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Nr. 471/2017.
CENTENARUL APARIȚIILOR DE LA FATIMA
În circulara precedentă am subliniat importanţa anului jubiliar dedicat Sfântului
Ladislau, la comemorarea a 825 de ani de la canonizarea sfântului rege, indicând
acele puncte de referință, care ne pot fi de ajutor în urmarea exemplului său de
viață, pentru a ne întări în credință și a ne asuma în mod conștient angajamentul
vieții creștine. Nu putem neglija însă faptul, că în anul 2017 se împlinește un
secol de la apariţiile Sfintei Fecioare Maria la Fatima. Este providențial faptul,
că putem să oferim protecției materne a Sfintei Fecioare şi aniversarea din acest
an al Sfântului Ladislau, cerându-i ca prin grija și mijlocirea ei, să ne dovedim
deschiși în a primi mesajele lui Dumnezeu, dar și destul de puternici, pentru ca
în ciuda greutăților și provocărilor de multe feluri, să îndeplinim misiunea
conform voinței Tatălui ceresc.
„Se cuvine a ști înainte de toate, că fondatorul bisericii noastre din Oradea este
regele de odinioară al Ungariei, Sfântul Ladislau; a fondat-o și a sfințit-o întru
cinstea Sfintei Fecioare.,...” – scrie Bunyitai Vince în cartea sa Istoria
Episcopiei de Oradea (p. 29). Printre reprezentările de multe feluri ale sfântului
găsim unele, care imortalizează pentru posteritate nu numai vitejia și curajul, ci
și evlavia și zelul său cu care încredințează dieceza grijii Sfintei Fecioare Maria.
Dieceza noastră a beneficiat din plin de-a lungul istoriei de roadele acestei
încredințări, atunci când amenințată de pericole interne și externe, Sfânta
Fecioară nu și-a întors privirea de la moștenirea Sfântului Ladislau. Sanctuarul
nostru de la Sâniob este de asemenea purtător al acestei încredinţări, și sperăm
ca în viitor să fie un loc de multe haruri pentru noi și urmașii noștri.
Din aceste considerente este util, ca în timp ce îl sărbătorim pe Sfântul Ladislau,
să acordăm o atenție deosebită Sfintei Fecioare Maria, a cărei mijlocire ne poate
păstra și în viitor pe drumul angajamentului nostru creștin. Unul dintre
principalele mesaje ale aparițiilor de la Fatima, este îngrijorarea Sfintei Fecioare.
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Își face griji pentru fiii ei, pentru noi, deoarece uneori suntem tentați să ne lăsăm
în mod eccesiv purtaţi de valul timpurilor moderne. Dar în același timp are grijă
de noi, așa cum a făcut-o la nunta din Cana, când i-a îndemnat pe apostoli: ne
invită și pe noi la penitență și ispășire, dorind să ne conducă pe calea apropierii
de Isus şi urmării acestuia.
Și în acest an jubiliar ne confruntăm cu marea provocare de a păși pe urmele
marilor noștri înaintași în transmiterea mesajului lui Isus. Este de asemenea un
timp prielnic să ne înnoim devotamentul marian, întărindu-ne încrederea în
Sfânta Fecioară, urmând cu și mai mare devotament cererile formulate în
mesajele de la Fatima, pentru ca acestea să aducă roade pozitive şi în viaţa
noastră personală. Înnoirea sufletească trebuie să înceapă cu prima treaptă, cea a
autoevaluării, care înseamnă renunțarea la gândurile și obiceiurile nepotrivite, și
adoptarea permanentă a unui comportament demn de cei ce îl urmează pe
Cristos. Creștinul astfel înnoit, va fi făuritorul unei comunități mai valoroase, pe
care o va îmbogăți harul abundent al lui Dumnezeu.
