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Nr. 210/2013.
PROGRAME PASTORALE ÎN ANUL 2013
Pentru a stimula aprofundarea spirituală a preoților și a credincioșilor prin
diversele programe pastorale, iată că este deja al treilea an, când elaborăm Planul
pastoral Diecezan. În ultimii doi ani, liniile directoare majore ale activităților
noastre pastorale au vizat crearea și consolidarea relațiilor cu tinerii, cu familiile,
cu cateheții și cu pedagogii. Pentru anul 2013, am elaborat un plan de programe
cu motto-ul „Întăreşte-ne credința”, care se leagă de Anul Credinței, sărbătorit
în lumea întreagă și inaugurat în mod oficial și în Dieceza de Oradea la 3
noiembrie 2012.
Este evident faptul că viața spirituală a comunităților noastre poate primi un nou
dinamism şi datorită întâlnirilor diecezane și regionale, dar și a diverselor
formări sau zile spirituale. De aceea, planul din acest an cuprinde îndeosebi
programe care le oferă oamenilor ocazia de a sta de vorbă și de a-și împărtăși
experiențele legate de credință.
Programele noastre vizează persoane din Biserică și din afara acesteia, persoane
care caută și păstrează relația cu Biserica pe cale tradițională, dar și persoane
care se apropie de Cristos în mod diferit. Scopul acestor programe este acela de
a le oferi credincioșilor suficientă hrană spirituală, dar și de a coopta voluntari
care să asume sarcini în cadrul acestor activități – așa cum ne îndeamnă și
Conciliul Vatican II.
Constatăm cu bucurie că, așa cum se planificase în 2012, am reușit să lărgim
rețeaua de comunicare între comunitățile noastre din Oradea și din provincie
deopotrivă. Acest lucru a fost posibil în primul rând grație preoților care ne-au
sprijinit inițiativele. Cu toții avem sarcina de a clădi noi relații, respectiv de a
dezvolta și consolida relațiile existente.
În acest an, dorim să arătăm comoara credinței noastre, pentru a putea
mărturisi credinţa nu doar cu vorbe ci şi cu fapte. Arată prin fapte ceea ce crezi
în inima ta. Astfel, pentru anul 2013 propunem următoarele programe:
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DATA
IANUARIE
20-27 ianuarie
FEBRUARIE
2 februarie
6 februarie
21 februarie
MARTIE
6 martie
13-14 martie
21 martie
24 martie
APRILIE
10 aprilie
8-12 aprilie
12-13 aprilie
19-21 aprilie
27 aprilie
28 aprilie
MAI
8 mai
10-11 mai
16 mai
IUNIE
5 iunie
8 iunie
22 iunie
IULIE
6 iulie
8-12 iulie
23-28 iulie
AUGUST
1-14 august
23-25 august
SEPTEMBRIE
4 septembrie
21 septembrie
23-27 septembrie
OCTOMBRIE
3 octombrie
5 octombrie
12 octombrie
19 octombrie
NOIEMBRIE
9 noiembrie
16 noiembrie
November 23

EVENIMENT

LOCUL

Săptămâna rugăciunii pentru unitatea creştinilor

Biserici

Ziua mondială a persoanelor consacrate
Conferință despre credință I.
Fericitul episcop martir Szilárd - Vesperă

Catedrală
Sala festivă
Catedrală

Conferință despre credință II.
Formare pentru responsabilii cu tineretul
Rugăciune de ispășire în Anul Credinței
Ziua mondială a tineretului

Centrul Pastoral
Centrul Pastoral
Catedrală
Oradea

Conferință despre credință III.
Formare pentru animatorii de tineret
Pelerinajul pedagogilor
Sfârșit de săptămână dedicat vocațiilor
Cupa diecezană de fotbal – finală
Sărbătoarea Sf. Ladislau – zi de pelerinaj diecezan

Centrul Pastoral
Șinteu
Circuit
Centrul Pastoral
Liceul Sf. Ladislau
Catedrală

Conferință despre credință IV.
Centrul Pastoral
Pelerinaj diecezan la Seminarul Teologic de la Alba Iulia
Alba Iulia
Coroană preoţească – tainele catehizării
Liceul Sf. Ladislau
Conferință despre credință V.
Întâlnirea diecezană de tineret
Zi mass-media

Sala festivă
Oradea
Centrul Pastoral

Hirotonire de preot
Exerciții spirituale pentru preoți
HungaRio – Întâlnire de tineret

