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MESAJ PASCAL
Fraţi şi Surori în Cristos!
Emisiunile de televiziune sau radio ne informează despre tot felul de evenimente
extraordinare. Practic, putem afla în doar câteva clipe orice lucru deosebit care
se produce oriunde în lume. Scenariul emisiunilor de ştiri este mereu identic: se
transmit în direct imagini de la faţa locului, însoţite de date, ipoteze şi păreri
legate de acestea.
Evenimentul pascal constituie un eveniment extraordinar. Un eveniment care
probabil ar oferi multă bătaie de cap mass-mediei de astăzi, deoarece nu oferă
condiţiile necesare transmiterii rapide a ştirilor: ar lipsit înregistrări care să
imortalizeze momentul învierii; ar lipsit martori direcţi care să vorbească despre
circumstanţele învierii; ar lipsit dovezi care să excludă orice îndoială. Reporterii
nu ar găsi nimic altceva decât un mormânt deschis şi veşminte frumos
împăturite.
Sfânta Scriptură, însă, ne prezintă persoane care dau mărturie despre
veridicitatea acestui eveniment extraordinar. Persoane care, urmărind
evenimentele, devin martori credibili ai învierii şi acest lucru le schimbă viaţa.
Sfânta evanghelie pascală ne face cunoştinţă cu aceste persoane şi ne face părtaşi
la trăirile lor aşa cum au fost consemnate de Sfântul Evanghelist Ioan. După
aşezarea lui Isus în mormânt, cei apropiaţi Lui se străduiau să învingă
dezamăgirea provocată de moartea lui Isus pe cruce. Liniştea mormântului
dăduse naştere unei tristeţi profunde în sufletul lor şi nici măcar razele dimineţii
pascale nu au putut spulbera această tristeţe. Nici femeile care au mers la
mormânt nu au fost conduse de speranţa învierii, ci mai degrabă durerea
pierderii şi obiceiurile funerare. Astfel, Maria Magdalena a sosit cea dintâi la
mormânt, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric. Totuşi, în pofida
întunericului, ea a observat o schimbare: piatra fusese luată de la mormânt.
Maria Magdalena a alergat atunci la Petru şi la „celălalt discipol” pentru a le
cere ajutor: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde l-au pus!”
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Fraţi şi Surori în Cristos! Trebuie să recunoaştem în această relatare, că bunul
Dumnezeu înfăptuieşte într-un mod miraculos şi tainic ceea noi sărbătorim ca şi
mister pascal - Învierea lui Isus Cristos. Întunericul mormântului nu poate
aşterne umbră peste lumina Sa, piatra aşezată la intrarea mormântului nu Îi
poate ştirbi puterea. Dimpotrivă, până şi neputinţa sau slăbiciunea sufletului
omenesc slujesc la înfăptuirea planului de mântuire: „Maria Magdalena a venit
la mormânt, (...) a alergat la Simon Petru şi la celălalt discipol (...). A ieşit
atunci Petru şi celălalt discipol, şi au venit la mormânt.” (In 20, 1-3) Această
mişcare, această dinamică reprezintă tocmai momentul de început al trezirii care
va conduce apostolii, femeile şi pe cei care recunosc miracolul învierii în lumea
despre care le vorbise Isus şi în care domneşte legea lui Isus - iubirea lui Isus.
Sărbătoarea pascală este şi pentru noi o posibilitate de trezire, acum când
Dumnezeu dă la o parte pietrele ce ne paralizează viaţa, viciile şi obiceiurile
rele, ajutându-ne să ne regăsim pe noi înşine în această lume pe care Dumnezeu
a creat-o pentru noi. Sărbătoarea pascală este o posibilitate de trezire, acum când
înfruntăm întunericul ce ne umbreşte gândurile, intenţiile, faptele. Sărbătoarea
pascală ne oferă posibilitatea de a ne trezi, acum când, acceptând învierea,
putem deveni fii ai luminii. Să înţelegem semnele timpurilor şi să descoperim
pe Dumnezeu apropiat de noi, oamenii, un Dumnezeu care ne rămâne credincios
în pofida infidelităţii noastre şi ne dăruieşte viaţă nouă după moartea noastră
trupească şi sufletească.
Sfânta Scriptură ne mai spune că Maria Magdalena, cuprinsă de bucurie, îl reţine
pe Isus, însă El o trimite să dea mai departe vestea cea bună a învierii. Noi
putem îndeplini această misiune doar printr-o mărturie credibilă a vieţii noastre.
Să ne lăsăm pătrunşi de mesajul pascal dătător de viaţă şi să ne clădim existenţa
pe acest mesaj divin astfel încât bucuria Sfintelor Paşti să se reverse în familiile
noastre, în comunităţile noastre şi în întreaga lume.
Preacucernicilor confraţi fraţi preoţi, călugărilor şi călugăriţelor, colaboratorilor
noştri clerici şi laici, iubiţilor mei credincioşi şi tuturor oamenilor de bună
credinţă le doresc un Paşte bogat în binecuvântări şi în harurile dătătoare de
putere ale Anului Credinţei.
Oradea, laa Sfintele Paşti 2013
† Ladislau m.p.
