna mai. Se poate face împreună sau personal; alegeți
voi în funcție de situații, valorizând ambele posibilități. Dar în orice caz, există
un secret pentru a o face: simplitatea; și e ușor de găsit, chiar și pe Internet, bune
scheme de rugăciune care pot fi urmate.
De asemenea, vă ofer textele a două rugăciuni către Fecioara Maria, pe care le
puteți recita la sfârșitul rozariului și pe care eu însumi le voi recita în luna mai,
fiind unit spiritual cu voi. Le atașez la această scrisoare astfel încât să fie puse la
dispoziția tuturor.
Dragi frați și surori, a contempla împreună chipul lui Cristos cu inima Mariei,
Maica noastră, ne va face și mai uniți ca familie spirituală și ne va ajuta să
învingem această încercare. Eu mă voi ruga pentru voi, în special pentru cei mai
suferinzi, iar voi, vă rog, rugați-vă pentru mine! Vă mulțumesc și, din inimă, vă
binecuvântez.
Roma, bazilica Sfântul Ioan în Lateran,
25 aprilie 2020, sărbătoarea Sfântului Evanghelist Marcu
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Consacrarea Romei și a Lumii la Fecioara Maria a Divinei Iubiri
O, Marie, tu strălucești mereu pe drumul nostru ca semn de mântuire și de speranță.
Noi ne încredințăm ție, Tămăduitoarea bolnavilor, care stând lângă cruce ai fost
părtașă la durerea lui Isus, păstrându-ți neclintită credința.
Tu, Salvarea Poporului Roman, știi de ce avem nevoie și suntem siguri că vei avea
grijă astfel încât, ca odinioară la Cana Galileei, să se întoarcă din nou bucuria și
sărbătoarea după acest moment de încercare.
Ajută-ne, Maică a Iubirii Divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce
ne va spune Isus, care a luat asupra sa suferințele noastre și s-a împovărat cu durerile
noastre ca să ne conducă, prin intermediul crucii, la bucuria învierii. Amin.
„Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne dispreţui
rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile, Fecioară
slăvită şi binecuvântată!”
⁎⁎⁎
Rugăciune la Fecioara Maria pentru luna mai în timp de pandemie
„Sub ocrotirea ta căutăm adăpost, Sfântă Maică a lui Dumnezeu!” În actuala situaţie
dramatică, plină de suferinţe şi de angoase care cuprind întreaga lume, la Tine alergăm,
Maica lui Dumnezeu şi Maica noastră, căutând adăpost sub ocrotirea ta!
O, Fecioară Marie, îndreaptă-ţi ochii milostivi spre noi în această pandemie de
coronavirus şi mângâie-i pe cei care se simt pierduţi şi plâng pentru moartea celor
dragi, îngropaţi uneori într-un mod care răneşte sufletul. Sprijină-i pe cei în suferinţă
pentru persoanele bolnave cărora nu le pot fi alături, pentru a preveni contagierea.
Insuflă încredere celor îngrijoraţi pentru viitorul nesigur şi pentru consecinţele asupra
economiei şi a muncii.
Maica Domnului şi Maica noastră imploră pentru noi de la Dumnezeu, Tatăl
milostivirii, sfârşitul acestei grele încercări şi revenirea unui orizont de speranţă şi de
pace. Ca la nunta din Cana, mijloceşte pentru noi la Fiul tău divin, rugându-l să
mângâie familiile bolnavilor şi ale victimelor şi să le deschidă inimile spre încredere.
Ocroteşte-i pe medici, pe asistenţii medicali, pe lucrătorii sanitari, pe voluntarii care, în
această perioadă de urgenţă medicală, îşi pun vieţile în pericol pentru a salva alte vieţi.
Însoţeşte efortul lor eroic şi dăruieşte-le forţă, bunătate şi sănătate.
Fii alături de cei care-i asistă pe bolnavi zi şi noapte şi de preoţii care, cu grijă
pastorală şi angajare evanghelică, încearcă să-i ajute şi să-i sprijine pe toţi.
Sfântă Fecioară luminează minţile bărbaţilor şi femeilor de ştiinţă, astfel încât să
găsească soluţiile necesare învingerii acestui virus.
Asistă-i pe responsabilii naţiunilor, astfel încât să acţioneze cu înţelepciune,
solicitudine şi generozitate, ajutându-i pe cei cărora le lipseşte strictul necesar vieţii,
planificând soluţii sociale şi economice orientate către viitor şi cu spirit de solidaritate.
Ne încredinţăm Ţie, care străluceşti pe calea noastră ca semn de mântuire şi speranţă, o
milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie! Amin.»

Oradea, la 30 aprilie 2020.
†Böcskei László
episcop diecezan, m.p.
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