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GÂNDURI DE CRĂCIUN
Frați şi surori în Cristos, dragi credincioși!
Atunci când în viață se întâmplă un eveniment important, omul ține să
imortalizeze fiecare amănunt al acestui eveniment. Dorește să păstreze fiecare
imagine, fiecare sunet, pentru ca mai apoi să poată retrăi momentele de care
odată a avut parte. Prin astfel de imortalizări, persoana se face cunoscută, poate
fi cunoscută de către ceilalți așa cum este ea. Pe de altă parte, cei care urmăresc
relatarea, au acces într-o lume în care o persoană se destăinuie şi își împărtășește
trăirile, fie printr-o față zâmbitoare, care denotă fericire, fie printr-o privire
tristă, în spatele căreia se află o povară sau durerea sufletului.
Cu ocazia sărbătorii Crăciunului, mulți gândesc poate, că și în fața creștinilor
care sărbărotesc astăzi, se derulează o astfel de imortalizare. În fața ochilor
sufleteşti se derulează amintirea unui eveniment de acum 2000 de ani, care face,
ca timpul sărbătorilor să fie un timp mai frumos din viaţa noastră oferind bucurie
şi armonie în jurul nostru. În fața noastră apare o imagine plăcută: imaginea din
Betleem, cu trăsăturile personajelor cunoscute, cu acel ambient unic, și cu
întâmplarea în sine, care din nou ne fascinează, deoarece aduce în actualitate
simplitatea și modestia de care ne-am dezobişnuit, dar care continuă să ne
atragă. Mai există și o voce, care de data aceasta nu este un slogan sau un anunț
repetat în difuzoare. Este un glas mângâietor şi un semnal pe care-l descoperim
în limbajul îngerilor şi în frământarea păstorilor. Este sunetul liniștii din jurul
Ieslei din Betleem, unde imaginea se contopeşte cu bătaia inimii, într-o pace
liniştitoare pentru toţi cei care găsesc drumul spre Betleem.
Tot ceea ce am rezumat până acum despre Crăciun, este o formă foarte
simplificată a credinței noastre, pe care o putem numi și începutul drumului de
Crăciun, credință pe care acum, în cel mai prielnic moment, o putem completa
în mod corect și util, pentru a face să devină cu adevărat o credință de Crăciun,
care ni se potrivește, pe care ne putem baza și pe care putem construi. Esența
Crăciunului nu constă în depănarea unor amintiri sau retrăirea evenimentelor, ci
într-o realitate extrem de importantă, pe care o putem exprima simplu prin
cuvintele profetului: „Dumezeu este cu noi! (Mt. 1, 24). Acest fapt face ca
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evenimentul din Betleem să fie un eveniment crucial al acestei lumi, care
continuă să rămână un punct de referinţă pentru toţi cei care cred în valoarea şi
viitorul vieţii. Evenimentul din Betleem, întruparea Cuvântului este un punct de
referință pentru toți cei care caută țelul și rostul vieții, străduindu-se să-și
împlinească personalitatea; este punct de referință pentru cei care au o
răspundere personală sau socială în vegherea asupra adevărului și a dreptății,
și acordă o atenție celor slabi și nevoiași; este un punct de referință pentru cei
care nu doar vorbesc despre valoarea iubirii, ci sunt în căutarea de căi și
posibilități, în a face simțită de toți frumusețea și puterea iubirii. Evenimentele
din Betleem sunt punct de referință și pentru cei care poate s-au rătăcit și s-au
îndepărtat de Dumnezeu, poate pentru că nu L-au înțeles, sau nu s-au simțit
înțeleși la rândul lor, neavând pe cineva alături, care să-i ridice și să-i
călăuzească pe drumul îndoilelilor. Betleemul este un punct de referință chiar și
pentru cei care au pornit de nenumărate ori în căutarea lui Dumnezeu, dar nu
au înaintat din cauza poticnirilor, din cauza faptului că sunt legați de pământ,de
putere, bunăstare, avere sau egoism, nesimțind forța de atracție a lui Dumnezeu.
Şi miracolul din Betleem este un punct de referință și pentru noi, căci
Dumnezeu nu ne-a oferit doar o imagine imortalizată din trecut, pe care
admirând-o, putem să-i simțim iubirea și bunătatea. Dumnezeu ni s-a adresat în
mod personal, a venit aproape de noi: ni s-a alăturat prin Isus Cristos, Fiul său,
pentru ca prin cunoașterea Lui, să ne simțim în siguranță.
Dragi credincioşi! „Dumnezeu este cu noi!”. Atotputernicul a înlăturat toate
limitele și obstacolele în relația Sa cu noi oamenii. Mai mult decât atât, a pornit
în căutarea omului. Dumnezeu are un plan cu omul, și nu îl abandonează, ci
merge în întâmpinarea lui. Trimite semne și arată calea, pentru ca prin Fiul, toți
să-L înțeleagă şi să-L cunoască.
Unul dintre episcopii secolului trecut(Prohászka Ottokár), descoperind acest
mister al credinţei de Crăciun, spune următoarele: „îngerii înstelați îl adoră pe
Isus. Prin ei ia lăcaș pe meleagurile din Betleem o bucată de rai, tabăra
Domnului. ... au sosit din înalturi, pentru că trebuie să venim din înalturi ca să
îl preamărim pe Domnul. În înălţimi trebuie să ne simţim acasă, pentru ca
sufletul şi întreaga noastră fiinţă să devină cântec de slavă pentru Dumnezeu.”
Fraţi şi Surori în Domnul! În înalturi trebuie să ne simțim acasă, mai ales acum,
