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MESAJ DE CRĂCIUN
Frați și surori în Isus Cristos!
La sărbătoarea Sfântului Crăciun an de an evocăm momentele referitoare la
nașterea Domnului Isus Cristos, aşa cum sunt ele relatate de evanghelistul Luca
(Lc 2, 1-14). Aceste relatări reprezintă proclamarea unei vești înălţătoare,
cuprinzând unele constatări, dar și enunțuri, care ne ajută să ne apropiem cu
inima deschisă de misterul Crăciunului.
Printre constatări figurează cele referitoare la recensământul rânduit de către
Împăratul August. Dând ascultare acestei porunci, Iosif și Maria pornesc la drum
către Betleem. O altă constatare este faptul că, datorită aglomerației, Iosif și
Maria nu au găsit găzduire în oraş, fiind astfel nevoiți să înnopteze în condiții
modeste. Mai departe, o altă constatare mai spune, că asemenea lor, în
împrejurimi se aflau și alte persoane simple, care pe lângă activitatea lor
obișnuită erau disponibile să citească şi să asculte semnele care veneau din cer.
Am mai putea enumera şi alte constatări asemănătoare, care vorbesc despre o
lume potrivnică și discriminatorie, o lume respingătoare în felul ei, dar în care
misterul își caută şi îşi găseşte un loc şi un mijloc de exprimare.
Despre acest mister vorbesc şi unele enunţuri, care ne poartă spre ceva cu totul
nou. Ele ne prezintă un eveniment neașteptat, aducând în faţa noastră o persoană
necunoscută până atunci, pentru ca descoperindu-L, să observăm şi în viaţa
noastră o noutate salvatoare.
„S-au împlinit zilele ca Maria să nască!”– scrie sfântul evanghelist Luca,
conducându-ne cu aceast enunţ într-un timp istoric deosebit. Este vorba despre
împlinirea timpurilor, pe care Dumnezeu a promis-o poporului său, pentru ca
după îndelunga așteptare, acesta să se întâlnească cu Dumnezeul său. Este vorba
despre acele timpuri, în care Dumnezeu într-un mod evident şi printr-o asumare
totală se apropie de om şi i se alătură în mod definitiv.
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Frați și surori în Isus Cristos! La celebrarea sfântului Crăciun să ne gândim la
acest timp de har al Domnului, acordând în acelaşi timp o atenție sporită şi
timpului nostru. Asemenea poporului din Vechiului Testament, şi noi parcurgem
calea așteptării. În lumina credinţei şi noi tânjim după o lume mai bună și mai
frumoasă în jurul nostru, o societate mai dreaptă, o comunitate mai primitoare,
cu oameni care să fie pătrunși de bucuria adevăratei comuniuni. Poate, că pentru
o astfel de gândire mulți ne consideră visători, alţii ar spune că suntem fără
discernământ în lumina unor astfel de aşteptări, dar mergând pe calea plină de
speranță a Vechiului Testament, așteptăm şi noi lumina, şi ne dorim strălucirea,
care să ne schimbe viața și să ne implinească speranţele.
Evanghelistul mai subliniază şi o altă afirmaţie în enunţul său de bucurie: „l-a
născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, pentru că nu era
loc de găzduire pentru ei.” Nașterea unui copil pare aici un eveniment banal şi
fără nici o greutate, față de care masa de oameni ocupată cu treburile lumii
rămâne nepăsătoare. În ciuda acestui fapt, în simplitatea ieslei, odată cu nașterea
Pruncului începe și pornește spre desăvârșire un nou timp al împlinirii. Departe
de lume și de zgomotul ei, în modestie și în condiții umile se înnoiește lumea.
Viața care strălucește acolo, nu mai cunoaște obstacole: devine atractivă și
fascinantă, oferind un izvor de bucurii pentru toţi cei care nu renunță la şansa
unei vieți mai frumoase şi mai bune.
Frați şi Surori în Cristos! Cu toţii ne dorim, ca şi în apropierea noastră, în
anturajul nostru să se împlinească minunea Sfântului Crăciun. Este necesar să
facem şi noi acel pas, care ne conduce la locul potrivit. Trebuie să recunoaștem
cu onestitate, că de multe ori și noi căutăm locul central pentru noi înșine, şi în
împlinirea noastră ne regăsim mai degrabă în zgomotul lumii, ferindu-ne de
acele locuri, care ne invită la reculegere și acceptare. Aşteptăm să fie Crăciun și
în vieţile noastre, dar ținem strâns de căile noastre. Dorim să oferim bucuria
Crăciunului pentru cei din jur, dar de multe ori o facem fără o abordare sinceră şi
personală. Construim Ieslea, dar între timp dorim să ne așezăm în prim plan,
pentru a primi recunoștința și laudele celorlaţi. Iar între timp, în imediata noastră
apropiere, într-un loc liniștit, umil şi retras, se întâmplă ceva extraordinar: apare
viața ădevărata în mijlocul nostru, fiind lumină salvatoare pentru omul din
întuneric.
Iubiţi credincioşi! Crăciunul poate devenişi pentru noi o istorie personală.
Trebuie doar să nu ne lăsăm copleșiți de detaliile exterioare şi de prejudecăţi,
căci Dumnezeu soseşte şi astăzi la noi în liniște și modesie, folosind momentul
oportun pentru a intra într-o relaţie personală cu fiecare (dintre noi). Cât de mare
poate fi bucuria unui om, care experimentează în viaţa proprie această apropiere
a lui Dumnezeu?!
Un astfel de Crăciun doresc tuturor. O primire călduroasă a lui Cristos, a cărui
sosire să fie pentru toţi izvor de har, pace şi binecuvântare. Să ne conducă la
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recunoaşterea măreţiei lui Dumnezeu, care prin Fiul Său vrea să intre şi în aceste
timpuri în comuniune cu noi. El, Pruncul din Betleem să fie în centrul sărbătorii
noastre şi să ne atragă spre înfăptuirea celor bune şi folositoare sufletului nostru
şi a întregii lumii. Sărbători binecuvântate şi fericite!
La Solemnitatea Nașterii Domnului, 2017.
†Böcskei Ladislau
episcop diecezan m.p
(se poate da citire în liturghiile de Crăciun)