În sensul celor de mai sus, vă invit pe toți, să aprofundăm iubirea față de Sfânta
Fecioară, a cărei exprimare vizibilă sunt evlavioasele practici a bogatelor forme
tradiționale de devotament marian. Să nu neglijăm rugăciunile către Sfânta
Fecioară, iar preoții să nu delege cu ușurință recitarea acestora credincioșilor
laici. Formele de devoțiune din lunile mai și octombrie să fie exercitate în mod
solemn, îndemnându-i pe credincioși și în aceste ocazii să urmeze calea lui
Cristos. Să iubim Rozarul, să susținem grupurile parohiale ale Rozarului,
precum și alte asociații cu spiritualitate mariană. În bisericile noastre să îngrijim
altarele dedicate Sfintei Fecioare, asemenea statuilor și memorialelor din afara
bisericilor. Să-i încurajăm pe credincioși să adreseze cu încredere cererile și
mulțumirile lor Sfintei Fecioare, atât în mod individual, cât și comunitar. Doresc
să amintesc în mod special formele de devotament și practicile de rugăciune care
se leagă de aparițiile de la Fatima. Acolo, unde se obișnuiește practicarea acestor
forme de devotament, trebuie continuate în mod perseverent, oferind cât mai
multor credincioși posibilitatea de a aprofunda mesajele aparițiilor de la Fatima
în propriile vieți. Să vorbim despre centenarul aparițiilor de la Fatima și în
cadrul sfintelor liturghii, mai ales prin prisma mesajelor acestor apariții, și
actualitatea lor în viața creștinilor de astăzi.
Ofer în continuare câteva date şi impulsuri referitoare la acest centenar:
_____________________________________________________________
Într-un loc numit Cova da Iria (Valea Păcii), în apropierea orașului portughez
Fatima, la data de 13 mai 1917 trei copii care pășteau turmele prin preajmă,
Lucia Dos Santos care avea pe atunci 10 ani, cu verișorii Francisco Marto de 9
respectiv Jacinta Marto de doar 7 ani, au văzut o doamnă, care era „mai
strălucitoare decât soarele”. Femeia i-a îndemnat pe copii să recite Rozarul, și
i-a rugat să vină în data de 13 a fiecărei luni să o întâlnească la Cova da Iria.
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Copiii i-au dat ascultare și s-au întors pe 13 iunie în același loc. Cu ocazia
acestei apariții, Sfânta Fecioară a prorocit moartea prematură a lui Francisco și
Jacinta, cerând Luciei devotament față de Inima Sa Neprihănită și ispășire.
Sfânta Fecioară le-a încredințat copiilor cele trei secrete în cadrul apariției din
luna iulie. Primul secret este viziunea iadului și prorocirea pedepsei acelora, care
nu ascultă de atenționările Mariei. Cel de-al doilea secret se referă la
devotamentul față de Inima Neprihănită a Mariei, „steaua speranței pentru
pacea lumii și mântuirea sufletelor”. Sfânta Fecioară a cerut cu această ocazie
pentru prima dată, ca Rusia să-i fie oferită Inimii Sale Neprihănite. Cel de-al
treilea secret a fost transmis în plic închis papei Ioan al XXIII-lea de către sora
Lucia. Mesajul a fost făcut public de către papa Ioan Paul II. cu ocazia anului
jubiliar 2000. Iată unele pasaje din acesta: „[...] am văzut un episcop îmbrăcat în
alb, despre care am știut că este Sfântul Părinte. […] mergea cu pași
împiedicați […], ajungând în vârful muntelui, a căzut în genunchi în fața crucii
celei mari, iar un grup de soldați au tras asupra lui cu arme de foc și sulițe,
omorându-l.” În data de 13 mai 1981, sfântul părinte de atunci, Sfântul Ioan
Paul al II-lea a fost victima unui atac terorist în Piața Sfântul Petru din Vatican.
Despre coincidența datei aparițiilor și cea a atentatului, papa Ioan Paul al II-lea
spunea: „Nu știu cine a pus arma în mâna atentatorului, dar știu cine a deturnat
glonţul: a fost ghidat de o mână invizibilă, una maternă.”
În luna august, apariția a avut loc în data de 19, deoarece în data de 13 cei trei
copiii au fost reținuți pentru interogatorii. „Rugați-vă, rugați-vă și aduceți multe
jertfe pentru cei păcătoși.” Cu aceste cuvinte i-a îndemnat Sfânta Fecioară pe
copii.