Catedrală
Șinteu
Pécs

Pelerinajul tinerilor la Taizé
Formare pentru liderii grupurilor de familii

Taizé
Șinteu

Conferință despre credință VI.
Întâlnirea diecezană a ministranților
Exerciții spirituale pentru preoți

Sala festivă
Sântiob
Șinteu

Sărbătoarea Fericitului episcop martir Bogdánffy
Szilárd
Întâlnirea diecezană a familiilor
Cupa diecezană de ping-pong
Oglinda credinței noastre – Conciliul Vatican II la
50 de ani

Sedii
Centrul Pastoral
Centrul Pastoral
Sala festivă

Întâlnirea reprezentanților comitetelor bisericești
Palatul episcopal
Zi dedicată persoanelor care lucrează în domeniul Palatul episcopal
social-caritativ
Întâlnirea diecezană a corurilor
Marghita
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1.
Anul credinței
Programele pastorale din acest an se leagă direct sau indirect, în jurul Anului
Credinței şi vizează aprofundarea și trăirea credinței. În lumina acestora am
inițiat o serie de conferințe cu titlul „Conferință despre credință” (conferințele
vor avea loc în sala festivă a Palatului Episcopal și/sau Șirul Canonicilor nr. 13
și vor începe la ora 17.00). Conferințele planificate sunt: 1. Pr. Dr. Török Csaba
– Dar omul acesta crede. Ce e mai ușor: să crezi sau să nu crezi (6 februarie); 2.
Pr. Dr. Kovács F. Zsolt – De ce Biblia e Biblie (6 martie); 3. Pr. Pék Sándor –
Credință și credință (10 aprilie); 4. Pr. Fejes Rudolf Anzelm O.Praem. –
Mariologia și devoțiunea Sfintei Fecioare de-a lungul veacurilor (8 mai); 5. Pr.
Dr. Kovács Gergely – Cel mai mic stat mare: Vaticanul (5 iunie); 6. Mărturii vii
(4 septembrie). La sfârșitul seriei de conferințe va avea loc, la 19 octombrie
2013, Conferința Teologică intitulată „Oglinda credinței noastre – în lumina
Conciliului Vatican II la 50 de ani”. Personalități din țară și din străinătate vor
susține prelegeri despre reînnoirea spirituală adusă de sinod.
Dorim să organizăm şi o expoziție legată de Conciliul Vatican II cu imagini și
obiecte memoriale ce reflectă ecourile sinodului la noi în țară.
Programele mai sus menționate constituie parte importantă în formarea
spirituală a preoţilor în acest an. Din acest motiv rog preoții cu respect, dar
totodată cu fermitate, să profite în mod conștiincios de aceste posibilități. În
acest sens, în funcție de temele seriei de conferințe, fiecare preot din Dieceza
de Oradea va alege cel puțin trei ocazii când va participa în mod obligatoriu
la conferințe și la dezbateri.
Anul Credinței vizează în primul rând aprofundarea credinței noastre, totodată
îndeamnă și la examinarea sinceră a conștiinței. Pentru purificarea noastră
spirituală, vom organiza o zi de rugăciune de ispășire la Catedrala RomanoCatolică de Oradea, la 21 martie 2013, când, împreună cu preoții și credincioșii,
vom cere îndurarea nesfârșită a bunului Dumnezeu pentru păcatele și omisiunile
noastre.
2.
Cinstirea memoriei episcopului nostru martir Fericitul Bogdánffy
Szilárd
În scrisoarea pastorală precedentă (OC IX/2012, nr. 2330/2012) am publicat
decizia privind constituirea medaliei diecezane de onoare. Medalia de onoare
se va acorda anual pe baza criteriilor stabilite, unei persoane desemnate în
prealabil. Ceremonia de decernare va avea loc la 21 februarie a fiecărui an, cu
ocazia vesperei solemne celebrate în cinstea Fericitului episcop martir
Bogdánffy Szilárd, la Catedrala Romano-Catolică de Oradea,.
Îndemn toți preoții să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru a aprofunda
devoțiunea Fericitului episcop martir Szilárd și, rugându-ne la el, să-i cerem
mijlocirea pentru noi înșine și pentru întreaga Dieceză de Oradea.
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3.
Exerciții spirituale pentru preoți
În Anul Credinței – deși avem mai multe programe teologice și spirituale –
oferim din nou două posibilități pentru efectuarea exercițiilor spirituale pentru
preoți. Locul exercițiilor spirituale este în continuare parohia de la Șinteu. Date:
Grupa I: 8-12 iulie 2013
Grupa II: 23-27 septembrie 2013
La fel ca şi în anii trecuți, exercițiile spirituale vor debuta luni seara cu vespera