***
Nr. 2715/2017.
GHID PASTORAL PENTRU ANUL 2018 ŞI PERIOADA URMĂTOARE
„Misterul credinței!” – este aclamația rostită de fiecare preot la celebrarea
sfintei liturghii. Semnificația acestei aclamaţii este una deosebit de importantă:
ne aminteşte de faptul, că în sfânta liturghie celebrăm jertfa mântuitoare a
Domnului nostru Isus Cristos, care s-a împlinit prin moartea și învierea Sa.
Aclamația amintită nu ne invită doar la închinare în fața lui Isus prezent în
Sfânta Euharistie, ci mai degrabă dorește să ne apropie de misterul lui
Dumnezeu, căci prin Fiul Său Dumnezeu însuși s-a făcut om, a suferit, a murit
pe cruce, a înviat și s-a preaslăvit pentru mântuirea omenirii. Roadele operei sale
mântuitoare devin accesibile prin faptul, că Dumnezeu ne oferă în mod constant
posibilitatea unei vieți fericite prin prezența euharistică a lui Isus. Misterul
constă de fapt în prezenţa reală şi tămăduitoare a lui Dumnezeu. Tocmai de
aceea Sfânta Euharistie nu este doar o amintire a Domnului, este Domnul însuși,
cel cu care ne întâlnim în fiecare sfântă liturghie, la fiecare adorație euharistică
sau rugăciune în fața Preasfântului Sacrament. Cuvintele mai sus citate ne
îndemnă la o celebrare a cărui apogee este întâlnirea personală cu Cristos
euharistic. De aici provine sursa de înnoire a omului credincios!
În perspeectiva dezvoltării și transformării noastre spirituale, ne îndreptăm acum
privirile către Congresul Euharistic Internațional ce urmează să fie organizat la
Budapesta în anul 2020, și care ne oferă prilejul creşterii în credință. În anul
trecut, am urmat exemplul sfântului rege Ladislau, și în străduințele noastre am
amintit în dese rânduri acele izvoare, de la care omul de azi se poate alimenta.
Prin așezarea în centru a Euharistiei, dorim în viitor să adunăm Biserica lui
Cristos în jurul unui izvor nesecat. Vorbim despre o comoară, care cu cât se
împarte la mai mulți, cu atât devine mai rodnică. Isus euharistic este cel care
face asta cu noi și pentru noi: ni se oferă și astăzi, fiind prezent între noi în sfânta
liturghie, în preasfântul sacrament al Euharistiei.
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Congresul Internațional Euharistic pentru care ne pregătim, ne îndeamnă, să
reevaluăm pietrele de temelie ale credinței noastre. Putem să vorbim despre o
cale, pe care ne-o asumăm, pentru a putea înțelege mai bine mesajul lui
Dumnezeu, pentru a asimila în mod efficient planul său, astfel încât comuniunea
cu Domnul să fie fructuoasă în viața noastră cotidiană. Putem numi acest
parcurs, o cale euharistică, în ale cărei etape putem aprofunda cunoașterea
adevărată, şi ne putem întări în comuniune, pentru ca viața noastră să se
transforme într-un semn, într-o sărbătoare plină de bucurie.
Aceste intenţii vor sta la fundamental străduințelor noastre de viitor, prin care
dorim să progresăm pe calea înnoirii. Putem dobândi astfel puncte de sprijin,
pentru ca fiind bine informați, să rămânem pe calea cea dreaptă, înaintând cu
pași siguri împotriva curentului potrivnic al secularizării și al comodității. În
spiritul acestor idei vă invit pe toți, să ne asumăm împreună această cale, a cărei
condiție de bază este tocmai încredinţarea faţă de Cristos prezent în Euharistie.
Înaintând pe această cale, să ne străduim a-L cunoaște mai bine, încercând să
trăim într-o comuniune mai strânsă cu Domnul, pentru ca rezultatul acestor
străduințe să fie înnoirea vieții noastre. Aşa putem ajunge la cel mai înalt nivel
al comuniunii cu Dumnezeu, ceea ce dorim să sărbătorim și să proclamăm lumii
în care trăim.
Doresc ca programul pastoral pentru anul 2018 să fie clădit pe aceste
principii, urmând calea euharistică, al cărei scop primordial să fie cunoașterea
mai aprofundată a Domnului Isus. Motto-ul acestei căi este: „O mare
mulţime, care auzise câte a făcut, a venit la el.”(Mc 3, 8b).Trecerea în revistă a
activității publice a lui Isus Cristos poate contribui în mare măsură la înțelegerea
mai profundă a mesajului său și la recunoașterea faptului, că prin învățăturile și
minunile săvârșite ni se adresează și nouă direct.
În anul următor (2019), atunci când deja ne-am înnoit relația cu Isus, această
relație poate trece la o fază mai personală și aprofundată, printr-o străduință
mai conștientă spre viața euharistică: căutând și mai mult comuniunea
personală cu Isus prezent în Preasfântul Sacrament al Euharistiei, îi vom oferi
mai mult spațiu şi timp în viaţa noastră.
În anul Congresului Euharistic Internațional (2020) tema centrală ar fi mărturia
și proclamarea iubirii lui Dumnezeu, atunci când vom duce în ambientul
nostru și în lume bucuria ce se naște din izvorul Euharistiei.
Planul Pastoral pentru anul 2018 urmează și motto-ul Congresului Euharistic