În cadrul celei de a cincea apariții, Sfânta Fecioară le-a cerut să persevereze în
recitarea Rozarului, pentru a contribui la încetarea războiului.
Știrea aparițiilor s-a răspândit rapid, astfel încât la ultima întâlnire din 13
octombrie 1917, au fost prezente cca. 70.000 de persoane în Cova da Iria. A fost
și ziua minunii solare: soarele a crescut în dimensiuni, a început să se rotească,
apoi părea că se va prăbuși peste pământ. „Stăteam acolo, învăpăiați de acea
lumină, care era Dumnezeu, și nu am ars. Cum este Domnul! Nu se poate
exprima în cuvinte. Da, niciodată nu vom putea spune cum este.” (Francisco
Marto)
Ascultând îndemnul Sfintei Fecioare, ca și semn de recunoștință pentru acel „da”
pronunțat de Maria cu ocazia anunțului îngerului, Sfântul papă Ioan Paul al IIlea a oferit Inimii Neprihănite a Mariei întreaga oemnire în data de 25 martie
1984. “Mamă a popoarelor, tu care ne cunoști toate suferințele și speranțele, tu
care în inima ta de mamă simți toate conflictele lumii între bine și rău, între
întuneric și lumină, ascultă-ne strigătul, pe care prin Duhul Sfânt îl adresăm
3

inimii tale: îmbrățișează lumea noastră cu iubirea de Mamă și Slujitoare a
Domnului, acea lume pe care ți-o oferim și încredințăm cu preocupare față de
soarta pământească și eternă a oamenilor și a popoarelor. Îți oferim și
încredințăm în mod deosebit acele popoare și persoane, care au nevoie de
aceasta. » Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu! Nu ne
dispreţui rugăciunile în nevoile noastre!«"
Francisco și Jacinta au avut parte de o moarte prematură în anul 1919 respectiv
1920, fiind beatificați de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 13 mai 2000 la Fatima.
„Sfânta Fecioară a venit aici la Fatima din grijă de mamă, pentru a cere
omenirii: »Nu îl mai jigniți pe Dumnezeu, Domnul nostru, care deja avut parte
de atâta insultă.« Durerea de mamă a îndemnat-o să vorbească; dorește să-și
adune copiii sub mantia sa. De aceea a cerut micilor păstori: »Rugați-vă,
rugați-vă mult și oferiți sacrificii pentru cei păcătoși; atât de multe suflete ajung
în iad, deoarece nu este cine să se roage pentru ele, sau să aducă
jertfe.«”(fragment din omilia papei Ioan Paul al II-lea. rostită cu ocazia
beatificării). Sărbăoarea lor liturgică este în 20 februarie.
Sora Lucia a murit la vârsta de 98 de ani, în 13 februarie 2005. ”»Inima mea
neprihănită va învinge.« Ce înseamnă asta? Înseamnă că inima deschisă către
Dumnezeu, inima curățată prin contemplarea sa este mai puternică decât
oricare armă. Acel da al Mariei, cuvântul inimii sale, a schimbat istoria lumii,
deoarece a permis intrarea în lume a Mântuitorului – deoarece prin acest
răspuns pozitiv, Dumnezeu s-a putut face om, ceea ce va și rămâne pentru
totdeauna. Necuratul are putere în lume, după cum vedem din nou și din nou;
are putere, deoarece libertatea noastră poate fi deturnată de la Dumnezeu. Însă
de când Dumnezeu are inimă umană, și a întors libertatea umană către bine,
către sine, ultimul cuvânt nu este al libertății de a face răul. De atunci este
valabil: »În lume veți avea strâmtorare, dar aveți încredere, eu am învins
lumea.« (In 16,33). Mesajul de la Fatima ne îndeamnă, să avem încredere în
această promisiune.”(papa Bededict al XVI-lea)
***
Nr. 472/2017.
PROGRAME PASTORALE ÎN 2017
I. Programele comemorative cu ocazia Anului Sfântul Ladislau
În contextul cinstirii Sfântului Ladislau, restaurarea picturii de altar a
bisericii Sfântul Ladislau, catedrala de odinioară este o exprimare a
angajamentului nostru față de trecut. Pictura restaurată va putea fi admirată în
toată splendoarea ei cel mai probabil cu ocazia zilei de pelerinaj diecezan.
