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Nr. 1111/2013
MULȚUMIRE DE LA SFÂNTUL PĂRINTE
Grație Providenței Divine, la 13 martie 2013, Sfântul Părinte Papa Francisc a
devenit noul conducător al Bisericii Catolice. Cu ocazia alegerii sale, l-am
felicitat în scris pe Sfântul Părinte în numele preoților și credincioșilor din
Dieceza de Oradea și am participat personal la ceremonia de înscăunare, unde
ne-am rugat pentru Sanctitatea Sa în cadrul sfintei liturghii. Sfântul Părinte a
primit cu drag urările noastre de bine și „s-a bucurat de această expresie a
afecțiunii noastre” – putem citi în scrisoarea primită de la Secretariatul de Stat
al Vaticanului. (Segretaria di Stato, 10/9 aprilie 2013) În semn de grijă
părintească, Sfântul Părinte trimite binecuvântarea sa apostolică preoților și
credincioșilor din Dieceza de Oradea.
***
Nr. 1112/2013
BEATIFICAREA MONSENIORULUI VLADIMIR GHIKA
După cum am aflat deja, Sfântul Părinte Papa Francisc a consimțit la beatificarea
Monseniorului Vladimir Ghika, episcop şi martir din Dieceza de București care
și-a jertfit viața pentru credință.
Vladimir Ghika s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1873 la Constantinopol
(astăzi Istanbul), a fost nepotul ultimului domnitor al Moldovei, Grigore V.
Ghika Vodă (1849–1856) și fiul lui Ioan Ghika și al Alexandrinei Moret de
Blaremberg (descendentă din Henric al IV-lea, regele Franței). A avut patru frați
și o soră. A fost botezat ortodox, dar și-a petrecut anii de copilărie în grija unei
familii protestante din Franța, unde fusese trimis la școală. La vârsta de 25 de
ani, a mers la Roma să studieze filosofie și teologie la facultatea dominicanilor.
În 1902, s-a convertit la catolicism, după vorbele sale: „pentru a fi și mai
ortodox”. Dorea să devină preot sau călugăr catolic, dar, pentru a nu-i provoca
suferință mamei sale, la sfatul Sfântului Părinte Papa Pius al X-lea, s-a consacrat
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apostolatului laic. Astfel, a ajuns la București, Paris, în Congo, dar și la Tokyo,
Sidney și Buenos Aires. La București, s-a dedicat operelor de caritate: a deschis
primul dispensar gratuit Betlehem Mariae și a pus bazele spitalului și
sanatoriului Sf. Vicențiu de Paul. După războiul din Balcani, în semn de
recunoștință pentru îngrijirea bolnavilor de holeră, regele Carol I al României i-a
acordat o distincție militară pentru devotament și curaj. În timpul primului
război mondial, s-a ocupat de misiuni diplomatice, iar în Italia a ajutat la
îngrijirea bolnavilor și răniților. La 7 octombrie 1923, a fost sfințiti preot de
cardinalul Dubois, arhiepiscopul Parisului. A slujit în Franța până în 1939.
Sfântul Părinte Papa Pius al X-lea i-a acordat aprobarea de a oficia și în rit
bizantin, astfel devenind primul preot român biritual. În 1931, a fost numit de
Papă pronotar apostolic. La izbucnirea celui de-al doilea război mondial, se afla
în România, unde a decis să și rămână pentru a-i ajuta pe cei bolnavi și suferinzi.
La 18 noiembrie 1952, a fost arestat și condamnat la trei ani de închisoare pentru
înaltă trădare. Supus la diverse torturi și la un tratament bestial, a murit la vârsta
de 80 de ani, la 16 mai 1954, în închisoarea de la Jilava. Trupul său a fost
înmormântat în apropierea închisorii, însă în 1968 familia i-a așezat rămășițele
pământești la București întru odihna veșnică.
Sfânta liturghie solemnă de beatificare va avea loc la 31 august 2013 la
București, în sala de expoziții Romexpo.
În rugăciunile noastre să-I aducem mulțumire bunului Dumnezeu pentru pilda
strămoșilor noștri martiri și mărturisitori de credință și, cerând mijlocirea
acestora, să ne străduim să ne întărim în credință și să trăim aşa cum ne învaţă
această credință!
***
Nr. 1113/2013
ADORAȚIE UNIVERSALĂ
Anul Credinței anunțat de Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea „îndeamnă
toți creștinii să-și mărturisească în deplinătate credința, cu o convingere
reînnoită, cu încredere și cu speranță. Acest an ne oferă ocazia de a ne
sărbători și mai mult credința în sfânta liturghie, mai ales în Euharistie, care
este „culmea spre care se îndreaptă activitatea Bisericii și izvorul din care se
revarsă toată puterea sa.” (Porta Fidei 9.) Oficiul Pontifical responsabil pentru
Noua Evanghelizare invită și Dieceza de Oradea să se alăture unui eveniment
deosebit din Anul Credinței. Sfântul Părinte Papa Francisc va celebra o oră de
adorație la Bazilica Sfântul Petru din Roma, la 2 iunie 2013, la ora 17.00, ora
Romei. Concomitent să celebrăm adorații și la parohiile din Dieceza de Oradea.
Și prin aceasta ne vom exprima devotamentul față de succesorul lui Petru atunci
când, în prezența Sfântului Sacrament, uniți în suflet, îl vom contempla pe
Cristos ca „unic mijlocitor între Dumnezeu și om” (1 Tim 2, 5).
