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PROGRAME PASTORALE ÎN 2016
Încheierea Anului Sfânt al Milostivirii
Evenimentul cel mai important din ultimul trimestru al acestui an în dieceza
noastră, va fi încheierea Anului Sfânt. Doresc să reamintesc Preacucernicilor
Confraţi programele legate de acest eveniment, adresând totodată rugămintea, ca
în măsura disponibilităţii să participăm la aceste programe împreună cu
credincioşii noştri. Închiderea Anului Sfânt va fi celebrată în mod adecvat și în
parohiile locale.
Pe parcursul acestui an, în prima zi de joi a fiecărei luni am organizat un
pelerinaj la Catedrala Episcopală, ocazie cu care credincioșii diecezei au sosit
după un program stabilit, pentru a trece pragul Sfintei Porți. Cu mulţumire am
putut constata seriozitatea acordată de către Preacucernicii Confraţi acestor
pelerinaje, organizând cu atenție grupul de credincioşi care a participat la
celebrările de la Oradea. Doresc să subliniez evlavia pelerinilor, mulți dintre ei
participând la Sacramentul Reconcilierii şi la Sfânta Euharistie. Din discuțiile
personale purtate cu pelerinii am aflat deasemenea, că pentru mulți dintre ei,
aceasta a fost prima vizită, primul pelerinaj la Catedrala Episcopală.
Pelerinajul lunii octombrie va avea loc joi, 13 octombrie 2016, conform
modificării comunicate în prealabil. Ultimul pelerinaj jubiliar va fi organizat în
data de 3 noiembrie 2016, atunci când la ora 17.00 vom oficia sfânta liturghie
în Catedrală. Îi invit și îi aștept și la această ocazie în mod special pe confrații
preoți și credincioșii orădeni, dar şi pe toți cei care nu au avut încă ocazia să
treacă pragul Sfintei Porți.
În ziua următoare, 4 noiembrie 2016, sărbătoarea Sfântului Carol Borromeo, la
ora 11.00 vom oficia sfânta liturghie de hram a capelei episcopale. Îi aștept la
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această ocazie pe confrații preoți, respectiv persoanele consacrate, invitându-i la
sfârșitul celebrării la o modestă agapă frățească.
Anul Sfânt al Milostivirii va fi încheiat în mod oficial în fiecare biserică
parohială, conform dispoziției Sfântului Părinte, duminică, 20 noiembrie 2016,
solemnitatea Cristos Regele Universului. Îi rog pe Preacucernicii Confraţi, ca
să vorbească credincioșilor despre timpul de har care se încheie în această zi.
Întâlnirea de toamnă a preoţilor - exercitărea faptelor de milostenie
„Însuși Dumnezeu folosește milostivirea și, în special, în aceasta se manifestă
atotputernicia sa (Misericordiae vultus 6.).” Cel mai elocvent semn al acestei
milostiviri este faptul că și-a trimis Fiul unul născut în lume. Milostivirea sa
mântuitoare se arată în continuare atunci când nu îl evită pe omul păcătos, ci cu
bunătate îi iartă păcatele. Preotul este mediatorul acestei milostiviri, atunci când
în cadrul sacramentului reconcilierii rostește cuvintele dezlegării. Întâlnirea de
toamnă a preoţilor va avea loc în ziua de joi, 20 octombrie 2016, începând cu
orele10.00, la Centrul Pastoral Diecezan (Str. Șirul Canonicilor 13), şi va aborda
tema milostivirii în sacramentul reconcilierii. Mons. Kondé Lajos, parohul
catedralei din Szeged, vicar episcopal, ne va împărtăși experiența sa de mai
multe decenii cu privire la această provocare pastorală. Vom avea ocazia să
discutăm pe marginea acestei tematici, astfel încât să fim în măsură a-i îndruma
în mod corect şi eficient pe credincioșii noștri în problemele legate de acest
sacrament.