de Sfântul Crăciun! Cuvântul Domnului, Cuvântul Întrupat ne cheamă la
înălțimile vieții. De aceea sărbătoarea noastră trebuie să fie pătrunsă de bucuria
chemării, care să reaprindă în noi dorul înălţării spre Dumnezeu şi spre voinţa
Lui. Această bucurie şi acest dor le doresc fraţilor mei în slujire, persoanelor
consacrate şi tuturor oamenilor de bună voinţă.
Oradea, Solemnitatea Crăciunul 2014.
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Nr. 2353/2014.
DESPRE EVENIMENTELE DIECEZANE
„Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon: «Înaintează în larg și aruncațivă năvoadele pentru pescuit!» Răspunzând, Simon i-a spus: «Învățătorule, toată
noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău, voi arunca
năvoadele». Și, făcând aceasta, au prins așa o mare mulțime de pești încât li se
rupeau năvoadele. Atunci au făcut semne însoțitorilor lor din cealaltă barcă să
vină pentru a-i ajuta. Ei au venit și au umplut amândouă bărcile încât erau gata
să se scufunde.”(Lc 5, 4–7).
Fraţi şi Surori în Domnul !
Atunci când privim în urmă spre etape din viața noastră, descoperim nemăsurată
bogăția pe care ne-o oferă exemplul și învățătura lui Isus. În astfel de situaţii îi
mulțumim lui Dumnezeu pentru realizări, îi cerem iertare pentru posibilitățile
ratate și ne încurajăm reciproc în slujirea binelui şi a frumosului în viaţa noastră.
Într-un mod care a devenit deja tradițional, și la sfârșitul acestui an facem o
retrospectivă a inițiativelor și încercărilor noastre, prin care se conturează o
imagine vie a Bisericii noastre. Această imagine vorbeşte în primul rând despre
cei care, urmând chemarea lui Isus, nu au renunțat la căutarea drumului ce
conduce către țelul adevărat dar au nevoie de încurajare, ajutor, apropiere și
bunul nostru exemplu în căutare şi slujire.
Momentul citat în pasajul Scripturii, în care aflăm despre succesul apostolilor,
ne oferă o imagine foarte expresivă despre toate acestea, și ne conduce pas cu
pas spre descoperirea darurilor lui Dumnezeu. Citind cuvintele lui Simon Petru
(Lc 5, 6) ne aducem aminte de ineficiența, nereușita, lipsa de succes a
străduințelor noastre, care poate să nască în noi sentiment de deznădejde. Lipsa
rezultatelor imediate poate duce la indiferență, la o viață monotonă şi închisă.
Tocmai acesta este obstacolul principal în observarea posibilitățile care ne stau
la îndemânăși în recunoașterea căii ce conduce către schimbare în comunitatea
în care trăim, căreia îi aparținem.
Isus îl îndeamnă pe Simon, să arunce năvoadele pentru pescuit (Lc 5, 4). Să facă
un pas aparent fără rost și să-l facă cu încredere. Să nu se închidă în sine, ci să
fie deschis față de noile posibilități. Să dea dovadă de curaj şi spirit de inițiativă.
Domnul Isus atunci şi acolo, în acea barcă s-a gândit și la omul de astăzi, care în
urma egoismului se mișcă doar în interiorul barierelor proprii, dar are nevoie de
cuvântul îndrumător, de mâna încurajatoare. La cuvântul lui Isus s-au umplut
năvoadele în așa fel, încât peștii au putut fi aduși la mal doar chemând ajutoare
(Lc 5, 6–7). Succesul pescuitului oferă bucuria vieții acelora care au mânuit
năvoadele, dar și acelora, care au avut parte din succesul pescarilor. Raportul
reciproc dintre efort, încredere și împărtășire a fost începutul minunii. Isus oferă
alor săi bucuria miracolului prin apostoli, dar și astăzi poate face miracole între
noi și prin noi!
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În anul ce a trecut, atunci când am încercat să acordăm o atenție deosebită
importanței slujirii în caritate, am simțit această apropiere a lui Isus. El nu este
doar un contemplator, ci și un inspirator al vieții noastre. Inițiativele și eforturile
noastre vor deveni cu adevărat valoroase și eficiente, numai dacă ne îndreptăm
privirile spre El. Aceasta ne poate întări credința și angajametul față de Biserică,
aceasta poate deveni izvor necontenit al vieții și dezvoltării comunităților
noastre.
„Înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit.”(Lc 5, 4). Aceste
cuvinte ale lui Isus sunt o expresie clară a faptului, că El are nevoie de noi! Are
nevoie de toți, ca să ducă la bun sfârșit opera mântuirii. Retrospectiva noastră de
sfârșit de an să servească drept întărire a încrederii și a dorinței de a lucra în
scopul promovării binelui în comunitățile noastre ecleziale și în întreaga lume.
Să nu ne temem de miracole! Atunci, când la chemarea sa facem binele, slujim
adevărul și pacea, îi permitem lui Isus să facă minuni prin noi!
Mulțumesc tuturor celor care în anul 2014 au arătat deschidere față de
inițiativele noastre sau au avut chiar ei inițiative proprii, celor care au pășit cu
curaj pe drumul sfințirii personale sau al comunității, oferind sprijin activităților
Bisericii noastre dragi. Vă doresc tuturor bucuria întâlnirii cu Isus în barca ce ne
duce spre anul următor.
Cu binecuvântare arhierească,
Oradea, Crăciunul 2014.
(A se citi cu ocazia liturghiilor de duminică, în preajma Crăciunului.)