Episcop de Oradea

(A se da citire la sfintele liturghii din cea dintâi sau cea doua zi de Paşti)
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Nr. 723/2013
PELERINAJ AL PEDAGOGILOR (CADRELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT)
CATOLICI
Zi de zi, neobosiţi, pedagogii catolici din Dieceza de Oradea, împreună cu
profesorii de religie - cateheţii, săvârşesc în şcoli o lucrare nobilă, însă de multe
ori prea puţin apreciată: educarea tinerilor. Prezenţa lor indispensabilă sau
activitatea lor binecuvântată sunt vizibile şi în viaţa parohiilor noastre. Dincolo
de pregătirea profesională, deseori ei le oferă tinerilor mărturie despre credinţă
prin pilda lor de viaţă creştină, fie individual, fie în viaţa de familie.
Printre iniţiativele formulate în Anului Credinţei figurează şi un pelerinaj
organizat împreună cu pedagogii noştri pe ruta Oradea-Beiuş-Roşia MontanăZlatna-Alba Iulia în perioada 4-5 mai 2013. Acest pelerinaj ne va dezvălui
regiuni în care viaţa de credinţă catolică se confruntă cu condiţiile de diasporă.
Dialogul între prezent şi trecut ne poate oferi soluţii şi răspunsuri în contextul
actual în care ne confruntăm şi cu situaţii ce ne îndeamnă să adoptăm o poziţie
mai fermă în trăirea credinţei noastre. Pedagogii, cadre din învăţământ, catolici
se pot înscrie la acest pelerinaj la Biroul Pastoral până la data de 15 aprilie 2013
la numărul de telefon 0757061859.
***
Nr. 724/2013
SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ DEDICAT VOCAŢIILOR
În cursul vieţii sale pământeşti, Isus a fost înconjurat de numeroşi admiratori,
care, atraşi de miracole şi de stilul Său de a vorbi, L-au însoţit o vreme, dar apoi
s-au îndepărtat de El. Isus nu a adunat admiratori, El a căutat şi a chemat
discipoli. O sarcină importantă a activităţii noastre preoţeşti este să căutăm
persoane care să-L urmeze pe Isus. Apostolii s-au îngrijit să găsească în
comunităţile lor persoane cărora să le poată încredinţa învăţătura hristică.
Sfântul Duh îşi desfăşoară lucrarea, dar şi noi avem un rol esenţial pe acest
tărâm. Mai presus de toate, viaţa noastră preoţească exemplară, disponibilitatea
noastră pot atrage atenţia tinerilor asupra chemării Sfântului Duh, căci deseori ei
aud, dar nu întotdeauna înţeleg chemarea divină. Pentru tinerii interesaţi de
vocaţia preoţească sau călugărească, organizăm şi în acest an la Oradea, în
perioada 19-21 aprilie 2013, un sfârşit de săptămână dedicat trezirii şi îngrijirii
vocaţiilor. Intenţiile de participare se vor semnala la Biroul Episcopal până la
data de 15 aprilie 2013. Preoţii vor informa tinerii despre această posibilitate şi
se vor îngriji ca cei interesaţi să poată participa.
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Nr. 725/2013
COROAN PREOŢEASCĂ
Coordonarea domeniilor de pastoraţie duce la îmbogăţirea vieţii spirituale.
Coroana preoţească din acest an doreşte să ofere preoţilor un ajutor în activitatea
de catehizare. Coroana va avea lor la data de 16 mai 2013, orele 10.00, în
clădirea Liceului Sfântul Ladislau, unde profesorii de religie ne vor oferi o
privire în tainele catehizării. În cursul zilei, preoţii vor asista la ore deschise în
diferitele săli de curs de la Liceul Sfântului Ladislau, unde vor descoperi cum se
desfăşoară o oră de religie. În cadrul programului, preoţii vor avea şi
posibilitatea de a purta discuţii pe teme profesionale cu profesorii de religie.
Prânzul va fi asigurat la cantina Caritas. Programul face parte din formarea
preoţească, de aceea preoţii sunt rugaţi să participe cu conştiinciozitate la această
manifestare.
***
Nr. 726/2013
CONFERINŢE DESPRE CREDINŢĂ
Descoperim cu mare bucurie interesul puternic manifestat atât de preoţi cât şi de
laici faţă de seria de conferinţe intitulată „Conferinţă despre credinţă”. Acest
lucru este un semn evident al faptului că prezentarea şi analizarea adevărurilor
credinţei noastre constituie o sarcină importantă pentru noi toţi. Îndemnăm în
continuare preoţii să promoveze conferinţele viitoare în rândul credincioşilor.
Recomand preoţilor în mod special tema ultimei conferinţe despre credinţă,
„Mărturii vii”, care va avea loc la 4 septembrie 2013 şi le cer totodată ajutorul:
cu această ocazie, dorim să dăm cuvântul unor persoane care, în cursul vieţii, au
luptat sau au suferit pentru credinţa lor şi au trăit credinţa ca un „har”. Nu ne
gândim la oprimaţii politici, ci la persoane care, în viaţa de fiecare zi, au dat
mărturie despre credinţă prin poziţia asumată sau prin îndeplinirea obligaţiilor
sau care, în mijlocul îndoielilor, al nesiguranţei sau chiar al dezamăgirii, s-au
dovedit a fi campioni ai credinţei. Preoţii sunt rugaţi, dacă au cunoştinţă de
asemenea persoane la parohie sau în cercul lor de cunoştinţe, să semnaleze acest
lucru la Biroul Episcopal până la 1 august 2013. Prin această iniţiativă, dorim să
prezentăm credincioşii care duc o viaţă creştină exemplară şi să atragem atenţia
asupra puterii reînnoitoare a credinţei. Vă mulţumim anticipat!
Oradea, 24 martie 2013.
† Ladislau m.p.
Episcop de Oradea
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