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Ladislau

VIII. / 2015
Nr. 2814/2015.
GÂNDURI DE CRĂCIUN
„Să mergem până la Betleem și să vedem acest Cuvânt care s-a făcut și ce ne-a
făcut cunoscut Domnul!”(Lc. 2, 15).
Frați şi surori în Cristos, dragi credincioși!
Atunci când evocăm principalele momente ale Crăciunului, una dintre cele mai
captivante relatări este cea referitoare la păstori. Evanghelistul Luca, atunci când
descrie în amănunţime evenimentele legate de nașterea lui Isus, a considerat
importantă și imortalizarea experienței simplilor păstori, gândindu-se probabil la
faptul, că Iubirea și Bunătatea lui Dumnezeu față de oameni va ajunge astfel la o
exprimare şi mai accentuată pentru toate timpurile.
Experiența plină de trăire pe care au avut-o păstorii în pustiul din Betlehem, le-a
oferit nu doar posibilitatea extraordinară de a se întâlni cu îngerii coborâți din
ceruri, care au adus omenirii Vestea cea Bună, ci mai mult decât atât: a adus în
viața lor un punct de cotitură, care poate fi numit și punct de început, deoarece
i-a condus la experimentarea vizibilă a fidelităţii Tatălui, atunci când în ieslea
din Betlehem au putut să-l admire pe Dumnezeul întrupat, care prin Fiul său,
prin Isus Cristos este iubire, bunătate și milostivire. „s-a arătat bunătatea și
iubirea de oameni a lui Dumnezeu mântuitorul nostru – nu prin faptele pe care
le-am fi făcut noi în dreptate, ci după îndurare sa...” (Tit 3, 4-5).
„Să mergem până la Betleem și să vedem acest Cuvânt care s-a făcut și ce ne-a
făcut cunoscut Domnul!” (Lc. 2, 15).– Viața liniștită a păstorilor se termină
odată cu vestirea îngerilor. Nici măcar întunericul nopții nu îi mai poate reține
pentru o eventuală cugetare sau așteptare. Conform celor vestite de îngeri, ceva
cu totul deosebit s-a întâmplat la Betlehem, și în această întâmplare este vorba și
despre ei. Nu mai au vreme să cugete sau să caute după mai multe informații.
Trebuie să pornească acum, îi așteaptă minunea: bunătatea și iubirea întrupată
a lui Dumnezeu, prin Isus Cristos în ieslea din Betlehem. Nu au timp pentru
împachetat şi pleacă doar cu ceea ce ţine de viaţa lor cotidiană: turma și cele
absolut necesare existenţei lor, pentru ca din acestea să ofere daruri lui Mesia cel
nou născut.
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Iubiți frați și surori! Crăciunul este sărbătoarea solidarizării noastre cu
păstorii. Este sărbătoarea în care ne alăturăm păstorilor care pornesc să
descopere miracolul divin, când şi noi ne lăsăm pătrunşi de entuziasmul acestui
miracol: și în viața noastră există noi puncte de început, puncte de plecare.
Lăsăm în urma noastră cele obișnuite și vechi, pentru ca să descoperim ceva nou
din bunătatea lui Dumnezeu, care ni se dezvăluie prin Fiul său. Solidarizarea cu
păstorii nu înseamnă doar o aducere aminte a acelor vremuri, când Dumnezeu a
pășit în lume în mod vizibil. Nici nu este doar de reevocarea întâlnirii dintre
Dumnezeu și om, sau a profunzimii acestei întâlniri. Solidarizarea cu păstorii
înseamnă o decizie fermă și o pornire la drum, necondiționat, aici și acum, prin
abandonarea rutinei și ascultarea vocii îngerului, care ne vestește: Dumnezeu nu
l-a părăsit pe om, L-a trimis în lume pe Fiul său unul născut, pentru ca cei care îl
primesc, să găsească viața adevărată.
„Să mergem până la Betleem și să vedem acest Cuvânt care s-a făcut și ce ne-a
făcut cunoscut Domnul!”(Lc. 2, 15). – Cuvintele păstorilor în pustiul
Betlehemului îmbracă forma crezului pe care şi noi cei de astăzi trebuie să ni-l
asumăm, să-l mărturisim. Prin acest crez, omul care caută răspunsuri la întrebări,
şi sensuri la situaţiile din viaţă, este ajutat în direcţia bună. De câte ori nu ne
dăm seama, că sunt zadarnice căutările noastre? De câte ori nu ne dăm seama, că
ceea ce obţinem sau atingem, nu este cu adevărat ceea ce ne dorim şi spre ce
aspirăm? Incertitudine din jurul nostruși eșecul atâtor căutări ne îndepărtează de
bucurie adevărată a împlinirii, a succesului. Şi tocmai din acest motiv, în urma
atâtor căutări sterpe, fără răspunsuri şi alternative la situaţiile care ne frământă zi
de zi, oamenii se îndepărtează unii de alţii, chiar se îndreaptă unul împotriva
celuilalt, răspândindu-se dușmănia şi ura, întreaga lume fiind pe neobservate
învăluită în umbră, nesiguranţă şi teamă. Lumina strălucitoare adusă de
Dumnezeu pătrunde tot mai greu spre oameni, care devin tot mai puţin sensibili
faţă de adevărata strălucire în viaţa lor.
Simplii păstori au înțeles că ceva deosebit s-a împlinit. Nu s-au lăsat copleşiţi de
siguranţa lor, dimpotrivă, chiar şi în pustiul lor au găsit şi şi-au asumat calea
cea dreaptă. Au ascultat de glasul îngeresc care li s-a strecurat în urechi, venind
de la Dumnezeu şi nu din zgomotul acestei lumi. Au urmat vocea care vestea
sosirea Fiului lui Dumnezeu. Putem să ne alăturăm și noi lor, dacă nu permitem
ca zgomotul şi neliniştea acestei lumii să acopere în noi glasul ceresc, care ne
vestește mesajul divin. Să înfruntăm multitudinea de zgomote din lumea în care
trăim, care deseori ne stresează şi ne provoacă o stare de confuzie. Să nu
permitem ca acest zgomot să aducă neliniște și lipsă de iubire în jurul nostru.
Sufletul nostru să tresară mai degrabă la auzul glasului îngeresc, care ne
îndeamnă să pornim pentru a găsi izvorul bunătății și al iubirii, în Isus Cristos.
„Să mergem până la Betleem și să vedem acest Cuvânt care s-a făcut și ce ne-a
făcut cunoscut Domnul!”(Lc. 2, 15). – Frați și surori în Cristos! Timpul
așteptării a trecut. Trebuie să pornim la drum, deoarece însuși Dumnezeu este
cel care ne așteaptă cu bunătate în Pruncul de la Betlehem! Să trecem pragul
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acestei sărbători, iar în anul care vine să trecem pragul reconcilierii și al iertării,
începând o viață nouă! Bucuria sărbătorilor să ne dezvăluie bunătatea și mila lui
Dumnezeu, iar harul Tatălui ceresc cel milostiv să se coboare asupra tuturor.
Oradea, Solemnitatea Nașterii Domnului 2015.
†Böcskei Ladislau
episcop
***
Nr. 2815/2015.
DESPRE EVENIMETELE DIECEZANE
Frați şi surori în Cristos, dragi credincioși!