***
Nr. 2354/2014.
MULȚUMIRI PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR
La sfârșitul anului, exprim un gând special de recunoștință și mulțumire față de
toți cei care pe parcursul acestui an au adus sacrificii, au oferit sprijin financiar
sau au contribuit cu muncă voluntară la susținerea activităților noastre comune.
Pe lângă susținătorii din străinătate, ne gândim la Preacucernicii Părinți, la
reprezentanții vieții consacrate și la toți binefăcătorii noştri, nu în ultimul rând la
credincioși, cărora le mulțumesc pentru întreținerea bisericilor, pentru eforturile
depuse în ajutorarea celor săraci, susținerea școlilor și a seminariștilor sau alte
scopuri. Un semn special de recunoștință trebuie exprimat pentru solidaritatea de
care s-a dat dovadă cu ocazia colectelor comune, față de cei care își trăiesc și
credința în circumstanțe de vicisitudine în diferite zone ale lumii. Dumnezeu să
vă răsplătească îmbelșugat!
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Nr. 2355/2014.
ADORAȚIE EUHARISTICĂ PERPETUĂ
În Codul de Drept Canonic la canonul 528 paragraful 2. citim: „Parohul să aibă
grijă ca Preasfânta Euharistie să fie centrul comunităţii parohiale a
credincioşilor; să-şi dea silinţa ca credincioşii să participe cu evlavie la
celebrarea sacramentelor şi în chip deosebit să se apropie des de sacramentul
Preasfintei Euharistii...”. În concordanță cu această prevedere și ținând cont de
nevoilor spirituale ale multor credincioși, în urma consultării Senatului Preoțesc
am hotărât, că este nevoie de reintroducerea practicii tradiționale din trecut a
„adorației euharistice perpetue”. Astfel, am decis reorganizarea și reintroducerea
acestei devoţiuni în comunităților noastre parohiale. Sinodul Diecezan din anul
1938 declara despre adorația euharistică perpetuă următoarele: „Această zi este
o zi de mulțumire a comunității pentru binefacerile primite prin Preasfântul
Sacrament, respectiv zi de ispășire pentru păcatele comise împotriva acestui
mare Sacrament.” (696. §.).
Având în vedere cele de mai sus, și luând în considerare vechea practică,
începând cu data de 1 ianuarie 2015 vom organiza zilele de adorație perpetuă în
dieceza noastră, conform programului anexat. Fiecare paroh și administrator
parohial are datoria de a informa credincioșii cu privire la ziua și programul
adorației euharistice. Îi va îndemna pe aceștia, ca în această zi, prin participarea
la sfânta liturghie, la sacramentul penitenței, sacramentul euharistiei, și prin
timpul petrecut în fața Preasfintei Euharistii, să participe la adorația Domnului
Isus prezent în mijlocul nostru, pentru mântuirea proprie și a întregii lumi. Să
explicăm enoriașilor faptul, că principalul izvor al vieții noastre de credință este
Isus rămas în mijlocul nostru prin Preasfântul Sacrament, care își revarsă
abundent harul asupra acelora, care i se dedică și se închină lui sub forma
adorației euharistice.
Cât priveşte derularea adorației euharistice perpetue, spre deosebire de adorația
euharistică obișnuită de sâmbătă respectiv duminică, se vor avea în vedere
următoarele:
- Din punct de vedere al timpului acordat, nu este doar o adorație de una
sau două ore, ci se extinde pe un interval mai lung al zilei desemnate.
- Deoarece este vorba de zile de duminică, sfânta liturghie solemnă va fi
urmată de expunerea Sfântului Sacrament, care va rămâne expus până la
orele târzii ale amiezii, sau până seara, când se va recita litania Preasfintei
Inimi a lui Isus, adoraţia încheindu-se cu binecuvântarea euharistică.
Acolo unde se celebrează și liturghii de seară, se va recita litania și se va
oferi binecuvântarea euharistică înainte de liturghie. Nu se poate oficia
sfânta liturghie cu Preasfântul Sacrament expus!
- În duminicile Postului Mare nu se va oficia Calea Crucii cu Sfânta
Euharistie expusă. Aceasta se poate face ori înainte de expunere, ori după!
- În zilele de adorație perpetuă, parohii, respectiv administratorii parohiali
să își organizeze în așa fel programul, încât prin prezența lor să ofere un
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exemplu bun credincioșilor. În aceste zile pe cât posibil să nu călătorească
în filiale, sau să nu participe la alte evenimente, ci să fie cât mai mult timp
posibil în biserică, și să vegheze asupra unei demne derulări a adorației,
cu implicarea credincioșilor.
Să invităm și să-i încurajăm pe credincioși, să participe în mod organizat
la adorație. Este datoria parohului sau al administratorului parohial să
asigure prezența continuă a credincioșilor în fața Preasfântului Sacrament
pe tot parcursul adorației. Să ne adresăm mai ales membrilor grupurilor și
asociațiilor bisericești, comitetelor bisericești, profesorilor de religie, ca să
fie ei primii care participă la organizarea adorației.
Pe parcursul adorației să urmăm întru totul regulile liturgice. Părțile
comune vor fi oficiate conform ritualului și a regulilor liturgice. În afara
părților comune, se poate păstra liniște, sau conform unei ordini înaine
stabilite, se pot recita rugăciuni, devoțiuni, se pot intona cântece. Pe lângă
intențiile locale, să ne gândim și la cele comune, să ne rugăm și pentru
vocații preoțeși și călugăreşti, reînnoirea spirituală a diecezei noastre,
familii și tineri, cei ce suferă sau sunt persecutați, Sfântul Părinte, creștinii
persecutați pentru credință, victimele cataclismelor şi a războaielor.
În zilele de adorație euharistică să-i îndemnăm pe credincioși, să participe
la Sacramentul Reconcilierii și al Euharistic. Să asigurăm credincioșilor
noștri această posibilitate, prin primirea lor în confesional.
Este recomandat, în măsura posibilităților, ca în zilele de adorație
euharistică perpetuă și preoții învecinați să se implice în programele care
au drept scop înnoirea spirituală a credincioșilor comunității locale. Să ne
gândim și la credincioșii din filiale, care trebuie invitați să participe, după
posibilități, la adorație.
Ziua de adorație perpetuă nu poate fi schimbată, trebuie respectată data
desemnată pentru comunitatea parohială.
Ziua de adorație perpetuă nu elimină obiceiurile locale în vigoare. Acolo
unde este cazul, în funcție de necesitățile credincioșilor, adorațiile de
sâmbătă sau duminică vor fi celebrate în continuare.

