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Nr. 1586/2013
CĂMIN STUDENȚESC
Căminul studențesc din cadrul parohiei Oradea-Orașul Nou oferă posibilitate de
cazare pentru tinerii studenți dornici să-și continue studiile la Oradea. Odată cu
apropierea noului an universitar,
să recomandăm această oportunitate
studenților romano-catolici pentru a beneficia de posibilitatea oferită. În afară de
cazare, căminul oferă tinerilor locatari programe proprii pentru ca aceștia să se
îmbogățească nu numai în cele intelectuale, dar și în cele spirituale, însușindu-și
valorile creștine în cadrul comunității.
Pentru înscrieri la cămin stă la dispoziție formularul anexat, care până la 15
septembrie 2013 se va transmite direct Pr. Pék Sándor, paroh-protopop,
împreună cu documentele necesare.
***
Nr. 1587/2013
TRANSFERURI ÎN DIECEZA DE ORADEA
În Dieceza de Oradea intră în vigoare următoarele trtansferuri de personal
clerical:
- Deoarece Pr. Polgár János din motive de boală nu își mai poate îndeplini
sarcinile preoțești, Pr. GIOSANU Leonard, paroh de Mișca, pe lângă sarcinile
sale de până acum, va administra și parohia de Fegernic, precum și filialele
acesteia.
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- Pr. VARGA Sándor, fost vicar prohial la Marghita, este numit paroh de Petreu
începând cu data de 1 august a.c.
- Pr. TYEPÁK László, care până acum a slujit în Dieceza de Mukacevo/Ucraina,
revine în Dieceza de Oradea, fiind numit vicar parohial la Marghita începând cu
data de 1 septembrie 2013.
- Pr. HUSZTIG Róbert este numit vicar parohial la Valea lui Mihai începând cu
data de 1 august a.c.
- Începând cu data de 1 august, Pr. SZŐCS Csaba din Dieceza de Alba Iulia este
numit director de programe la Radio Maria Transilvania, primind și
consimțământul episcopului său.
Mulțumind Prea Cucernicilor Confrați pentru disponibilitatea cu care au primit
un nou loc de slujire pentru a-și îndeplini misiunea întru mărirea lui Dumnezeu
și pentru binele sufletesc al oamenilor, le doresc tuturor binecuvântarea bunului
Dumnezeu asupra vieții și muncii lor.
***
Nr. 1588/2013
SUSPENSIO SACERDOTIS PETRIŞOR CONSTANTINI
Post tempus emendationis exspectandae elapsum sacerdos Petrişor Constantin
generaliter suspenditur propter desertationem loci dispositionis (CIC can. 1396).
Oradea, 22 iulie 2013.
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