Viața noastră se desfășoară în mijlocul unei adevărate avalanșe de informații.
Zilnic luăm la cunoștință prin diferite canale media – presa scrisă sau cea
electronică, televizor sau radio – ceea ce se întâmplă în jurul nostru şi în lume.
Efectul acestor știri poate fi de cel puțin două feluri. Un posibil efect este acela
de a ne îngrozi prin multitudinea de informații negative care ne sunt comunicate.
Violență, nedreptate, abuzuri, scandaluri și multe pericole, care conduc la
suferință și durere, provoacă disperare și deznădejde în viața oamenilor și în
lume. Un alt efect posibil al știrilor este acela de a ne minuna asupra binelui care
se înfăptuiește în jurul nostru, dobândind astfel încredere și siguranță pe tărâmul
instabil al vieții de zi cu zi. Există și astfel de știri, care dacă nu ne ocoloesc
atenția, pot să ne ofere curaj în a nu lăsa răul să domine, ci mai degrabă să slujim
binele, deoarece rodul acestuia se împlineşte pentru binele nostru propriu și al
comunității noastre.
Este obicei, ca la sfârșit de an să facem o retrospectivă asupra a ceea ce
comunitatea noastră diecezană – prin colaborarea între clerici și laici –a reușit să
realizeze în anul care se apropie de sfârșit. Ne gândim la iniţiativele şi faptele
bune care au vizat binele tinerilor, adulților, familiilor, elevilor, bolnavilor, a
celor nevoiași, și tuturor celor cărora li se adresează mesajul Evangheliei.
Această retrospectivă nu este pentru ne lăuda pe noi înşine, și nu este nici pentru
a arăta lumii un spectru de activități destul de larg. Scopul retrospectivei de
sfârșit de an este acela de a ne întări convingerea, că Biserica noastră este o
biserică vie. Isus este cel care îi dăruiește viață. Ne concentrăm atenția asupra
Lui, și dacă o facem cu destulă încredere și deschidere, Isus ne va oferi
capacitatea de a înfăptui binele acolo, unde trăim. După ce recunoaștem
caracterul misionar al acestor sarcini, să încercăm să descoperim căile pentru a
le realiza, pentru ca binele să se înfăptuiască și să se răspândească în dieceza
noastră, în comunitățile noastre, în familiile noastre.
Mulțumesc din suflet tuturor celor care în anul trecut, prin munca și dăruirea lor
s-au alăturat și au contribuit cu bucurie și sacrificiu la realizarea evenimentelor
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centrale sau locale din dieceza noastră. Preoţi, persoane consacrate, membrii
comitetelor bisericești, profesori de religie, dascăli, asistenți sociali, colaboratori
media, angajați bisericești și mulți-mulți credincioși, tineri, adulți, vârstnici–
împreună, prin colaborarea tuturor am reușit să realizăm multe momente care au
devenit izvor de binecuvântare pentru comunitățile noastre. Datorită vouă
tuturor, am reușit să păstrăm și să revigorăm tradițiile bisericești care sunt o
mărturisire a credinței noastre catolice, și care inspirându-se din trecut, ne
conduc pas cu pas căte viitor.
Retrospectiva se dorește a fi în același timp și o încurajare pentru noi toți, ca să
căutăm cu curaj şi dedicaţie propriul loc și rol în cadrul comunităților bisericești.
Aceasta este o comunitate în care este nevoie de fiecare persoană, și cu cât este
mai mare angajamentul nostru față de cauza cea dreaptă, cu atât mai multă foță
va pierde răul care ne împiedică și ne golește de valori. Membrii Bisericii lui
Cristos sunt chemați la viață! Ne dorim o viață frumoasă, plină de elan și
dinamism, pentru noi și urmașii noștri. Realizarea acestui deziderat depinde în
mare parte de noi! Să nu contemplăm deci Biserica numai din exterior. Să
devenim mai degrabă făuritori ai acesteia! În Biserică este nevoie de fiecare
dintre noi!
“Simon Petru și discipolii au ieșit și s-au urcat în barcă. Dar în noaptea aceea
nu au prins nimic. Când era de acum dimineață, Isus stătea pe mal, dar
discipolii nu știau că este Isus. Așadar, Isus le-a zis: «Copilași, nu aveți ceva de
mâncare?» I-au răspuns: «Nu!» Atunci le-a zis: „Aruncați năvodul în partea
dreaptă a bărcii și veți găsi”. Ei l-au aruncat și nu-l mai puteau trage, din cauza
mulțimii peștilor. Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea i-a spus lui
Petru: «E Domnul!»”(In 21, 3 – 7).
Apostolii obosiți și descurajați s-au întâlnit la Marea Tiberiadei cu Isus cel
înviat. Această întâmplare să ne încurajeze și pe noi, ca să îl recunoaștem pe Isus
în Biserică, și să îl urmăm cu entuziasm. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne
însoțească pe această cale!
În credință și rugăciune,
Oradea, Solemnitatea Nașterii Domnului 2015.
†Böcskei Ladislau
episcop
(Cele două mesaje se pot citi pe rând cu ocazia liturghiilor solemne ale
Crăciunului, respectiv într-una din duminiciile perioadei Sărbătorilor)
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Nr. 2816/2015.
ADORAȚIA EUHARISTICĂ PERPETUĂ
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Data
1 ianuarie
I. duminică din ianuarie
a II-a duminică din ianuarie
a III-a duminică din ianuarie
a IV-a duminică din ianuarie
I. duminică din februarie
a II-a duminică din februarie
a III-a duminică din februarie
a IV-a duminică din februarie
I. duminică din martie
a II-a duminică din martie
a III-a duminică din martie
a IV-a duminică din martie
I. duminică din aprilie
a II-a duminică din aprilie
a III-a duminică din aprilie
a IV-a duminică din aprilie
I. duminică din mai
a II-a duminică din mai
a III-a duminică din mai
a IV-a duminică din mai
I. duminică din iunie
a II-a duminică din iunie
a III-a duminică din iunie
a IV-a duminică din iunie
I. duminică din iulie
a II-a duminică din iulie
a III-a duminică din iulie
a IV-a duminică din iulie
I. duminică din august
a II-a duminică din august
a III-a duminică din august
a IV. duminică din august
I. duminică din septembrie
a II-a duminică din septembrie
a III-a duminică din septembrie
a IV-a duminică din septembrie
I. duminică din octombrie
a II-a duminică din octombrie
a III-a duminică din octombrie
a IV-a duminică din octombrie
I. duminică din noiembrie
a II-a duminică din noiembrie
a III-a duminică din noiembrie
a IV-a duminică din noiembrie
I. duminică din decembrie
a II-a duminică din decembrie
a III-a duminică din decembrie
a IV-a duminică din decembrie