Picturile murale ale Sfântului Ladislau din Bazinul Carpatin au un renume
internațional. Dorim să oferim spre vizitare publicului larg o expoziție alcătuită
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din aceste picturi murale, în complexul de clădiri al Cetății din Oradea în data
de 8 mai 2017, la ora 17.00.
Ansamblul coral Sfântul Eusebiu va concereta în biserica din Cetate în
cinstea Sfântului Ladislau în data de 13 mai 2017, la ora 17.00.
În cea de a V-a Duminică a Sfintelor Paşti, 14 mai 2017, vom organiza
Pelerinajul Diecezan. Eminența Sa, cardinalul Dr. Erdő Péter, arhiepiscop de
Esztergom-Budapest va celebra în prezența a numeroși ierarhi din țară și din
străinătate de la ora 11.00 în Catedrala din Oradea sfânta liturghie solemnă.
La terminarea acesteia, vom duce în procesiune pe străzile orașului relicvele
Sfântului Ladislau – atât pe cea din Oradea, cât și pe cea din Győr –, pentru ca
transpunând valorile trecutului în prezent, să ne întărim pentru construirea
viitorului.
Evenimente aniversare vor avea loc și în Ungaria la Szabolcs în 24 iunie 2017,
respectiv Győr în 27 iunie 2017. Dorim să participăm și la acestea cu grupuri de
pelerini din dieceza noastră.
Seria de manifestări dedicate Sfântului Ladislau va fi încheiată la zidurile
catedralei medievale, în biserica din Cetate în data de 5 octombrie 2017, atunci
când mărturisindu-ne în mod solemn credința, vom da dovadă vie a cinstirii
Sfântului Ladislau, la mormântul de odinioară al acestuia.
Toate evenimentele și manifestările doresc să se alimenteze din rădăcinile
trecutului pentru a rodi fructele viitorului, care nu sunt de interes individual, ci
au puterea de a crea o comunitate. De aceea îi rog pe precucernicii confrați
preoți, să profite de deschiderea credincioșilor către aceste valori, și să le ofere
posibilitatea „înnoirii din temelii”.
Cei care sunt interesați în mod deosebit de persoana Sfântului Rege, vor avea o
posibilitate în plus și de înalt nivel să o cunoască, cu ocazia Conferinței de
Istorie a Bisericii din 14 octombrie 2017. Vor susține prelegeri importanți
cercetători în acest domeniu. Vom putea afla rezultatele a numeroase cercetări
din partea invitaților, care vor așeza cinstirea Sfântului Ladislau pe baze și mai
solide.
II. Programe pentru preoți și persoane consacrate
Pe lângă programele special dedicate Anului Sfântul Ladislau, sub semnul
continuității dorim să organizăm și programele pastorale tradiționale. Tema celor
două întâlniri preoțești din acest an vor fi ultimele două enciclici papale: în 16
martie 2017 (atenție la schimbarea de dată!) Dr. Papp Miklós va vorbi despre
documentul dedicat familiilor Amoris Laetitia; în 19 octombrie 2017, Nemes
István va prezenta enciclica Laudato'si, despre protejarea lumii create.
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Moderatorul exercițiilor spirituale din 3-7 iulie 2017 va fi pr. Szederkényi
Károly.
Cu ocazia zilelor vocației, 2-7 mai 2017, îi așteptăm la Oradea pe toți tinerii,
care au auzit chemarea Domnului, și doresc să cunoască mai îndeaproape viața
preoțească sau cea consacrată.
Asemenea anului trecut, vom organiza pelerinajul preoților și a persoanelor
consacrate la Sâniob în data de 30 mai 2017, în timp ce pelerinajul
credincioșilor va fi în data de 10 septembrie. Vom cere mijlocirea Mamei
noaste cerești în fața icoanei recent renovate.