22

Nr. 1114/2013
EXERCIȚII SPIRITUALE PENTRU PREOȚI
Pe lângă programele legate de Anul Credinței, preoții au și în acest an
posibilitatea de a participa la exerciții spirituale. Exercițiile spirituale de vară din
perioada 8-12 iulie 2013 se vor desfăşura sub îndrumarea Pr. Győrfi Szabolcs,
călugăr paulin, iar exerciţiile spirituale de toamnă din perioada 23-27
septembrie 2013 vor fi conduse de Excelența Sa Seregély István, arhiepiscop
emerit de Eger. Termenul limită pentru înscrieri este 1 iunie 2013. Exerciţiile
spirituale vor avea loc în casa de oaspeţi a parohiei din Şinteu, unde participanţii
vor sosi luni seara până la ora 18.00. Preoţii care îşi efectuează exerciţiile
spirituale în altă parte sunt rugaţi să prezinte o adeverinţă în acest sens.
***
Nr. 1115/2013
ZI MASS-MEDIA
Mass-media religioasă și laică se află în fața unei noi provocări: înțelegerea și
utilizarea logicilor impuse de noile canale și instrumente de comunicare. Vorbim
nu numai de noi tehnologii de comunicare, ci mai degrabă de o comunicare
supusă unei logici noi. În cadrul zilei mass-media din acest an, având motto-ul
„Mass-media nu se pierde, ci se transformă”, vom încerca să găsim, măcar în
parte, o soluție la această provocare. Programul va avea loc la 22 iunie 2013 de
la ora 9.30, la Centrul Diecezan de Formare pentru Laici (Șirul Canonicilor nr.
13, etajul I.). Moderatorul întâlnirii va fi Dr. Micaci Cristian, referentul pastoral
al Episcopiei Roman-Catolice de Oradea, care a studiat efectele mass-media în
societate la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma. El ne va împărtăși
rezultatele cercetărilor sale, dar și experiența sa practică. Preoții interesați de
această temă sunt rugați să-și anunțe intenția de participare până la data de 17
iunie 2013 la numărul de telefon 0757-061859 sau la adresa de e-mail
pasztoralis@varad.org.
***
Nr. 1116/2013
ADMITERE LA INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN
ALBA IULIA
Pentru cei interesați de vocația preoțească, Institutul Teologic Romano-Catolic
din Alba Iulia anunță examen de admitere în perioada 21-25 iulie 2013.
Candidaţii din Dieceza de Oradea își vor depune personal dosarele, prin
mijlocirea parohului, până la 15 iulie 2013, la Biroul Episcopal al Episcopiei
Romano-Catolice de Oradea, iar noi le vom transmite la Rectorat.
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Documente necesare pentru înscriere: copie legalizată după certificatul de
naştere); adeverinţă de botez (Baptismales) şi adeverinţă de miruire; adeverinţă
privind cununia religioasă a părinţilor (dacă este posibil); diplomă de bacalaureat
în original sau adeverinţă valabilă 3 luni; adeverinţă medicală; scrisoare de
recomandare de la paroh; cerere scrisă cu mâna adresată episcopului diecezan.
Materialul examenului de admitere se poate prelua la Episcopie. Taxa de
admitere: 70 RON (înscriere) + 30 RON (taxă de administrare) se va achita pe
loc, în momentul înscrierii, la secretariat.
***
Nr. 1117/2013
ADMITERE LA LICEUL SFÂNTUL LADISLAU DIN ORADEA
În Dieceza de Oradea funcționează o singură instituție de învățământ catolic cu
clasele I-XII: Liceul Sfântul Ladislau. Pentru anul școlar 2013/2014, se anunță
2x28 locuri în clasa a IX-a la profilul științe economice și 28 de locuri la
teologie-limbi străine. Înscrierile pentru examenul de religie vor avea loc în
perioada 27-29 mai 2013; data examenului de religie este 30 mai 2013;
înscrierile în clasa de teologie se vor face în perioada 3-4 iulie 2013. Mai multe
informații se pot solicita la secretariatul liceului, la numărul de telefon 0259413677 sau la adresa de e-mail licromcat@rdslink.ro.
Să le oferim tinerilor catolici această posibilitate de răspândire și de îngrijire a
credinței. Atât școala cât și credincioșii au interesul de a avea o instituție de
învățământ puternică, unde elevii pot însuși nu numai cunoștințe teoretice, ci și
fundamentele moralei creștine.
***
Nr. 1118/2013
CURS PENTRU LOGODIŢI
Reacțiile la cursul pentru logodiți din 2012 ne îndeamnă să continuăm această
inițiativă și în acest an, pentru tinerii din Oradea, dar și pentru cei de la parohiile
din provincie. Temele prelegerilor cursului pentru logodiţi din acest an sunt: I.
Căsătoria familială; II. În ce familie să trăim?; III. Sacrament; IV. Familia în
Dieceză. În acest an am organizat aceste cursuri şi pentru grupe de limbă
română. Cursul pentru logodiţi nu poate înlocui contactul personal cu parohul.
Pregătirea pentru căsătorie se va efectua în continuare la parohie, iar discutarea
ritualului căsătoriei constituie tot responsabilitatea parohului.
Oradea, 20 mai 2013
† László m.p.
Episcop de Oradea
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