Localitate
Capela episcopală
Oradea Sfântul Ladislau
Oradea Olosig
Oradea Seleuș
Oradea Ioșia
Oradea Sf.Ecaterina
Oradea Sf.Iosif
Oradea Velența Oradea Catedrală
Beiuș
Salonta
Tinca
Belfir
Băița
Ștei
Vașcău
Episcopia Bihor
Aleșd
Palota
Sânmartin
Biharia
Tărian
Oșorhei
Marghita –biserica nouă
Fegernic
Bicaci
Oradea Cetate
Oradea Capucini
Sâniob
Adoni
Cheșereu
Valea lui Mihai
Sălacea
Făgetu
Tăutelec
Cetariu
Tileagd
Marghita –biserica veche
Mișca
Sâniob
Săcuieni
Jibou
Cehu Silvaniei
Șimleul Silvaniei
Carastelec
Tășnad
Santău
Zalău
Craidorolț
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Capela surorilor de Mallersdorf
Șilindru
Nușfalău
Tășnadul Nou
Sacalasău Nou (filiala Budoi)
Galoșpetreu
Ilișua
Diossig
Suplacu de Barcău
Șerani
Oradea Posticum
Beliu
Crasna
Târgușor
Budoi
Recea
Sălard
Ceica
Cenaloș
Șimian
Ady Endre (Mesentea)
Șauaieu
Sărmășag
Popești
Spinuș
Mădăras
Petreu
Tarcea
Biserica Premonstratensă
Biserica Ursulinelor
Ulmeni
Borumlaca
Sântion
Capela surorilor vincentine
Pir
Tăuteu
Cadea
Șimian