de la ora 18.00 și se vor încheia vineri dimineață cu sfânta liturghie de la ora
8.00. Episcopia va suporta cheltuielile legate de exercițiile spirituale,
participanții vor asigura doar cheltuielile de transport. Preoții sunt rugați să își
anunțe intenția de participare și data aleasă până la 1 iunie la Secretariatul
Episcopal.
4.
Educarea la credință
În Anul Credinței, educarea tinerilor și a adulților la credință dobândește o
semnificație deosebită. Fac din nou referire la o scrisoare pastorală precedentă
(OCV/2011, nr. 1755/2011) în care mi-am exprimat gândurile despre
colaborarea rodnică dintre paroh și catehet. În misiunea de transmitere a
credinţei, catehetul este colaboratorul cel mai apropiat al parohului și totodată
persoana de contact cu tinerii și cu familiile acestora. Observ cu bucurie faptul
că anumite parohii intensifică relația dintre biserică și școală, parohie și familii.
Coroana preoţească din acest an va avea loc la 16 mai 2013 în clădirea
Liceului Sfântul Ladislau (Oradea, str. Partenie Cosma nr. 3-7), unde preoții vor
descoperi tainele catehizării în orele ținute de profesorii de religie. În cadrul
unei formări teoretice și practice, vom putea vedea cum se desfășoară
catehizarea în cadrul școlii.
În mai multe rânduri am reușit să intrăm în contact cu pedagogii catolici din
Dieceza de Oradea. Ei ne-au mărturisit că, ar participa cu bucurie la programe
spirituale mai profunde. Anul trecut le-am oferit o zi spirituală, iar în acest an, în
perioada 12-13 aprilie, dorim să le oferim hrană spirituală printr-un pelerinaj.
5.
Trezirea vocațiilor – îngrijirea vocațiilor
Problema succesiunii preoțești merită un capitol separat, deoarece situația
actuală din Dieceza de Oradea oferă o perspectivă destul de sumbră. Pe lângă
sarcina importantă a îngrijirii vocațiilor, devine tot mai urgentă trezirea
vocațiilor, căci în curând Oradea nu va avea niciun preot proaspăt hirotonit.
Duhul Sfânt nu poate fi nici grăbit, nici forțat, însă neglijarea propriei noastre
responsabilități în domeniul trezirii vocațiilor constituie un păcat grav. Centrul
de Tineret și Biroul Pastoral organizează și în acest an la Oradea, în perioada 1921 aprilie, un sfârșit de săptămână dedicat vocațiilor, unde așteptăm cu drag
tinerii interesați.
Trebuie să recunoaștem că, în viața majorității preoților, respectiv în spatele
trezirii și îngrijirii vocației preoțești se află un bun preot, un paroh, o cunoștință,
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un prieten. Viața preoțească exemplară este cel mai eficient factor de trezirea
vocațiiilor, căci pentru mulți tineri constituie cea mai credibilă mărturie. În Anul
Credinței, sarcinile noastre primordiale trebuie să includă trezirea și îngrijirea
vocațiilor. Să nu uităm nici de sarcinile stabilite și publicate anul trecut în
scrisoarea pastorală OCII/2012 la numărul 455/2012: „în afară de devoţiunile de
până acum, fiecare paroh, capelan şi preot este rugat să celebreze în prima zi de
joi a fiecărei luni o sfântă liturghie pentru vocaţiile preoţeşti şi călugăreşti, cu
participarea credincioşilor. Dacă această sfântă liturghie nu poate fi celebrată
în prima zi de joi a lunii, se va celebra în ziua imediat următoare în care acest
lucru este posibil..”
6.
Pastorația tineretului
Am constatat cu bucurie că tineretul nostru este deschis față de Biserică, de
aceea trebuie să însoțim în continuare cu o atenție sporită copiii și tinerii pe
calea formării lor. În acest domeniu, fiecare preot are o mare responsabilitate,
trebuind să recunoască și să folosească toate posibilitățile favorabile educării
tinerilor. Dincolo de programele centrale, sunt foarte importante inițiativele
parohiale și decanale. La nivel central, dorim să sprijinim în continuare aceste
strădanii, de aceea vom organiza și în acest an o formare pentru responsabilii de
tineret și preoții cei mai tineri din centrele decanale, în perioada 13-14 martie
2013. Moderatorul întrunirii va fi Pr. Gáspár István, directorul Institutului