Internațional: Toate izvoarele mele sunt în tine (Ps 87, 7). Putem afirma cu
încredere acest adevăr, care nu impune nici un fel de limite. Expresia toate se
referă la posibilitățile nesecate ale înnoirii, ne îndeamnă şi ne încurajează.
Izvoarele sunt noutățile din viața noastră, respectiv prospețimea care izvorăște
din acestea. Dorim să ne apropiem de aceste izvoare, pentru ca printr-o mai bună
cunoaștere a lui Isus Cristos, să putem dobândi viață de la El.
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În cele ce urmează, doresc să ofer câteva principia orientative şi concrete cu
privire la cele prezentate mai sus:
1.
Înainte de toate îi rog pe Preacucernicii Confrați, ca în predicile de
duminică sau din zilele de sărbătoare să vorbească credincioșilor despre iubirea
divină întrupată în Isus Cristos, în așa fel, încât Vestea cea Bună să ajungă cu
adevărat la cei care caută răspunsuri la întrebările vieții lor. Confrații Preoți să se
străduiască în anul ce vine, să-și împrospăteze în mod individual cunoștințele cu
privire la evenimentul cristologic, perfecționându-se prin ascultarea și urmarea
Învățătorului, oferind astfel mărturie vie lumii despre mesajul aducător de pace a
lui Isus Cristos.
2.
Una dintre preocupările principale ale Preacucernicilor Confrați să fie
perfecționarea în domeniu liturgic, aceasta realizându-se prin împrospătarea
prevederilor referitoare la celebrarea sfintei liturghii cu demnitatea şi pioşenia
cuvenită, în conformitate cu prevederile și normele liturgice în vigoare.
Accentuând şi educarea liturgică a credincioșilor, dăm mărturie despre faptul,
că tratăm și trăim cu seriozitate întâlnirea cu Isus cel euharistic.
3.
În cadrul evenimentelor de anul viitor, vom acorda o atenție sporită citirii
sfintei scripturi, punând accentul pe activitatea public a lui Isus. Asemenea
discipolilor săi, să-L căutăm, și să-I urmărim cuvintele și faptele cu inima
deschisă, cu sufletul plin de curiozitate. Să facem asta în diferitele comunități ale
noastre și în comitetele parohiale, dar şi de fiecare dată, când este prezentă
comunitatea locală.
4.
Una dintre căile apropierii de Isus, este reconcilierea. Pe lângă oferirea
posibilității de a participa la sacramentul reconcilierii, să organizăm misiunile
populare practicate în trecut. Omul de azi, care se simte golit și care suferă de o
criză continuă de timp, liniște și pace, poate găsi forțe noi, dacă îl conducem la
sentimentul de automulțumire şi împăcare de sine.
5.
Și în pastorația tinerilor, dar și în cadrul școlii, să ne străduim a trezi în
tineri interesul față de experimentarea apropierii lui Isus. Să facem atractivă
persoana lui Isus, prezentând tinerilor exemplele unor persoane, a căror viață s-a
schimbat radical în urma întâlnirii cu Domnul. Să acordăm o atenție sporită
tinerilor și copiilor care slujesc la altar: ministranții. Să îi privim ca și pe cei,
care s-au angajat într-o slujire specială a lui Isus. Să evidențiem acest fapt
repetat și în fața comunității!
6.
Și cateheza este un prilej bun pentru a face cunoscută tinerilor noștri
istoria lui Isus. Explicarea parabolele și a minunilor poate să-i ajute pe copii și
pe tineri să se împrietenească mai bine cu acel Isus, care prin învățătura sa oferă
răspunsuri de urmat, adaptate situației de viață a fiecăruia dintre noi. Să
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prezentăm aceste evenimente din viața lui Isus chiar și sub forma unor scene
teatrale religioase.
7.
Să încercăm să urmăm calea cunoașterii mai profunde a lui Isus și în
familie. Propun să încurajăm familiile, pentru ca să desemneze anumite
momente (ex. duminica, înainte de prânz) când citesc împreună Sfânta Scriptură.
Ar fi un semn frumos și salutar al trăirii credinței, dacă în casele noastre, am
așeza la un loc de cinste o icoană sau o stauetă a lui Isus, în fața căreia să se
roage întreaga familie.
8.
Dintre strădaniile noastre să nu lipsească activitățile orientate spre
îngrijirea, conservarea, împrospătarea obiectelor de cult, a capelelor, statuilor,
simbolurilor legate de persoana lui Isus. Întâlnirea cu Isus să aibe loc într-un
mediu demn și adecvat. Bisericile și împrejurimile acestora să fie îngrijite cu
mare atenție: aceasta este sarcina întregii comunități! Să înfrumusețăm cu gust
bisericile noastre, evitând elementele de ornament necorespunzătoare!
9.
Bucuria întâlnirii cu Isus şi-a găsit o exprimare şi prin vechile obiceiuri și
practici populare. Redescoperirea și repunerea în practică a acestora poate fi o
expresie a credinței noastre trăite în mod conștiet. Închinarea la auzul clopotelor,
sau la trecerea prin apropierea/fața unei biserici, semnul crucii, ridicarea pălăriei
în semn de respect, rugăciunea înainte și după masă, precum și multe alte