Planul Adoraței Euharistice Perpetue anunțat anul trecut a fost aplicat în 2015.
Întâlnirea cu Cristos cel prezent în Preasfântul Sacrament poate reprezenta
izvorul multor binecuvântări. Mulțumesc din suflet tuturor celor care cu
perseverență și dăruire au contribuit la reînvierea acestei frumoase tradiții.
În urma sesizărilor care ne-au fost adresate, am adus câteva modificări la acest
plan. Din acest motiv rog pe confrații mei preoți, să studieze cu atenție noul plan
modificat, publicat aici, pentru ca luând cunoștință de modificările aduse, să
poată organiza și în anul ce vine adorația euharistică perpetuă în propriile
parohii.
***

Nr. 2817/2015.
MULȚUMIRI PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR
Și la sfârșitul acestui an doresc să-mi exprim mulțumirea față de toți cei care au
oferit sprijinul lor financiar sau prin muncă voluntară pentru realizarea
activităților noastre. Doresc să le mulțumesc în mod deosebit sponsorilor și
binefăcătorilor străini și celor din țară, care au susținut inițiativele noastre
pastorale, sociale și caritative. Le mulțumesc Confraților Preoți, persoanelor
consacrate și nu în ultimul rând credincioșilor, pentru tot ceea ce au întreprins în
favoarea bisericilor, cimitirelor, pentru întreținerea instituțiilor bisericești,
ajutorării celor nevoiași, susținerii școlii, finanțării seminariştilor și pentru
realizarea altor scopuri. Îmi exprim recunoștința față de solidaritatea de care ați
dat dovadă cu ocazia colectelor comune. Dumnezeu să vă răsplătească
îmbelșugat!
***

