Cirulara episcopului diecezan
Ladislau

I. / 2020
Nr. 101/2020.
OCTAVA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR
Doresc să amintesc Preacucernicilor Confrați Preoți, că în acest an, în consens
cu reprezentanții cultelor creștine locale, Octava de Rugăciune pentru Unitatea
Creștinilor, va fi organizată în perioada 18-28 ianuarie. Motto-ul evenimentului
este: „Ne-au arătat o bunăvoinţă neobişnuită” (Fap 28, 2). Pentru organizarea
acestor întâlniri de rugăciune, urmând normele liturgice corespunzătoare, avem
posibilitatea de a pregăti Liturghia Cuvântului, evitând însă organizarea acestor
rugăciuni comune în cadrul celebrării sfintei liturghii. Ar fi foarte potrivit, ca în
cadrul liturghiei cuvântului, reprezentanții celorlalte confesiuni creștine să
participe cu rugăciunile și cântecele proprii.
Rog pe Preacucernicii Confrați, să facă tot posibilul pentru a organiza astfel de
rugăciuni comune, insistând și asupra implicării și participării propriilor enoriași
la aceste momente în bisericile celorlalte culte creștine. Acolo unde încă nu s-au
făcut demersuri în acest sens, consider important a se lua legătura cu frații noștri
creștini și cu pastorii acestor comunități, pentru a stabili de comun acord
programul săptămânii de rugăciune.
În urma unei consultări a reprezentanților cultelor creștine, pentru orașul Oradea
s-a stabilit următorul program:
● sâmbătă, 18 ianuarie, ora 18, rugăciunea tinerilor, Catedrala Greco-Catolică,
● duminică, 19 ianuarie, ora 18 Catedrala Romano-Catolică,
● luni, 20 ianuarie, ora 18, biserica evanghelică luterană,
● marți, 21 ianuarie, ora 18, biserica penticostală Betania,
● miercuri 22 ianuarie, ora 18, biserica unitariană,
● joi, 23 ianuarie, ora 18, biserica penticostală Tabor,
● vineri, 24 ianuarie, ora 18, comunitatea evreilor mesianici,
● sâmbătă, 25 ianuarie, ora 18, biserica ortodoxă / biserica cu lună,
● duminică, 26 ianuarie, ora 18, biserica reformată,
● luni, 27 ianuarie , ora 18, comunitatea baptistă maghiară,
● marți, 28 ianuarie, ora 18, Catedrala Greco-Catolică din Oradea.
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Îi rog pe preoții parohi din Oradea, să-i informeze și să-i îndemne la participare
pe credincioși. Este foarte important să pornim unii spre alții și să ne dăruim
reciproc harul comuniunii în rugăciune. Invit și aștept cu drag pe toți în data de
19 ianuarie, ora 18 în catedrala episcopală, exprimându-mi și rugămintea, ca în
această zi, seara la orele 18 să nu celebrăm sfinte liturghii în bisericile orașului.
***
Nr. 102/2020.
ZIUA MONDIALĂ A PERSOANELOR CONSACRATE
Ziua Mondială a Vieții Consacrate a fost instituită în anul1997 de către Sfântul
Papa Ioan Paul al II-lea. Este o zi în care creștinii din întreaga lume mulțumesc
pentru vocațiile existente și se roagă pentru altele noi. Conform tradiției locale,
la Oradea această zi este sărbătorită împreună cu Eparhia Greco-Catolică,
organizarea fiind făcută în mod alternativ. În acest an întâlnirea persoanelor
consacrate prilejuită de Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate, va avea loc
sâmbătă, 1 februarie, fiind organizată de către Episcopia Romano-Catolică de
Oradea. Programul întâlnirii prevede:
- ora 9.30, sosirea la Palatul Episcopal
- ora 10.00, deschiderea solemnă,
- ora 10.30, moment meditativ prezentat de elevi,
- ora 11, adorație eucharistică în Capela Palatului Episcopal,
- ora 11.30, procesiune spre Catedrală,
- ora 12, sfânta liturghie,
- ora 13, agapă,
- ora 14, recreație pentru persoanele consacrate.
- ora 15,30, închiderea programului.
Invit cu drag și pe Preacucernicii Confrați Preoți la această întâlnire, care poate
fi o ocazie de înnoire spirituală și pentru preoții diecezani. Rog să abordați cu
maximă responsabilitate această posibilitate, și să faceți tot posibilul pentru a
putea participa cu bucurie la acest program. Cei care doresc să participe, sunt
rugați să-și anunțe intenția personal, până în data de 28 ianuarie a.c. la
secretarul episcopal Vakon Zsolt. Mulțumesc anticipat tuturor, și mă bucur deja
de faptul, că vom putea sărbători împreună marele dar al vocației!
***
Nr. 103/2020.
VESPERA SOLEMNĂ ÎN CINSTEA FERICITULUI EPISCOP MARTIR
BOGDÁNFFY SZILÁRD
DECERNAREA MEDALIEI DIECEZANE DE MERIT
Vineri, 21 februarie, la ora 17.00 invit pe confrații preoți și pe credincioși la o
rugăciune solemnă, pe care o vom celebra în Catedrala Episcopală. Cu ocazia
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împlinirii a 109 ani de la nașterea fericitului episcop martir Bogdánffy Szilárd,
vom recita vespera solemnă, prilej cu care putem cere mijlocirea Fericitului
episcop pentru statornicia în credință și pentru noi vocații preoțești și călugărești.
În cadrul momentului solemn de rugăciune, va fi decernată Medalia Diecezană
de Merit cu titlul În slujba credinței. Aștept nominalizările în acest sens din
partea decanilor.