Național Teologic din Ungaria.
Recomand în atenția preoților deja tradiționala Întâlnire Diecezană de Tineret
care va avea loc în acest an la 8 iunie la Oradea, respectiv Întâlnirea
Ministranților care va avea loc la Sântiob la 21 septembrie.
Rog preoții să implice și mai mult în activitatea grupurilor parohiale tinerii care
au participat deja la formările organizate până în prezent. În cursul anului,
Centrul Diecezan de Tineret va trimite la parohii foi tematice care vor cuprinde
idei pentru conducerea grupurilor de tineret locale.
Rog preoții să acorde în continuare o atenție deosebită programelor locale oferite
de Centrul Diecezan de Tineret. Doresc să scot în evidență trei dintre aceste
programe:
„Întâlnirea Mondială a Tineretului de la Madrid a reînnoit invitația adresată
tinerilor de a fi ca drojdia prin care se coace aluatul. Dăruiți lumii speranța
care se naște în credință. Fiți generoși, dați mărturie despre viața creștină, mai
ales cu privire la următoarea întâlnire la de Rio de Janeiro.” Sfântul Părinte
Papa Benedict al XVI-lea s-a adresat astfel tinerilor la audiența generală de la
24 august 2011, când a anunțat motto-ul Întâlnirii Mondiale a Tineretului din
2013: „Mergeți și faceți ucenici toate popoarele!” Dorim să asigurăm și
tinerilor din Dieceza de Oradea posibilitatea de a participa la Întâlnirea
Mondială a Tineretului din acest an care va avea loc în Brazilia, la Rio de
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Janeiro, în perioada 23-28 iulie 2013. Termen limită de înscriere: 15 februarie
2013.
În același timp va avea loc la Pécs, în perioada 23-29 iulie 2013, festivalul de
tineret intitulat HungaRió la care organizatorii așteaptă în jur de două mii de
tineri, pentru ca, în Anul Credinței, tinerii să sărbătorească împreună cu Biserica
Universală și cu participanții la Întâlnirea Mondială a Tineretului. Deoarece
tinerii noștri pot ajunge mai greu la întâlnirea din Brazilia, să le oferim
posibilitatea de a participa la întâlnirea din Ungaria.
Și în acest an organizăm un pelerinaj pentru tinerii noștri în Franța, la Taizé, în
perioada 1-14 august. Acest centru spiritual înfloritor al Bisericii Universale
merită să fie cunoscut de toți. Puteți afla detalii și informații practice legate de
întâlnire și de pelerinaj la Centrul Diecezan de Tineret.
„În lume ne confruntăm adesea cu pierderea valorilor, destrămarea posibilităților
și a cadrelor de viață. Însă comunitatea cu Domnul aprinde binele ce sălășluiește
înlăuntrul nostru. Invitația Mergeți și faceți ucenici toate popoarele! e o invitație
pe viață. Nu ne putem opri nici măcar pentru o clipă, căci cine se consideră
prietenul lui Dumnezeu are misiunea de a transmite și celorlalți lumina,
frumusețea, fericirea: dorința de a deveni ucenicii Domnului. Biserica are nevoie
de această misiune. De multe ori ne paralizează dezordinea lumii, dar știm:
Domnul este prezent, Domnul, care ne-a ales pe noi, tinerii, ca semne ale iubirii
și bucuriei sale în această lume.” (Geraldo Dondici Vieira)
7.
Pastorația familiilor
Putem conduce oamenii la Dumnezeu numai dacă ne adresăm lor în mod
credibil, convingător și cu multă înțelegere. Dacă dorim să câștigăm o întreagă
familie pentru comunitatea parohială, avem nevoie de și mai multă atenție și
perseverență. Anul trecut, în Dieceza de Oradea, am putut constata în mai multe
locuri faptul, că preoții au depus eforturi și strădanii mari pentru a oferi
comunității lor parohiale o imagine familială. Pentru a atinge noi rezultate, rog
referenții pentru familii să colaboreze mai strâns și să consolideze rețeaua
diecezană de pastorație a familiilor. Dorim să le oferim sprijin preoților în
această activitate printr-o formare care să analizeze problemele și posibilitățile
actuale legate de pastorația familiilor. Data și locul cursului se vor anunța
ulterior.
În anii precedenţi, pe lângă preoți, am încercat să implicăm și familii voluntare,
să participe la formări specializate, pentru ca ulterior să poată ajuta parohii în
pastorația familiilor. Și în acest an, în perioada 22-25 august 2013, la casa de