Nr. 2818/2015.
CONTRIBUȚIILE STABILITE PENTU CENTRU
Și în anulş 2016 fiecare parohie și comunitate bisericească oficial recunoscută va
achita până în luna noiembrie a anului în curs drept contribuție către centru suma
comunicată deja şi în anii anteriori. Aceasta înseamnă, că sumele rămân
neschimbate în anul 2016. Rog cu insistență pe cei care încă au restanţe, să
achite sumele restante atât către centru, cât și cele pentru fondul de pensie. Vă
mulțumesc pentru înțelegere!
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Nr. 2819/2015.
TAXELE STOLARE ȘI CONTRIBUȚIILE BISERICEȘTI
Taxele stolare rămân neschimbate în anul 2016.
Sfânta liturghie(cântată)
Sfânta liturghie (necântată)
Cununie
Înmormântare

20,- RON;
15,- RON;
200,- RON;
200,- RON.

Înceea ce privește contribuția bisericească a credincioșilor, rămân în vigoare
vechile prevederi (vezi circularele precedente!).
Să-i îndemnăm şi în continuare pe credincioși, să ofere contribuțiile la propriile
parohii (la parohiile pe teritoriul cărora își au domiciliul). Fiecare paroh să facă
tot posibilul, pentru respectarea acestor prevederi.
***
Nr. 2820/2015.
PREZENTAREA STATISTICILOR ȘI A RAPOARTELOR,
RAPORTUL PASTORAL
Rog pe Preacucernicii Confrați Preoți, ca să predea la Biroul Episcopal, până cel
târziu la data de 31 ianuarie 2016 raporturile de final de an, datele statistice,
bugetul de venituri şi cheltuieli, proiectul de buget, copiile matricolelor. Așa
cum s-a procedat și în trecut, rapoartele despre autovehicule vor fi prezentate
numai de către parohiile care au beneficiat de ajutor financiar pentru
achiziționara de autoturism de serviciu în cursul anului 2015. Îi rog pe
Preacucernicii Confraţi, să înmâneze personal aceste formulare completate
împreună cu o scrisoare de însoţitoare personalului din Biroul Episcopal, la
directorul de cancelarie. Să acordăm o atenţie deosebită pregătirii la zi și
prezentării matricolelor, și să prezentăm și copiile exemplarelor care lipsesc din
Arhivă. De asemenea solicit pezentarea la centru a raportului pastoral.
Mulţumesc!
***
Nr. 2821/2015.
DESPRE FACULTĂȚI ACORDATE
Dau acordul necesar asistării căsătoriilor mixte și în anul 2016, cu condiția
respectării prevederilor canoanelor 1124 – 1126 din Codul de Drept Canonic. Să
pregătim conștiincios documentele necesare, pe care le vom păstra în arhiva
parohială, în timp ce permisiunea va fi consemnată în registrul căsătoriilor astfel:
„Pe baza permisiunii nr.2821/2015. al episcopului de Oradea”. Rog a se
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prezenta la Oficiul nostru până la 31 ianuarie 2016 evidenţa căsătoriilor mixte
din anul 2015, conform normelor în vigoare. Cerera de dispensă în cazul
disparitas cultus, botezul persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani,
respectiv dispensa de la forma canonică, trebuie înaintată de fiecare dată în
scris şi în forma obişnuită Ordinariului.
Dau permisiunea dezlegării de sub păcatul avortului tuturor preoților din
dieceză, care dispun de jurisdicția sacramentului reconcilierii. În astfel de cazuri,
pe lângă stabilirea unei penitențe adecvate, se va preciza și faptul că dezlegarea
este dată în baza unei permisiuni speciale din partea episcopului.

***
Nr. 2822/2015.
BINĂRI
–
LITURGHIILE
ORDINARIULUI LOCULUI

CELEBRATE

LA

INTENȚIA

Rămân în vigoare directivele publicate anterior cu privire la binări (vezi nr.
2422/2013). Confraţilor Preoţi le ofer în continuare posibilitatea oficierii
liturghiilor binate şi peste aceasta, dar nu mai mult de trei, cu condiția ca această
posibilitate să fie tratată în mod conștiincios. Îmi dau în continuare
consimțământul ca stipendiile astfel obținute să fie folosite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport, întreținere a autovehiculelor, cu condiția să existe o
contabilitate exactă a acestor sume și cheltuieli. Rog a se trimite în mod
conștiincios la Biroul Episcopal datele statistice cu privire la aceste liturghii,
până la data de 31 ianuarie 2016.
Conform canonului 958. din Codul de Drept Canonic, avem obligația să ținem o
evidenţă precisă cu privire la stipendii. Verificarea cărții stipendiilor este datoria
Ordinarului, sau prin delegarea de către acesta, a decanilor, care trebuie să se
achite conștiincios și de această datorie cu ocazia vizitei anuale.