***

Nr. 104/2020.
RADIO MARIA – COLECTĂ PENTRU UN SEDIU NOU
Cu acordul și recomandarea Conferinței Episcopilor Catolici din România, în
cadrul sfintelor liturghii de duminică 26 ianuarie a.c., în toate diecezele și
eparhiile catolice din România se organizează o colectă pentru Radio Maria. Îi
rog pe confrații preoți să anunțe credincioșii despre această posibilitate, pentru
ca cei ce doresc să sprijine Radio Maria în construirea unui sediu nou în Oradea,
să o poată face.

***

Nr. 105/2020.
POSTUL MARE ȘI SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
Invit pe Confrații preoți să acorde o atenție deosebită perioadei Postului Mare și
pregătirii celebrării misterului pascal. Să ne străduim a implica pe credincioși în
sfintele celebrări și devoțiuni. Să celebrăm împreună cu ei devoțiunea Calea
Sfintei Crucii, să organizăm zile de reculegere pentru diferite grupuri parohiale,
să insistăm asupra respectării postului, să oferim oportunități îndestulătoare
pentru sacramentul reconcilierii. De asemenea să facem tot posibilul pentru a
motiva credincioșii să participe la programele organizate la nivel central,
conform planului pastoral 2020, care a fost deja publicat.
Totodată, să acordăm timp și atenție modului în care noi înșine ne pregătim
pentru Săptămâna Patimilor. Să studiem anticipat liturghia și normele liturgice
specifice acestei perioade, pentru a organiza totul în așa fel, încât celebrările din
această perioadă să ne îmbogățească spiritual pe toți. Insist asupra respectării
riguroase a prevederilor liturgice, păstrând și acele tradiții locale, care contribuie
la evlavia credincioșilor: ore de veghe, mormântul sfânt, adorații eucharistice,
procesiuni, etc..
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***
Nr. 106/2020.
SFÂNTA LITURGHIE A ULEIURILOR
Sfânta liturghie a uleiurilor o vom celebra în Catedrala Episcopală joia mare, 9
aprilie, la ora 10.00. Invit la această sfântă liturghie toți preoții și persoanele
consacrate. Rog totodată, ca fiecare paroh să aducă cu sine cât mai mulți
credincioși și ministranți. După terminarea celebrării liturgice, clerul și
persoanele consacrate sunt invitate să participe și la o agapă modestă.
***
Nr. 107/2020.
VISITATIO CANONICA
Programul vizitelor canonice pe care le voi efectua în acest an, conform
prevederilor can. 396–398 din Codul de Drept Canonic, este următorul:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10-11 martie TĂȘNAD;
17-19 martie SANTĂU și CRAIDOROLȚ;
26-27 martie CARASTELEC și ILIȘUA;
21-23 aprilie CEHU SILVANIEI, JIBOU și ULMENI;
28-29 aprilie ȘIMLEU SILVANIEI;
16-17 iunie SUPLACU DE BARCĂU;
22-23 septembrie FĂGETU;
7-8 octombrie ZALĂU;
20-21 octombrie CRASNA.