Îi rog pe Preacucernicii Confraţi Preoţi, ca începând cu data de 1 ianuarie 2015,
să organizeze conștiincios și în mod constructiv în propriile parohii adorația
perpetuă conform programului de mai jos, spre sfințirea credincioșilor și a
întregii lumi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne fie izvor de putere și motiv de
bucurie!
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Planul adoraţiei euharistice perpetue în Dieceza de Oradea
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-a 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

Locul
Capela episcopală
Oradea Szent László
Oradea Olosig
Oradea Seleuș
Oradea Ioșia
Oradea Sf. Ecaterina
Oradea Sf. Iosif
Oradea Velența
Oradea Catedrală
Beiuș
Salonta
Tinca
Belfir
Băița
Șinteu
Vașcău
Episcopia Bihor
Aleșd
Oșorhei
Sînmartin
Biharia
Tărian
Palota
Marghita –biserica nouă
Fegernic
Bicaci
Oradea Cetate (slovacă)
Oradea Capucini (română)
Sâniob
Adoni
Cheșereu
Valea lui Mihai
Sălacea
Făgetu
Tăutelec
Petreu
Tileagd
Marghita –biserica veche
Mișca
Sâniob
Săcuieni
Jibou
Cehu Silvaniei
Șimleu Silvaniei
Carastelec
Tășnad
Santău
Zalău
Craidorolț
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Capela surorilor de Mallersdorf
Șilindru
Nușfalău
Tăşnadul Nou
Sacalasău Nou (filiala Budoi)
Galoșpetreu
Ilișua
Diosig
Suplacu de Barcău
Șerani
Oradea Posticum
Beliu
Crasna
Târgușor
Budoi
Recea
Sălard
Ceica
Urziceni