practici de acest gen, pot să ne fortifice sufletește, dacă le reîmprospătăm și le
reluăm.
10. De pe calea întâlnirii cu Isus nu pot lipsi nici semnele iubirii aproapelui.
Să încercăm să ne organizăm viața de comunitate în așa fel, încât să putem
acorda mai multă atenție vizitării bolnavilor, respectiv ajutorării celor care au
parte de încercări. Să nu rămână nimeni în jurul nostru fără consolare. Cei care
se pregătesc să-l întâlnească în mod definitiv pe Domnul, să experimenteze și cu
ajutorul nostru iubirea lui Dumnezeu cu care îi așteaptă acasă.
11.
În anul 2018 vom organiza cinci întâlniri regionale: Salonta, Șimleu
Silvaniei, Valea lui Mihai, Făgetu și Oradea. Asemenea experienţei din anul
trecut, în cele cinci centre mai sus amintite, dorim să împărtășim trăirile și
mărturiile legate de cunoașterea lui Isus. Vom prelucra o anumită tematică
biblică, vom împărtăși experiențe personale, vom celebra împreună sfânta
liturghie, și vom avea parte de binecuvântare euharistică: toate aceastea sunt
menite să aprofundeze în noi bucuria și frumusețea apartenenței la Isus.
„Misterul credinței!” – Aclamația deja citată, ne invită să ne apropiem de
bogăția vieții divine. În Isus euharistic putem degusta deja acum și aici
frumusețea acestei vieţi. Căutându-l pe Isus Cristos, vedem cum deja aici, se
realizează prezența tainică a lui Dumnezeu. Experimentarea lui Isus ne dă putere
și curaj, consolare și ușurare. Merită să acordăm atenție acestui mister al
credinței noastre, merită să redescoperim puterea acestuia, și merită să ne
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scufundăm în acea iubire, care se revarsă asupra noastră din Isus cel euharistic.
Doresc, ca această revărsare de iubire să ajungă la noi toți, și să ne schimbe
viața!
______________________________________________________________
Întâlnirile regionale vor avea următorul parcurs:
I. ÎNTÂLNIRE REGIONALĂ– SALONTA – 12 aprilie.
Bicaciu, Salonta (gazdăa), Tinca, Beliu, Belfir, Beiuş, Ceica, Şauaieu, Băiţa.
Moderator: Pr. Egeli József
Mt 5, 11-16., Aparteneţa de Isus şi viaţa cu Isus
Predicator: Pr. Dr. Fügedy Antal Levente
Mt 8, 1-4., Misiunea lui Isus şi credinţa (Vreau, vindecă-te)
Confesor: Pr. Dr. Lőrincz Ottó
A II-a ÎNTÂLNIRE REGIONALĂ– ŞIMLEUL SILVANIEI – 14 iunie.
Suplacu de Barcău, Carastelec, Crasna, Ilişua, Ulmeni, Cehu Silvaniei, Şimleul
Silvaniei (gazdă), Zalău, Jibou, Ady Endre, Craidorolţ, Tăşnad, Santău.
Moderator: Pr. Bodor Zoltán
Mt 8, 18-22., Radicalitatea lui Isus şi discipolii săi
Predicator: Pr. Nagy Jácint
Mt 9, 18-26., Ce poate Isus? Problema credinţei şi a necredinţei!
Confesari: Ft. Nagy Tibor, Ft. Maskara János
A III-a ÎNTÂLNIRE REGIONALĂ – VALE LUI MIHAI–30 august.
Târguşor, Diosig, Adoni, Cheşereu, Şimian, Săcuieni Bihor, Marghita, Mişca,
Petreu, Sălacea, Sâniob, Fegernic, Valea lui Mihai (gazda).
Moderator: Pr. Ozsváth József
Mt 12, 46-50., Isus şi priorităţile
Predicator: Pr. Májernyik Mihály
Mt 13, 31-35., Cât de serios trebuie luată învăţătura lui Isus?
Confesari: Pr. Kuglis Gábor, Pr. Mihály Balázs
A IV-a ÎNTÂLNIRE REGIONALĂ – FĂGETU –26 septembrie
Pentreu credincioşii de limbă slovacă: Budoi, Borumlaca, Mădăras, Făgetu
(gazda), Şinteu, Oradea Cetate, Şerani.
Moderator: Pr. Mercsak Anton
Mt 16, 13-20., Dar voi cine spuneţi că sunt eu?
Predicator: Pr.. Frnka Jaroslav
Mt 20, 29-34., Isus şi vederea noastră
Confesari: Pr. Albert Augustin, Pr. Mlinarcsik János
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A V-a ÎNTÂLNIRE REGIONALĂ – ORADEA – 4 octombrie
Oradea Catedrală (gazda), Oradea Olosig, Oradea Oraş Nou, Oradea Velenţa,
Oradea Seleuş, Oradea Ioşia, Oradea Sfânta Catarina, Oradea Sfântul Iosif,
Oradea Capucini, Episcopia Bihor, Biharia, Alesd, Oşorhei, Cetariu, Tăutelec,
Tărian, Palota, Tileagd, Sălard, Sânmartin
Moderator: Prt. Vass Csaba
Mt 26, 36-46., Voinţa lui Isus şi a Tatălui.
Predicator: Pr. Kruzslitz Imre
Mt 22, 34-40., Iubirea de Dumnezeu şi aproapele: nu doar teorie, ci viaţă!
Confesari: Pr. Szabó Ervin, Pr. Láber Ferenc
***
Nr. 2716/2017.
PLAN PASTORAL PENTRU ANUL 2018
Programul pastoral gândit pentru anul 2018 reprezintă prima etapă a unui
program trienal, ca şi pregătire a Congresului Euharistic Internaţional care
urmează să de organizeze în anul 2020 la Budapesta. Urmând principiile
formulate pentru aceste timp, activităţile pastorale urmăresc continuarea
drumului nostru în descoperirea şi aprofundarea marelui dar al credinţei. Detalii
despre activităţile programate vom oferi la timpul potrivit.
DATA
IANUARIE
12-13 ianuarie
21-28 ianuarie
26-28 ianuarie
FEBRUARIE
3 februarie
21 februarie
MARTIE
3 martie
8 martie
9-10 martie
24 martie
APRILIE
12 aprilie
20-22 aprilie
29 aprilie