Pentru a stabili detaliile acestor vizite, vom folosi întâlnirea decanală programată
deja la 4 februarie la ora 11.00, la sediul parohial din Șimleul Silvaniei. Îi invit
pe toți cei vizați, protopop și preoți, să participe la această întrunire. Mulțumesc
anticipat.
***
Nr. 108/2020.
PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR PASTORALE
În circulara precedentă am publicat repetat numele responsabililor pentru
diferitele sectoare pastorale în dieceza noastră. Am cerut de asemenea
protopopilor, să numească și pentru fiecare protopopiat un responsabil, care
împreună cu responsabilii diecezani vor coordona activitatea pastorală în
teritoriu. În cele ce urmează voi comunica numele preoților desemnați:
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TINERI ȘI MINISTRANȚI:
- responsabil diecezan: VAKON Zsolt, secretar episcopal și sr. MÓDI Blanka.
Protopopiatul Oradea – SZABÓ Ervin
Protopopiatul de pe lângă Oradea – NAGY Tibor
Protopopiatul Marghita – BAKOS Gábor
Protopopiatul Săcueni – BAKOS Gábor
Protopopiatul Tinca – NAGY Tibor
Protopopiatul Șimleu Silvaniei - HUSZTIG Róbert
Protopopiatul Tășnad – HUSZTIG Róbert.
PASTORAȚIA FAMILIILOR:
- responsabil diecezan: TÓTH Attila, paroh de Maghita
Protopopiatul Oradea – PÉK Sándor
Protopopiatul de pe lângă Oradea – BODOR Zoltán
Protopopiatul Marghita – TÓTH Attila Levente
Protopopiatul Săcueni - TÓTH Attila Levente
Protopopiatul Tinca – PÉK Sándor
Protopopiatul Șimleu Silvaniei- OZSVÁTH József
Protopopiatul Tășnad - OZSVÁTH József
Toți cei numiți mai sus sunt așteptați la o întâlnire de lucru luni, 3 februarie, ora
11.00, la sediul episcopal.

***
Nr. 109/2020.
EVENIMENTELE SĂPTĂMÂNILOR URMĂTOARE
Doresc să aduc în atenția confraților preoți, a profesorilor de religie și a
membrilor consiliilor parohiale următoarele evenimente.
PASTORAȚIA TINERILOR ȘI A MINISTRANȚILOR
În perioada Postului Mare am prevăzut organizarea de zile spirituale pentru
tineri după următorul program: 7 martie 2020 Santău, 21 martie 2020 Valea lui
Mihai, 4 aprilie 2020 Oradea. Pentru tinerii de limbă slovacă se organizează zile
spirituale în perioada 2-4 aprilie 2020.
PASTORAȚIA FAMILIILOR
În perioada 9-16 februarie 2020 se organizează la nivel internațional acțiunea
intitulată: Săptămâna Căsătoriei. Este o inițiativă, care apelează în primul rând
cuplurile căsătorite, dorind să evidențieze valoarea căsătoriei și a familiei în
societatea de astăzi. Este bine, să încercăm o mobilizare și în acest sens, căutând
acele căi, prin care apelând familiile stabile din comunitățile noastre, să putem
arăta exemple de urmat în trăirea sfintei taine a căsătoriei în actualitate.
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Deasemenea, este important să urmărim cu atenție și acele cupluri, care se
pregătesc pentru sfânta taină a căsătoriei. Pentru aceasta, urmând experiența
anilor precedenți, organizăm la Oradea cursurile pentru logodnici în perioadele
3, 10, 17, 24 martie 2020, respectiv la Marghita în perioada 4, 11, 18, 25
februarie 2020. Preacucernicii Preoți sunt rugați să încurajeze tinerii să
participe la aceste cursuri prin care dorim să le oferim ajutor în momentul
important al vieții lor.
Pentru a promova mai eficient activitatea care vizează pastorația familiilor, între
20-21 martie 2020 vom organiza un curs pentru responsabilii acestei activități și
referenții pentru familii. Mottoul acestui curs este: „Să clădim familiile, să
clădim Biserica!”
ALTE EVENIMENTE
Preacucernicii Confrați Preoți sunt rugați să urmărească cu atenție și să
organizeze participarea la programele comunicate deja.
Cursuri:
- Zile Teologice la Eger: 27-30 ianuarie 2020, Eger,
- Pregătire pentru Sfântul Mir - metodologie II.: 27-29 februarie 2020,
Centrul Pastoral,
- Întâlnirea Preoțească I.: 12 martie 2020, Catedrala Episcopală, ora 10.00
Programe spirituale pentru laici:
- Zi spirituală pentru cantori: 14 martie 2020, ora 10, Centrul pastoral,
- Zi spirituală pentru cadre didactice: 4 aprilie 2020, ora 10.00 Posticum

Oradea, 7 ianuarie 2020.

†Böcskei László
episcop diecezan m.p.
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