Șauaieu
Sărmășag
Popești
Spinuș
Mădăras
Cetariu
Tarcea
Biserica Premonstratensă
Biserica Ursulinelor
Ulmeni
Borumlaca
Sântion
Capela Surorilor Vincentine
Mesentea (Ady Endre)
Pir
Tăuteu
Cadea
Barantău

Nr. 2356/2014.
REGLEMENTĂRI PENTRU EXPRIMAREA RITULUI PĂCII
În luna iunie a anului curent Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina
Sacramentelor a emis o circulară cu privire la practica ritului păcii în cadrul
sfintei liturghii. Textul integral poate fi consultat la adresa web
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/91/2014
-08/05-107/Circolare%20Scambio%20della%20pace2.pdf.
Rog
pe
Precucernicii Confraţi, să studieze cu atenție aceste reglementări și în cadrul
catehezelor să atragă atenția credincioșilor asupra semnificației profunde a
acestui gest. Rog să acordăm o atenţie deosebită aspectelor practice formulate la
pct. 6.c. al documentului:
„Următoarele practici greșite cu privire la ritul păcii trebuiesc neapărat
evitate:
- introducerea «cântecului-păcii», deoarece așa ceva nu există în ritualul
roman.
- părăsirea de către credincioși a locului din bănci, pentru a schimba un
semn de pace între ei.
- ca preotul să se îndepărtează de la altar, pentru a schimba un semn de pace
cu unul sau mai mulți credincioși.
- ca, în anumite ocazii speciale, cum ar fi sărbătoarea Paștelui sau a
Crăciunului, sau cu ocazia diferitelor ceremonii, cum ar fi botezul, prima
împărtășanie, miruirea, cununia, depunerea de voturile monahale,
înmormântări, schimbarea semnului păcii să fie prilej pentru credincioși ca
să se felicite, să exprime urări de bine sau sentimente de compasiune.”
Rog pe Preacucernicii Confraţi, să respecte și să practice în cadrul liturghiilor
directivele formulate de către Congregație, respectiv cele publicate deja în
Circulara II./2012. la numărul 454/2012, cu titlul „Despre celebrarea sfintei
liturghii”.
***
Nr. 2357/2014.
CONTRIBUŢIILE STABILITE PENTRU CENTRU
Pentru anul 2015 fiecare parohie și comunitate bisericească oficial recunoscută
va achita drept contribuție către centru suma comunicată pentru anul precedent
(2014), neaplicându-se aşadar nici o modificare faţă de suma anterioară. Această
sumă rugăm a se achita până în luna noiembrie a anului curent. Îi rugăm cu
insistență pe cei care încă au restanţe, să se străduiască spre reglementarea
situaţiei. Această cerință se referă și la cei care se numără printre restanţieri la
achitarea fondurilor de asigurare şi pensie. Vă mulțumim pentru înțelegere!
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Nr. 2358/2014.
TAXELE LITURGICEȘI CONTRIBUȚIILE BISERICEȘTI
În anul 2015 se vor aplica următoarele taxe stolare:
Sfânta liturghie(cântată)
Sfânta liturghie(necântată)
Cununie
Înmormântare