***
Nr. 2823/2015.
MEDALIA DE MERIT DIECEZAN 2015
Medalia de merit „În slujba credinței” în argint, la recomandarea Decanatului
Tinca, și în urma evaluării comisiei nuMite în acest scop, a fost acordată în anul
2015 doamnei Herman Maria din Vașcău. Aceeași medalie, dar în bronz, a fost
acordată doamnei Hegedűs Ilona, domnului Dallos László, respectiv
reprezentanților organizației Werkgroep Roemeniëkontakt Tiel/Hollandia, cu
ocazia celei de a 25. aniversări a Asociației CaritasCatolica, drept recunoștință
pentru dăruirea şi angajamentul lor în activitatea caritativă.
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În anul Vieții Consacrate, medalia în bronz a mai fost înmânată superiorilor
comunităților religioase care își desfășoară în prezent activitatea pe teritoriul
diecezei noastre: Surorile Vincentine, Surorile Franciscane de Mallersdorf,
Surorile Misionare, Surorile Milostive, Ordinul Premonstratens, Ordinul
Lazaritean. Binecuvântarea lui Dumnezeu, protecția Sfântului rege Ladislau, și
intercesiunea Fericitului episcop martir Bogdánffy să le fie de ajutor și în viitor!
***
Nr. 2824/2015.
COLECTE DIECEZANE
În anul 2016 se vor realiza următoarele colecte:
Pentru Țara Sfântă
Pentru seminarul teologic
Obolul Sfântului Petru
Pentru misiuni
Pentru Caritas

- Vinerea Mare, 25 martie 2016;
- Duminica vocațiilor, 17 aprilie 2016;
- Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și
Paul, 29 iunie 2016;
- Duminica misiunilor,
23 octombrie 2016;
- 20 noiembrie 2016.

Aceste zile de colectă sunt specificate și în directoriul diecezan. Să informăm
din timp credincioșii despre aceste zile de colectă, precum și în legătură cu
sumele adunate!

***
Nr. 2825/2015.
ANIVERSĂRI PREOȚEȘTI ÎN 2016-ban
În 2016 următorii noștri confrați vor sărbători aniversări rotunde:
Liturghia de aur (50 de ani de preoţie):
23 iunie
- Pr. JITARU Szél Antal, paroh;
- Pr. TOMPA József, paroh emerit;
70ani
10 martie
60 ami
8 mai
9 octombrie
2 noiembrie
6 noiembrie

- Pr. CIOBANU János, canonic onorific, paroh emerit;

- Pr. EGELI József, paroh;
- Pr. RAJNA József, canonic, abate onorific, decan, paroh;
- Pr. CSILIK János, paroh emerit;
- Pr. MÁJERNYIK Mihály, canonic onorific, abate onorific,
decan, paroh;
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16 noiembrie

- Pr. ROLNYIK Martin, canonic onorific, paroh

40 ani
12 iulie

- Pr. RADNÓTHY Szakács Albert;

Ad multos annos!
***
Nr. 2826/2015.
ACTIVITĂŢI PASTORALE PROGRAMATE PENTRU ANUL 2016.
„Misericordes sicut Pater” – Cu acest motto am început şi în Dieceza noastră
Anul Sfânt al Milostivirii Divine, aşa cum a iniţiat Sfântul Părinte Papa Francisc.
Programul pastoral pentru anul 2016 prevede o serie de activităţi pe care dorim
să le derulăm în această perspectivă: a experimenta iubirea şi milostivirea lui
Dumnezeu, pentru ca şi noi la rândul nostru să putem înfăptui fapte de iubire şi
milostenie. Pe lângă activităţile deja tradiţionale am iniţiat un şir de pelerinaje,
prin care dorim să răspundem la apelul Papei şi să contribuim la o aprofundare şi
mărturisire comună a credinţei. Pe lângă aceste programe încurajăm iniţiativele
locale în parohii şi decanate.
DATA
IANUARIE
7 ianuarie

EVENIMENT, ACTIVITATE
Primul pelerinaj la Poarta Sfântă

LOC
(cf.