EVENIMENT

LOC

Curs pentru cateheţi (Pécsi Rita)
Posticum
Octava de rugăciune pentru unitatea Biserici
creştinilor
Pe urmele vocaţiilor: concurs de religie
Centrul pastoral,
Liceul Catolic
Ziua Mondială a Vocaţiilor
Catedrală
Vesperă solemnă în cinstea Fericitului Catedrală
Boldog Szilárd
Zi spirituală pentru cantori
Întâlnirea preoţilor I. (Fábry Kornél)
24 de ore pentru Domnul
Zi spirituală pentru pedagogi (Vass Csaba
CM)

Centrul pastoral
Centrul pastoral
Biserici
Posticum

Întâlnire regională I. Salonta
Zile dedicate vocaţiilor
Centrul Pastoral
Pelerinaj diecezan în cinstea Sfântului Catedrală
Ladislau
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MAI
3 Mai
12 mai
30 mai
IUNIE
9 iunie
14 iunie
Június
IULIE
9-13 iulie
25-29 iulie
28 iulie –
4 august
August
20-26 august
30 august
SEPTEMBRIE
1 septembrie
8 septembrie
9 septembrie
26 septembrie
29 septembrie
OCTOMBRIE
3 octombrie
4 octombrie
13 octombrie
18 octombrie
NOIEMBRIE
19 noiembrie
24 noiembrie

Întâlnire părinţilor preoţilor
Centrul episcopal
Întâlnirea diecezană a familiilor
Catedrală
Pelerinajul preoţilor şi a persoanelor Sâniob
consacrate
Întâlnirea diecezană a tineretului
Întâlnire regională II.
Ziua media

Liceul Catolic
Şimleul Silvaniei
Centrul pastoral

Exerciţii spirituale pentru preoţi
Întâlnirea Naţională a Tineretului
Întîlnirea Internaţională a Ministranţilor

Şinteu
Satu Mare
Roma

Întâlnirea mondială a Familiilor
Întâlnire regională III.