exerciții spirituale de la Șinteu va avea loc formarea referenților pentru
familii. Persoanele implicate vor primi invitații personale.
La Oradea și pe teritoriul întregii Dieceze de Oradea se arată un interes tot mai
mare față de Întâlnirea Diecezană a Familiilor. Cu aceste ocazii, familiile au
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parte nu numai de bucuria revederii, ci se întorc la casele loc îmbogățiți cu
experiențe pentru tot anul. În acest an, Întâlnirea Diecezană a Familiilor va
avea loc la Oradea la 5 octombrie 2013. Rezultatele acestor întâlniri și formări
nu pot fi măsurate de la o zi la alta, dar cu timpul vor apărea roadele muncii
noastre.
8.
Viața comunitară parohială
Stâlpii vieții comunitare parohiale pot fi consilierii bisericești aleși și confirmați
recenţi. Este de datoria parohului, să întreţină o relație constructivă cu aceștia.
Să ne străduim în cursul anului să creăm o relație profesională cu ei, deoarece
printre obiectivele Conciliului Vatican II se află și sporirea rolului laicilor și a
participării active a acestora la viața comunității. În Anul Credinței, această
inițiativă trebuie să fie un posibil mod de reînnoire a vieții comunitare parohiale,
când credincioșii își pot folosi talanții pentru intensificarea vieții comunitare. Să
îi sprijinim! Întâlnirea planificată cu reprezentanții comitetelor bisericești va
avea loc sub semnul evaluării activității anuale la 9 noiembrie 2013, la Oradea.
Festivalul Diecezan al Corurilor, care va avea loc la Marghita sâmbătă 23
noiembrie 2013, vizează deasemenea întărirea vieții comunitare. Ca şi anul
trecut, așteptăm la această manifestare corurile catolice deja existente și care
slujesc în mod regulat la ocaziile liturgice.
Programele diecezane prezentate aici pot duce la îmbogățirea slujirii noastre
preoțești, dar pe de altă parte, împreună cu credincioșii, prin acestea putem
conduce la sursele credinței vii întreaga comunitate din Dieceza noastră de
Oradea. Să dăm dovadă de deschidere și de disponibilitate față de posibilitățile
oferite aici și să ne asigurăm suficiente ocazii de a participa la programele care
slujesc reînnoirea noastră spirituală. În asumarea acestor sarcini legate de
misiunea noastră preoțească, să dăm dovadă de respect și de sprijin reciproc,
pentru ca și prin aceasta comuniunea noastră preoțească să se dezvolte și să se
întărească din punct de vedere calitativ. De pe acum le mulțumesc protopopilor,
preoților, călugărilor și călugărițelor, dar și colaboratorilor laici pentru munca și
sprijinul lor. Binecuvântarea bunului Dumnezeu să însoțească programele
noastre și să îmbogățească cu harul său pe toți cei care, căutând căile lui
Dumnezeu, le primesc cu interes!
***
Nr. 211/2013.
VESPERĂ SOLEMNĂ ÎN CINSTEA FERICITULUI EPISCOP MARTIR
SZILÁRD
Joi 21 februarie la ora 17.30, cinstind memoria Fericitului episcop martir
Szilárd, vom organiza o vesperă solemnă la Catedrala Romano-Catolică din
Oradea, cu participarea Capitulului Catedral. În cadrul acestei vespere solemne
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se va acorda pentru prima dată medalia diecezană de onoare. Cu toții, preoți și
credincioși, sunt invitați și așteptați cu mare drag la această sărbătoare!
***
Nr. 212/2013.
LITURGHIA CRISMEI
Liturghia crismei se va celebra la Catedrala Romano-Catolică din Oradea în Joia
Mare, 28 martie 2013, ora 10.00. Tot atunci va avea loc și reînnoirea
făgăduințelor preoțești. Să ne pregătim cum se cuvine pentru acest moment
important al vieții noastre preoțești și să participăm cu recunoștință la această
sfântă liturghie, când aducem mulțumire pentru marele har al vocației noastre.
Să ne străduim să participăm cu toții la liturghia crismei, iar pentru preluarea
uleiurilor să pregătim și să curățăm recipientele necesare. După sfânta liturghie,
preoții și călugării sunt invitați la o agapă modestă în sala festivă a Palatului
Episcopal.
***
Nr. 213/2013.
SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI LADISLAU –