Catedrală

programului deja comunicat)

17-24 ianuarie
29-30 ianuarie
FEBRUARIE
2 februarie
4 februarie

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea Biserici locale
creştinilor
Curs pentru cateheţi (Pécsi Rita)
Posticum
Ziua persoanelor vieţii consacrate
Al doilea pelerinaj la Poarta Sfântă

(cf.

catedrală
Catedrală

programului deja comunicat)

18-21 februarie
21 februarie

Pe urmele vocaţiei –
Fericitul Constantin, martir -Vespera şi
conferirea medaliei de merit

Martie
3 martie

Al treilea pelerinaj la Poarta Sfântă

Centrul pastoral
Catedrală

(cf.

Catedrală

programului deja comunicat))

4 martie
19 martie
APRILIE
7 aprilie

24 de ore pentru Domnul
Zi spirituală pentru pedagogi
Al patrulea pelerinaj la Poarta Sfântă

Biserici locale
Oradea
(cf.

Catedrală

programului deja comunicat)

15-17 aprilie
24 Aprilie

Ziua chemărilor
Sfântul Ladislau –
Pelerinaj diecezan la Catedrală
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Centru Pastoral
Catedrală

MAI
5 mai

Al cincilea pelerinaj la Poarta Sfântă

(cf.

Catedrală

programului deja comunicat – limba slovacă)

28 mai
30 mai

Întâlnirea Diecezană a Familiilor
Catedrală
Pelerinaj la sanctuarul diecezan din Sâniob
Sâniob – preoţi şi persoane consacrate

IUNIE
2 iunie

Al şaselea pelerinaj la Poarta Sfântă

(cf.

Catedrală

programului deja comunicat)

11 iunie
18 iunie
IULIE
7 iulie

Întâlnirea Diecezană de Tineret (inclusiv Oradea
tinerii care primesc Sfântul Mir.)
Ziua media
Centrul pastoral
Al şaptelea pelerinaj la Poarta Sfântă

(cf.

Catedrală

programului deja comunicat)

11 – 15 iulie
20 – 31 iulie
AUGUST
4 august

Exerciţii spirituale pentru preoţi
Întâlnirea Mondială a Tineretului
Al optulea pelerinaj la Poarta Sfântă

Şinteu
Cracovia
(cf.

Catedrală

(cf.

Catedrală

programului deja comunicat)

SZEPTEMBRIE
1 septembrie
Al nouălea pelerinaj la Poarta Sfântă
programului deja comunicat)

8 septembrie
11 septembrie
24 septembrie
OCTOMBRIE
3 octombrie
6 octombrie

Pelerinaj diecezan la Maria Radna
Maria Radna
Pelerinaj la sanctuarul diecezan de la Sâniob
Sâniob
Întâlnirea diecezană a ministranţilor
Marghita
Fericitul Bogdánffy Szilárd, martir
Al zecelea pelerinaj la Poarta Sfântă

(cf.

Biserici locale
Catedrală

programului deja comunicat – limba română)

15 octombrie
20 octombrie
NOIEMBRIE
3 noiembrie
12 noiembrie
18 noiembrie
19 noiembrie

Conferinţă pe teme de istorie a bisericii
Oradea
Întâlnirea preoţească – sacramentul Centrul pastoral
reconcilierii ca temă a Anului Sfânt
Al unsprăzecelea pelerinaj la Poarta Catedrală
Sfântă (cf. programului deja comunicat)
Sufletul diecezei – program cu copii şi Centrul pastoral
cateheţii
Slujirea în caritate - CARITAS
Centrul pastoral
Întâlnirea diecezană a corurilor
Oradea
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Nr. 2829/2015.
CONFRATE PREOT RĂPOSAT
În data de 3 aprilie 2015, la vârsta de 86 de ani, 61 de ani de preoție, a încetat
din viaţă Preacucernicul Confrate Pr. FEKETE József. Liturghia și ceremonia de
înmormântare au fost celebrate în biserica parohială din Aleșd. Corpul
neînsuflețit a fost așezat pentru odihna veșnică în cimitirul din localitate. R.I.P.
Oradea, 8 decembrie 2015.
† Ladislau m.p.
episcop
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