Dublin
Valea lui Mihai

Zi dedicati familiilor
Pelerinaj la Maria Radna
Pelerinaj la Sâniob
Întâlnire regională IV.
Întâlnirea diecezană a minsitranţilor

Palatul Episcopal
Radna
Sâniob
Făgetu
Marghita

Sărbătoarea Fericitului Szilárd
Întâlnire regională V.
Conferinţă pe teme de istorie
Întâlnirea preoţilor II.

Parohii
Oradea-Catedrală
Palatul Episcopal
Centrul pastoral

Slujire în caritate
Întâlnirea corurilor

Centrul pastoral
Oradea

***
Nr. 2717/2017.
A IX-A ÎNTÂLNIREA MONDIALĂ A FAMILIILOR
În perioada 22-26 august 2018, Papa Francisc invită familiile la a IX-a întâlnire
mondială care se va organiza în Irlanda, la Dublin. Mottoul întâlnirii este:
„Evanghelia familiei, veste bună pentru această lume”. Programul care se va
derula timp de o săptămână cuprinde cateheze, celebrări liturgice, rugăciuni
comune şi activităţi culturale, punctul culminant fiind întâlnirea cu Sfântul
Părinte în data de 26 august, la Dublin. Detalii ale programului pot fi obţinute la
adresa: http://www.worldmeeting2018.ie.
Dorim, ca la această întâlnire Episcopia noastră să fie reprezentată prin câteva
familii, motiv pentru care rog pe Prea Cucernicii Confraţi să comunice în parohii
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această oportunitate şi să anunţe până la data de 1 martie 2018 numele familiilor
care doresc să participe la întâlnire. Costul estimativ al participării ar fi 600
euro/persoană/săptămână.
***
Nr. 2718/2017.
ÎNTÂLNIRE INTERNAŢIONALĂ A MINISTRANŢILOR LA ROMA
Tematica celui de al XV-lea Sinod al episcopilor, care se va organiza la Roma în
luna octombrie 2018 este: „Tinerii, credinţă şi chemare”. În acest context,
Asociaţia Internaţională a Ministranţilor(CIM) organizează în perioada 28 iulie –
4 august 2018 un pelerinaj al ministranţilor la Roma. Punctul culminant al
acestui pelerinaj va fi întâlnirea într-o celebrare solemnă cu Papa Francisc.
Pornind de la experienţele pelerinajului din anul 2015, am dori să organizăm şi
un grup de participanţi pentru pelerinajul din anul 2018. Pentru aceasta, Prea
Cucernicii Confraţi sunt rugaţi să desemneze din parohiile lor cel mult cinci
candidaţi, care pot participa la acest pelerinaj. Pot fi înscrişi doar băieţi din
parohiile în care preoţii desfăşoară o activitate de instruire şi coordonare regulată
a ministranţilor în serviciul lor. Limita de vârstă a participanţilor este 14 – 25 de
ani. Costul estimativ este de 150 euro/persoană.
Prea Cucernicii Confraţi sunt rugaţi să anunţe până la data de 15 ianuarie 2018.
eventualii participanţi, urmând ca după această dată să fie contactaţi pentru a
primi şi alte detalii referitor la acest program.
***
Nr. 2720/2017.
MULŢUMIRI PENTRU SPRIJIN
La sfârşitul fiecărui an obişnuiesc să-mi exprim mulţumiri faţă de toţi cei care pe
parcursul anului ne-au spijinit diversele activităţi din Dieceza noastră. În capela
episcopală, cu ocazia sfintelor liturghii celebrate, de multe ori sunt pomeniţi
binefăcătorii noştri.
Nu aşi dori ca această mulţumire să pară doar o simplă formalitate, care se
repetă an de an. Mai mult, prin mulţumirile aduse doresc să exprim importanţa
susţinerii care vine din foarte multe direcţii şi prin care întreaga activitatea
iniţiată şi coordonată de noi primeşte un dinamism aparte.
Acest lucru l-am experimentat şi în anul 2017, care a fost un an jubiliar şi bogat
în evenimente. Am fost susţinuţi de credincioşii şi binefăcătorii noştri, preoţii şi
voluntarii desfăşurând o activitate foarte intensă. Mulţumiri tuturor pentru acest
angajament!
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Cu recunoştinţă mă gândesc la binefăcătorii din ţară sau din afara ei, instituţii de
stat sau diferite alte asociaţii, care au făcut posibile realizarea multor investiţii în
parohiile diecezei noastre. Biserici şi parohii renovate arată implicare lor în
susţinerea demersurilor noastre.
Datorez mulţumiri celor care au dovedit o implicare sinceră şi profesională în
activitatea din domeniul educaţiei şi învăţământului. Nu este întotdeauna uşor să
împlineşti aşteptările pe acest tărâm, dar roadele eforturilor depuse pentru
educarea şi formarea tinerei generaţii se vor arăta în timp. Mulţumesc
educatorilor şi profesorilor angajaţi în acest tip de activităţi!
Mulţumesc şi celora, care în diferite forme şi prin diverse mijloace s-au angajat
în activităţile social-caritaative în Dieceza noastră. Fie că este vorba despre
Asociaţia Caritas, Kolping sau Asociaţia Malteză, dar chiar şi iniţiativele locale
trebuiesc amintite, prin acest angajament s-a adus o mărturie convingătoare
despre iubirea aproapelui, care nu se concretizează prin cuvinte, ci mai ales prin
fapte. Mulţumesc tuturor!
Nu în ultimul rând mă îndrept cu mulţumirile mele spre Prea Cucernicii Confraţi
Preoţi şi către persoanele consacrate. Comuniunea experimentată de multe ori în
anul 2017, ne-a susţinut pe toţi în eforturile noastre. Mulţumesc pentru toate
aceste intenţii, pentru răbdarea în slujire şi pentru devotament, toate acestea
edificând biserica noastră locală în vestirea lui Isus în mijlocul nostru.
Mulţumesc şi colaboratorilor noştri laici din centru şi din parohii. Fără aportul
lor, activitatea noastră nu ar putea fi atât de rodnică. Susţinerea şi dedicaţia
laicilor în slujirea bisericii ne încurajează şi pentru viitor, motiv pentru care
alături de mulţumirile mele, doresc să transmit tuturor urări de pace şi
binecuvântare.
(Rog, să transmiteţi şi către credincioşi)
***
Nr. 2721/2017.
DESPRE PROIECTE
Constat cu bucurie, că mulţi preoţi iniţiază proiecte pentru accesarea unor
fonduri în vederea asigurării bazei financiare pentru realizarea unor lucrări de
interes parohial. În acest context subliniez şi pe mai departe insistenţa cu care
trebuie urmărită sensibilizarea credincioşilor noştri în oferirea unei contribuţii
proprii la asigurarea moştenirii primite de la înaintaşii noştri. Pe de altă partea,
identificarea de surse noi pentru lucrările propuse este absolut necesară,
fondurile proprii, nici măcar cele centrale, nefiind suficiente pentru acoperirea
cheltuielilor pe care le avem de suportat.
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La demersurile care se impun pentru demararea unor proiecte, la întocmirea
formalităţilor, deseori se solicită şi avize din partea episcopiei, respectiv a
forului tutelar. La solicitarea acestora, rog pe Preacucernicii Confraţi să
binevoiască a prezenta pe scurt şi în scris datele proiectului întocmit împreună
cu asigurarea fondurilor proprii pentru lucrările propuse.
Reamintesc tuturor ceea ce am comunicat deja şi în circularele anterioare, că
demararea oricărei investiţii – renovări, construcţii, rearanjări şi reamenajări, dar
şi amplasarea de panouri comemorative, trebuiesc anunţate şi avizate anterior la
Biroul Episcopal.
***