ZI DE PELERINAJ DIECEZAN
Și anul trecut, Solemnitatea Sfântului Rege Ladislau, celebrată conform tradiției
locale în cea de-a V-a duminică a Sfintelor Paști, a constituit o experiență
deosebită pentru credincioșii sosiți în pelerinaj la Catedrala Romano-Catolică de
Oradea. Devine tot mai evident faptul că toate comunitățile noastre au nevoie de
asemenea ocazii când, întăriți de pilda regelui nostru fondator, pe calea care
duce la izvorul credinței, găsesc curaj și entuziasm prin celebrarea sfintei
liturghii și trăirea comuniunii. Aceste considerente și numeroasele reacții
pozitive ne determină să încurajăm în continuare anunțarea și organizarea zilei
de pelerinaj diecezan – la 28 aprilie 2013, cea de-a V-a duminică a Sfintelor
Paști – la toate parohiile și comunitățile bisericești. Sfânta liturghie solemnă
va avea loc la ora 11.00 la Catedrala Romano-Catolică din Oradea. Înaintea
sfintei liturghii, vom întâmpina pelerinii la intrarea principală a Catedralei, iar de
la ora 10.00 îi așteptăm la rugăciune.
Rog din nou parohii să transmită credincioșilor invitația mea și să-i încurajeze să
participe la pelerinajul diecezan. Cu ocazia pelerinajului, pelerinii pot beneficia
de indulgențele legate de Anul Credinței, dacă îndeplinesc condițiile stabilite
pentru aceste ocazii (spovadă, sfântă împărtăşanie, rugăciune la intenția
Sfântului Părinte).
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Ca şi în anul anterior, să fixăm orarul sfintelor liturghii astfel încât preoții și
credincioșii să poată participa la sfânta liturghie solemnă! Să sprijinim îngrijirea
vechilor tradiții și prin organizarea grupurilor de pelerinaj, iar parohii și preoții
să-i însoțească pe credincioși la sfânta liturghie solemnă.
***
Nr. 214/2013.
ANUNȚAREA ȘI PREGĂTIREA ADMINISTRĂRII MIRULUI
Preoții sunt rugați să anunțe la Biroul Episcopal solicitările pentru administrarea
sacramentului Sfântului Mir cel târziu până la 15 februarie. Îndemn în
continuare să nu programăm miruirea în ziua sărbătorii patronului bisericii,
adică în sărbătoarea hramului bisericii. Slujba de miruire va începe cel târziu la
ora 11.00. Se vor accepta excepții numai în locurile în care sfintele liturghii
încep în general după ora 11.00. Vârsta minimă a celor care vor primi mirul: 12
ani.
Miruirea va fi precedată de o pregătire catehetică serioasă și corespunzătoare,
care se va asigura și coordona în primul rând de către paroh. Părinții și nașii să
participe și ei la pregătirea administrării mirului. Parohii vor transmite la Biroul
Episcopal lista celor care vor primi mirul, până la sfîrșitul lunii februarie.
La fel ca și până acum, tinerii care vor primi mirul, împreună cu părinții și nașii
acestora, vor din invitați la parohie cu cel puțin o jumătate de oră înainte de
liturghia de miruire, pentru ca înainte de ceremonie să ne pregătim împreună
pentru administrarea sacramentului.
***
Nr. 215/2013.
VISITATIO CANONICA
Și în acest an voi continua vizitele canonice începute anul trecut. După ce voi
finaliza parohiilor din Decanatul de Oradea, în cursul acestui an continua vizita
în Decanatul din jurul Oradiei. Cu ocazia vizitei canonice, pe lângă verificările
obișnuite, doresc să mă întâlnesc cu membrii comunității bisericești,
reprezentanții asociațiilor bisericești, consilierii laici, profesorii de religie,
angajații, reprezentanții altor instituții bisericești. În general, voi dedica vizitei
două zile lucrătoare și o zi de duminică pentru a avea și ocazia de a vizita
bolnavii și de a celebra împreună cu comunitatea sfânta liturghie. Rog preoții să
pregătească în mod corespunzător comunitatea bisericească pentru vizita
canonică şi să evite orice cheltuieli inutile.
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Nr. 216/2013.
PROGRAM ÎNTRERUPT LA BIROUL EPISCOPAL
Biroul episcopal va fi închis în perioada 27 februarie – 1 martie. În cazurile
foarte urgente ne puteți contacta la numerele de telefon cunoscute.

Oradea, 20 ianuarie 2013

† Ladislau m.p.
Episcop de Oradea
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