III. Programe pentru profesori
Formarea profesională continuă a profesorilor de religie dar și a preoților este
necesară și utilă. În ianuarie am putut să o primim la Oradea pe Pécsi Rita,
specialist în didactică şi pedagogie. Curând cei interesați vor putea să
aprofundeze metoda Kett, în cadrul cursului organizat la Centrul Cultural
pentru tineret Posticum din Oradea între 17-19 februarie 2017.
Ziua de reculegere a pedagogilor va avea loc în data de 8 aprilie 2017, și va fi
moderată de pr. Urbán Erik OFM.
Cursul de perfecționare al cantorilor va fi organizat în 11 martie 2017,
invitatul special fiind P. Balogh Piusz O.Praem.
IV. Programe pentru familii
Putem constata cu bucurie, că în mai multe dintre parohiile noastre există
grupuri de familii locale, care participă în mod activ la viața parohială, la
pregătirea sărbătorilor, programe caritative, programe pentru copii, în funcție de
caracteristicile și necesitățile locului. Întâlnirea Diecezană a Familiilor din 27
mai 2017 are ca scop printre altele și încurajarea acestora. Invitatul întâlnirii este
pr. Szénégető István, care va prezenta caracteristicile “parohiei-familie”.
În noiembrie vom continua șirul de evenimente intitulat „atelier în cuplu”, cu
scopul de a întări legătura dintre persoanele căsătorite.
În luna martie vom începe ediția din acest an a programului intitulat „Turul
îndrăgostiților” la care sunt invitați să participe acele cupluri (căsătorite sau
logodnici), care sunt dispuse să îndeplinească anumite probe, participând în final
la tragerea la sorți a premiilor.
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V. Programe pentru tineri
Membrii Centrului Diecezan pentru Tineret vor vizita în zilele de sâmbătă ale
postului mare parohiile diecezei, cu scopul de a căuta și descoperi acolo tineri pe
a căror colaborare ne vom putea baza pe viitor, devenind nucleul grupurilor de
tineri din parohii. Vom organiza pentru ei exerciții spirituale între 27-30 aprilie
2017, respectiv două cursuri de formare între 26-28 mai, respectiv 20-22
octombrie 2017.
Între 12-16 iulie 2017 sunt așteptați la Santău tinerii iubitori de muzică, atât cei
cu experiență, cât și începătorii, pentru a participa la tabăra de chitară.
Asemenea anului trecut, vom organiza și în acest an trei tabere de aventură:
18-23 iulie, 25-30 iulie, respectiv 22-27 august. Aceste tabere se adresează în
mod deosebit acelor tineri între 12-18 ani, care nu sunt în legătură strânsă cu
Biserica. Dorim ca prin aceste tabere să le oferim o experiență cu Dumnezeu,
respectiv să-i îndrumăm în așa fel, încât să se regăsească în grupurile de tineret
parohiale care se vor forma.
Anul trecut, am reușit cu un grup de tineri din Oradea să participăm în mod
fructuos la programul ecumenic de voluntariat intitulat „72 de ore fără
compromis”. Este vorba despre un program social de voluntariat, organizat de
către confesiunile creștine istorice, invintându-i pe tineri la cooperare, pentru a
face împreună ceva pentru alții, pentru mediu. Peste tot în lume, grupuri mari
sau mai mici de tineri, timp de trei zile, adică 72 de ore desfășoară activități de
interes comun: renovează instituții, locuri de joacă pentru copii, curăță păduri,
oferă asistență socială, organizează evenimente culturaleîn anumite comunități
(persoane cu dizabilități, vârstnici etc.). Dorim să includem în seria de activități
care va avea loc între 12-15 octombrie 2017 mai multe parohii.
Asemenea anilor trecuți, vom organiza la Oradea în data de 10 iunie 2017
Întâlnirea Diecezană a Tinerilor, respectiv la Marghita în 30 septembrie
2017 Întâlnirea Diecezană a Ministranților.
VI. Alte programe
La solicitarea papei Francisc, dorim să răspândim și în dieceza noastră inițiativa
intitulată 24 de ore pentru Domnul. Devoţiunea va avea loc între 24-25 martie
2017. Pentru mulți dintre credincioși aceasta poate fi o bună ocazie de a
participa la sacramentul reconcilierii, mai ales pentru tineri, care de multe ori
întrevăd calea reîntoarcerii la Domnul cu aceste prilejuri: prin trăirea rugăciunii
profunde își redescoperă sensul vieții.