Nr. 2722/2017.
CONTRIBUŢIE LA CENTRU
Contribuţiile stabilite pentru anul 2018. rugăm să le achitaţi până la sfârşitul
lunii noiembrie a anului în curs. Mulţumim!

***

Nr. 2723/2017.
TAXE STOLARE – CONTRIBUŢIA CREDINCIOŞILOR
Rămân în vigoare taxele practicate până acum:
Sfânta Liturghie(cântată)
20,- RON;
Sfânta Liturghie (citită)
15,- RON;
Cununie
200,- RON;
Înmormântare
200,- RON.
Şi contribuţia credincioşilor rămâne în limitele celor comunicate anterior!
(OCV./2014, Nr. 2358/2014).
***
Nr. 2724/2017.
COLECTE DIECEZANE
Am rugămintea, ca şi în continuare să insistăm asupra participării la colectele
diecezane. Scopul acestora este de a participa la nevoile generale ale lumii, sau
la ajutorarea semenilor noştri defavorizaţi. Colectele diecezane anunţate pentru
anul 2018 sunt următoarele:
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În favoarea locurilor sfinte
Sprijinirea seminariştilor
Obolul Sfântului Petru
Pentru misiuni
Pentru Caritas

- Vinerea Mare, 30 martie 2018;
- Duminica Vocaţiilor (a IV-a duminică a
Sfintelor Paşti), 22 aprilie 2018;
- 29 iunie 2018;
- Duminica misiunilor, 21 octombrie 2018;
- 18 noiembrie 2018.

Pe lângă cele de mai sus, am hotărât recent instituirea unei colecte pentru
sprijinirea învăţământului catolic. Pe teritoriul episcopiei noastre funcţionează
o singură şcoală cu profil catolic. Pentru susţinerea activităţilor specifice ne
bucurăm de susţinerea unor binefăcători, dar cred că este potrivit ca şi
comunităţile noastre, să-şi asume o mai mare responsabilitate în promovarea
acestei şcoli. Cheltuielile la care suntem expuşi, de multe ori ating sume pe care
cu greu le putem asigura, motiv pentru care, în vederea asigurării unor condiţii
cât mai optime pentru elevii care studiază în şcoala noastră şi cei care îşi găsesc
cămin temporar în internatul nostru, ne întoarcem cu speranţă spre credincioşii
noştri, a căror donaţii pot sprijini învăţământul catolic. Astfel, de acum
începând, în fiecare an, în duminica a treia a lunii septembrie vom organiza în
bisericile noastre colecta pentru susţinerea învăţământului catolic. În anul 2018
această duminică va fi în data de 16 septembrie.
Rog pe Preacucernicii Confraţi Preoți, să anunţe şi să pregătească din timp
organizarea acestor colecte, iar sumele adunate să le depună în termen de două
săptămâni de la data colectei la biroul episcopal. Colectele pentru Caritas se vor
depune la birourile asociaţiei. Mulţumim tuturor pentru bunăvoinţă şi pentru
donaţii!
***