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

În ceea ce privește contribuția bisericească a credincioșilor, rămâne în vigoare
practica anilor precedenți: ”contribuţia reprezintă 1% din veniturile personale
ale credincioşilor – salarii, pensii sau alte venituri. Atunci când nu se poate
calcula procentul de 1% din venituri, contribuţia trebuie să fie de cel puţin 50,RON pe an. Contribuţiile stabilite trebuie aplicate unitar la toate parohiile. Sub
semnul „prudentia pastoralis”, să ne informăm credincioşii cu răbdare şi în
mod clar despre faptul, că prin această contribuţie, ei îşi exprimă apartenenţa
responsabilă faţă de Biserică.” (Ord. Circ. IV./2010, Nr. 1825).În cazul în care
credincioșii solicită servicii bisericești, dar nu au achitat contribuția bisericească
pentru o perioadă mai lungă de timp, urmând principiul echității şi cu prudenţă
pastorală se poate solicita plata contribuţiei la valoarea actuală retroactiv pentru
o perioadă de zece ani.
Să-i îndemnăm în continuare pe credincioși, să ofere contribuțiile lor la parohiile
pe teritoriul cărora își au domiciliul. Fiecare paroh să facă tot posibilul pentru
respectarea celor de mai sus, oferind condiții prielnice pentru credincioși, astfel
încât aceștia să poată efectua oferirea contribuției la parohia de apartenență.
***
Nr. 2359/2014.
PREZENTAREA STATISTICILOR ȘI A RAPOARTELOR,
RAPORTUL PASTORAL
Rog pe Preacucernicii Confrați Preoți, ca să prezinte la Biroul Episcopal până
cel târziu la data de 31 ianuarie 2015 raporturile de final de an, datele statistice,
contabilitatea finală, 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 acestora
pe parcursul anului 2014. Îi rog pe Preacucernicii Confraţi, să înmâneze personal
aceste formulare completate împreună cu o scrisoare de intenție personalului din
Biroul Episcopal. Să acordăm o atenţie deosebită pregătirii la zi și prezentării
matricolelor.
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Nr. 2360/2014.
DESPRE DIFERITE FACULTĂȚI
Dau permisiunea necesară asistării căsătoriilor mixte și în anul 2015, 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.2360/2014. al episcopului de Oradea”. Rog a se
prezenta la Oficiul nostru până la 31 ianuarie 2015 evidenţa cu privire la
căsătoriile mixte din anul 2014, menționând numele, religia, locul nașterii şi al
botezului părților, locul încheierii căsătoriei, respectiv numele preotului care a
oficiat cununia.
Cât priveşte disparitas cultus, respectiv botezarea persoanelor care au
împlinit vârsta de 14 ani, dar şi dispensa de la forma canonică, acestea toate
trebuiesc înaintate în scris şi în forma obişnuită Ordinariului.
Dau permisiunea dezlegării de sub păcatul avortului tuturor preoților din
dieceză. 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. 2361/2014.
BINAŢII – LITURGHIILE
ORDINARIULUI