Tot Papa Francisc a decretat și ca cea de a 33. duminică de peste an să fie
Duminica Săracilor, care în 2017 coincide cu ziua memorială a Sfintei
Elisabeta, protectoare a binefăcătorilor, în data de 19 noiembrie 2017. Nu este
îndeajuns să ne gândim doar la la nevoiașii care trăiesc pe teritoriul parohiei
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noastre, ci trebuie să și întreprindem ceva pentru ajutorarea lor.
Conform tradiției, Întâlnirea Diecezană a Corurilor Bisericești va fi găzduită
în acest an din nou de către o parohie. Mulțumim anticipat comunității parohiale
din Valea lui Mihai, care va găzdui acest eveniment în data de 25 noiembrie
2017. Această manifestare va marca încheierea solemnă a programelor
diecezane din anul în curs, fiind un bun prilej pentru o retrospectivă a anului ce
se apropie de sfârșit, cât și pentru a privi încrezători spre anul ce are să vină, din
harul binevoitor a lui Dumnezeu.
Nr. 473/2017.
VESPERĂ SOLEMNĂ ÎN CINSTEA FERICITULUI EPISCOP MARTIR
BOGDÁNFFY SZILÁRD
În 21 februarie, în Catedrala din Oradea vom recita în mod solemn vespera în
cinstea fericitului episcop martir Szilárd, în prezența membrilor capitlului, a
preoților și a credincioșilor. Va fi înmânată cu această ocazie medalia diecezană
de merit intitulată „În slujba credinței”.
Îi rog pe confrații preoți, ca în măsura posibilităților să participe însoțiți de
credincioși la această ocazie de rugăciune, și să-i îndemne să ceară cu încredere
mijlocirea fericitului martir în orice prilej. Mai jos se găsește textul rugăciunii
deja publicate:
Rugăciune pentru mijlocirea fericitului episcop martir Bogdánffy Szilárd
Dumnezeule milostiv, tu i-ai dat putere fericitului episcop martir Szilárd să
reziste cu suflet curajos în agonia suferinței și prin jertfirea vieții sale să-și
mărturisească fidelitatea față de Biserica Ta. Prin mijlocirea sa Te rugăm cu
umilință, să ne dăruiești și nouă putere, ca la capătul bătăliei vieții noastre
pământești, să ne bucurăm a fi în oastea aleșilor tăi. Prin Cristos Domnul
nostru. Amin.
***
Nr. 474/2017.
LITURGHIA CRISMEI
Joia Mare, 13 aprilie 2017, liturghia crismei va avea loc în Catedrala din
Oradea la ora 10.00. Îi invit și aștept la această sfântă liturghie pe toți preoții,
persoanele consacrate, seminariștii și angajații bisericești. Să oferim
credincioșilor și ministranților posibilitatea de a participa la această sfântă
liturghie. La sfârșitul acesteia se vor putea prelua uleiurile sfinte. Sfânta liturghie
va fi urmată de o modestă agapă frățească în sala festivă a palatului episcopal.
Îi rog pe confrații preoți să pregătească minuțios și conform prevederilor
liturgice ceremoniile din săptămâna mare. Directoriul diecezan oferă îndrumări
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utile în acest sens. Să acordăm deosebită atenție accesoriilor și ustensilelor
liturgice pe care le folosim (unele dintre ele doar cu această ocazie), astfel încât
acestea să se prezinte într-o stare adecvată, să fie întrebuințate liturgic în mod
curat și potrivit ocaziei. Să ne procurăm din timp lumânarea pascală. Să evităm
rezolvarea inestetică a lipirii pe lumânarea veche a uneia mai subțiri.
***
Nr. 475/2017.
SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI LADISLAU – ZI DE PELERINAJ
DIECEZAN
În circulara precedentă am făcut deja referire la Ziua de Pelerinaj Diecezan, care
în acest an va avea loc în data de 14 mai 2017. În acest an jubiliar invit pe toți
preoții, persoanele consacrate și credincioșii la acest eveniment extraordinar.