Nr. 2725/2017.
STATISTICI ŞI RAPORT ANUAL
Ca şi până acum, până la data de 31 ianuarie 2018 aşteptăm documentele şi
rapoartele obişnuite: execuţia bugetară, plan buget, copii ale matricolelor şi
raportul anual al parohului.
Deoarece este în curs pregătirea raportului diecezan în perspectiva vizitei ad
limina, acest raport urmând să fie predat până la sfârşitul lunii ianuarie 2018,
datele statistice solicitate rog să fie prezentate la biroul episcopal până la data de
15 ianuarie 2018. Mulţumesc pentru înţelegere!
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Nr. 2726/2017.
SOLICITAREA ADMINISTRĂRII SFÂNTULUI SACRAMENT AL
MIRULUI
Până la data de 31 ianuarie 2018 aştept solicitările pentru administrarea
sfântului sacrament al mirungerii. Pot solicita administrarea acestui sacrament
acele parohii, unde candidaţii au început cursul de pregătire cel târziu în toamna
anului 2017. La solicitările înaintate rog a se propune o zi de duminică şi una de
sâmbătă, urmând ca după posibilităţi să programez datele solicitate. Dacă
aceasta nu se poate în forma solicitată, apelez la înţelegerea tuturor. Mulţumesc!
***
Nr. 2727/2017.
DESPRE FACULTĂȚI ACORDATE
Dau acordul necesar asistării căsătoriilor mixte și în anul 2018, 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:
„În baza permisiunii nr.2727/2017 al episcopului de Oradea”. Rog a se
prezenta la Oficiul nostru până la 31 ianuarie 2018 evidenţa căsătoriilor mixte
din anul 2017, conform normelor în vigoare.
Cererea 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 în forma obişnuită Ordinariului.
***
Nr. 2728/2017.
ARHIDIACONII Ş PROTOPOPII CONFIRMAŢI ÎN POSTURILE LOR
Arhidiaconii şi protopopii (decanii) aflaţi în funcţie primesc confirmare şi pentru
anul 2018.
***
Nr. 2729/2017.
BINĂRI–LITURGHIILE CELEBRATE LA INTENȚIA ORDINARIULUI
Confraţilor Preoţi le ofer în continuare posibilitatea oficierii mai multor liturghii,
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
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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 2018.
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. 2730/2017.
MEDALIA DE MERIT DIECEZAN 2017
Medalia de merit „În slujba credinței” în argint, la recomandarea Decanatului
de Săcuieni, și în urma evaluării comisiei numite în acest scop, a fost acordată în
anul 2017 credincioasei MADARÁSZ Klára din comunitatea Tarcea.
Binecuvântarea lui Dumnezeu, protecția Sfântului rege Ladislau, și intercesiunea
Fericitului episcop martir Bogdánffy să îi fie de ajutor și în viitor!
***
Nr. 2731/2017.
PAPI ÉVFORDULÓK 2018-BAN
În anul 2018 următorii confrați vor sărbători aniversări rotunde:
65 de ani:
15 ianuarie , Pr. GYENGE Béla;
18 iulie, Pr. MÂRŢ Mihai;
22 noiembrie Pr. KISS Albert.
60 de ani:
26 decembrie, Pr.. MAHAJDUDA János;
50 de ani:
5 ianuarie, Pr. KISS Márton;
12 septembrie, Pr. PÁL István.
40 de ani:
23 aprilie, Pr. OZSVÁTH József;
15 iunie, Pr. PÉK Sándor;
26 octombrie, Ft. KUGLIS Gábor;
22 decembrie, Pr. SZABÓ Ervin.
Ad multos annos!
***
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Nr. 2732/2017.
PREOT DECEDAT ÎN ANUL 2017
FARKAS IMRE SÁNDOR, canonic onorific, paroh emerit, născut la 9
octombrie 1944. Studiile teologice le-a absolvit la Alba-Iulia. A fost hirotonit
întru preot la 29 aprilie 1973. A fost vicar parohial la parohia Oradea-Olosig,
apoi preot paroh la Oşorhei, Tileagd, Oradea – S. Katalin. Din motive de boală
s-a retras din activitate, dar a ajutat în parohia Oradea-Olosig. A trecut la
Domnul în data de 27 octombrie 2017, fiind înmormântat în cimitirul Oradea
Rulikovski. R.I.P.!

Oradea, la 2 decembrie 2017.

†Böcskei László
episcop m.p.
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