CELEBRATE

PENTRU

INTENȚIA

Rămân în vigoare directivele publicate anterior cu privire la binări tr
(vezi2422/2013). 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 2015.
Conform canonului 958. din Codul de Drept Canonic, avem obligația să avem o
evidenţă precisă cu privire la stipendii. Se va folosi pentru aceasta cartea
stipendiilor! Verificarea cărții stipendiilor este de datoria Ordinarului, sau prin
delegarea de către acesta, a decanilor, care trebuie să se achite conștiincios și de
această datorie cu ocazia vizitei anuale.
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Nr. 2362/2014.
ORDINUL DE MERIT DIECEZAN 2014
Medalia de merit „În slujba credinței” în argint, la recomandarea Decanatului
din Împrejurimile Oradiei și în urma votului favorabil al comisiei numite în acest
scop, în anul 2014 a fost acordată enoriașei parohiei din Sălard, Doamna
Kispataki Piroska. Medalia de bronz a fost acordată cu ocazia Anului Slujirii în
Caritate şi diaconului Peter Zidar din Austria, respectiv familiei Willemsen
Coby și Jan din Olanda, pentru activitatea exemplară desfășurată în ajutorarea
celor nevoiași. Binecuvântarea lui Dumnezeu, protecția Sfântului Rege Ladislau
și mijlocirea episcopului nostru martir Constantin să le fie în continuare sprijin.
***
Nr. 2363/2015.
ANIVERSĂRI PREOȚEȘTI ÎN 2015
În anul 2015 însoţim cu rugăciunile noastre pe următorii Confrații cdare au
aniversări rotunde:
Liturghia de aur (50 de ani de preoţie):
25 aprilie
- Bohács Sándor, decan onorific, paroh emerit;
Liturghia de argint (25 de ani de preoţie):
24 iunie
- SER Böcskei László, episcop diecezan;
- Bogdán István, decan onorific, paroh;
Vârsta de 65de ani:
2 decembrie
- Dr. Lőrincz Ottó, canonic, decan, paroh;
Vârsta de 60 de ani:
1 mai
- Albert Augustin, paroh;
4 noiembrie
- Demsa Pál; paroh;
15 noiembrie
- Pilis György; paroh emerit;
3 decembrie
- Kubálák Péter, canonic onorific, decan, paroh;
Vârsta de 50 de ani:
27 aprilie
- Vas László, paroh;
11 iulie
- SER Böcskei László, episcop diecezan;
Vârsta de 40 de ani:
25 ianuarie
- Bodor Zoltán, paroh;
23 februarie
- Dr. Kovács Ferenc Zsolt, director de cancelarie;
20 decembrie
- Vakon Zsolt, secretar episcopal.
Ad multos annos!
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Nr. 2364/2014.
COLECTE DIECEZANE
În anul 2015 se vor organiza următoarele colecte:
Pentru Ţara Sfântă
Pentru seminariști
Obolul Sfântului Petru
Pentru misiuni
Pentru Caritas

- Vinerea Mare, 3 aprilie 2015;
- Duminica vocațiilor, 26 aprilie 2015;
- Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel,
29 iunie;
- duminica misiunilor, 18 octombrie 2015;
- 15 noiembrie 2015.

Aceste zile de colectă sunt specificate și în directoriul diecezan. Ar fi utilă
publicarea acestor date pe afișierele bisericilor parohiale, astfel încât credincioșii
noștri să fie informați din timp despre aceste zile și despre scopul colectelor.
Credincioșii trebuie încurajați și verbal să contribuie la aceste donații.
***
Nr. 2365/2014.
NUMIRI ȘI MODIFICĂRI DE PERSONAL
Începând cu data de 31 august 2014 l-am eliberat de sub îndatoririle sale
la parohia din Tăutelec pe Pr. FARKAS András Bertalan. Pentru moment nu a
primit o nouă sarcină.
Începând cu data de 1 septembrie 2014 Pr. KRUZSLITZ Imre a primit
numirea de paroh, desfășurându-și activitatea la parohiile din Tăutelec și
Cetariu.
Începând cu data de 1 octombrie 2014, Pr. KOHR Balázs, paroh emerit de
Palota, a devenit rectorul capelei din Casa de Bătrâni Sfânta Elisabeta a
Asociaţiei Caritas Diecezan Oradea.

Oradea, 11 decembrie 2014.
† Ladislaum.p.
episcop diecezan
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