Conform tradiției, sfânta liturghie va începe la ora 11.00 în Catedrala din
Oradea. Pelerinii vor fi așteptați la intrarea principală a Catedralei începând cu
ora 10.00, când va începe o pregătire în rugăciune pentru sfânta liturghie, care va
fi urmată de o procesiune foarte probabil pe un traseu mai lung decât cel
obișnuit. Vom oferi la timp informații precise cu privire la aceasta. Solicit în
continuare confraților preoți să îi îndemne pe credincioși să vină împreună la
Catedrală, cu crucea procesuală și steagurile bisericești, dacă este posibil cu
ministranți purtând straie proprii. La fel ca în trecut, să organizăm orarul
liturghiilor parohiale în așa fel, încât atât preoții cât și credincioșii să poată
participa la liturghia solemnă. La bisericile din Oradea, ultima liturghie de
dimineață să fie încheiată cel târziu la ora 10.30. Mulțumesc pentru înțelegere,
colaborare și silință!
***
Nr. 476/2017.
PREGĂTIREA MIRULUI
Îi rog pe Confrații Preoți care solicită administrarea sacramentului mirului în
propriile parohii, să prezinte până în 15 martie 2017 şi lista cu numele
candidaților. Îi rog de asemenea pe Precucernicii parohi, să aprofundeze
următoarele trei teme cu candidații:
1. De ce este nevoie pentru ca în sacramentul mirului să primesc darul Duhului
Sfânt? 2. Cum pot recunoaște în anturajul meu prezența și acțiunea Duhului
Sfânt? 3. Mă pregătesc să întâmpin o persoană importantă. Înainte de întâlnire,
îi scriu o scrisoare viitorului meu oaspete. Așteptând sosirea Duhului Sfânt,
candidații vor formula o scrisoare acestuia. Rog, ca aceste scrisori să-mi parvină
cu câteva zile înaintea zilei desemnate pentru administrarea sacramentului.
Mulțumesc anticipat confraților preoți pentru susținere, candidaților și părinților
acestora pentru atitudinea pozitivă!
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Nr. 477/2017.
LITURGHIE DE ARGINT
Am omis fără în circulara precedentă menţionarea unei aniversări preoțești.
Doresc să corectez această omisiune, cerându-vă să îl includem în rugăciunilor
noastre pe confratele nostru Pr. Dr. FÜGEDY Antal, vicar judecătoresc, paroh
de Bicaciu, care anul acesta va sărbători 25 ani de preoție şi 50 de ani de viaţă.
Sfânta liturghie de argint va fi celebrată în data de 5 iunie 2017, în lunea
Sfintelor Rusaliilor. Binecuvântarea lui Dumnezeu să-l însoțească pretutindeni!
***
Nr. 478/2017.
NUMIRE
Începând cu data de 1 februarie 2017 parohia din Episcopia Bihor am
încredințat-o spre administrare confratelui nostru pr. VARGA Sándor. L-am
rugat de asemenea să ne ajute și în biroul administrativ al episcopiei. Îi
mulțumesc pentru disponibilitate și rog pe toată lumea să îl primim cu inima
deschisă!
***
Nr. 479/2017.
DOCUMENTELE TRIMISE LA CENTRU
Mulțumesc tuturor confraților preoți pentru trimiterea la timp a statisticilor și
altor documente (raport pastoral, situații financiare, copiile matricolelor, etc.)
Am primit cu mare interes şi raporturile despre activitatea pastoralăa Confraţilor
mei, cărora le mulţumesc şi pe această cale pentru osteneală, statornicie şi
angajament. Gânduri de recunoştinţă îndrept şi spre credincioşii noştri, care prin
iniţiativele lor au ajutat la susţinerea şi îmbogăţirea activităţilor din parohii,
ajutând astfel la o trăire tot mai vie a credinţei. Vă doresc tuturor deja de pe
acum un timp al Postului Mare plin de har!

Oradea, 7 februarie 2017.

† Ladislau m.p.
episcop
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