Conferință despre istoria bisericii locale
Conferința despre istoria bisericii locale, devenită tradițională, va continua și în
acest an, fiind organizată sâmbătă, 15 octombrie 2016, de la ora 10.00, în Sala
Mare a Palatului Episcopal. Vom putea asculta și de această dată prelegerile
unor specialiști de renume, în cadrul conferinței intitulate „Episcopul Andrea
Scolari și începuturile umanismului în Ungaria”. De-a lungul celor nouă
secole de istorie, dieceza noastră a promovat valori culturale, sociale, artistice și
spirituale durabile. În cadrul conferinței vor fi prezentate viața și opera unor
personalități de vază din bogata istorie a bisericii locale, care să ne întărească în
păstrarea și transmiterea valorilor noastre. Îi rog pe confrații preoți să participe
la eveniment, respectiv să anunțe credincioșii despre conferință, mai ales pe cei
din Oradea, încurajându-i la participare!
Evenimente muzicale
Apropiindu-ne de încheierea Anului Sfânt al Milostivirii, dorim să mulțumim lui
Dumnezeu pentru milostivirea și bunătatea cu care ne-a înconjurat pe parcursul
întregului an, printr-un eveniment muzical de excepţie. În cadrul unui concert
jubiliar sâmbătă, 22 octombrie 2016, la ora 19.00, în Catedrala RomanoCatolică va fi prezentată missa compusă la Oradea cu 250 de ani în urmă de
către Carl Ditters von Dittersdorf. Sunt așteptate toate persoanele interesate.
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Întâlnirea Diecezană a Corurilor Bisericești se va desfășura sub semnul
încheierii Anului Sfânt sâmbătă, 19 noiembrie 2016, de la ora 10.00, în
Catedrala Episcopală din Oradea. Dirijorii corurilor sunt rugați să se prezinte
pentru înregistrare la Centrul Patoral Diecezan (Str. Șirul Canonicilor, 13).
Partiturile au fost trimise deja parohiilor interesate. Îi rog pe confrații preoți să
încurajeze membrii corurilor și să îi însoțească la acest eveniment important în
viața diecezei!
Târg caritabil de Advent
Obiceiurile locale sunt legate în mod deosebit de sărbătorile religioase. Prin
acestea bogăția spirituală a unei comunități îşi găseşte o exprimare aparte. În
perioada Adventului, activitățile de grup, ca și posibilitate a dezvoltării de noi
relații, îmbogățesc și mai mult viața credincioșilor noștri. În acest sens, vom
organiza anul acesta la Oradea a treia ediție a Târgului Caritabil de Advent.
Evenimentul are loc sâmbătă, 3 decembrie 2016. Grupurile desemnate din
cadrul structurilor episcopiei vor oferi în schimbul unei donaţii produse
artizanale specifice sărbătorii şi pregătite de către membrii acestora. Îi încurajez
pe această cale pe Preacucernicii Confraţi, ca în timpul de pregătire specific
Adventului, chiar dacă aceasta implică mai multă muncă, să caute posibilitățile
și ocaziile de a păstra și promova tradițiile și obiceiurile locale, cu deschidere
față de noi inițiative, care pot genera bogății materiale, dar și spirituale, nu doar
nouă, ci și altora, în special celor nevoiași!
***
Nr 2181/2016.
COLECTĂ PENTRU CARITAS CATOLICA DIECEZAN
Duminică, 20 noiembrie 2016, vom organiza în bisericile diecezei o colectă
pentru Caritas Catolica Oradea. În anul Sfânt al Milostivirii, prin exercitarea
faptelor milostivirii sufletești și trupești ne-am străduit să exprimăm importanța
carităţii, ca formă autentică de trăire a credinţei. În acest an, dorim să creștem
numărul persoanelor care vor beneficia de masa caldă zilnică oferită de prin
Caritas Catolica Oradea, răspunzând astfel nevoilor acelor semeni ai noștri, care
nu dispun de posibilitatea preparării unei mese calde. Asemeni anilor precedenți,
îi rog pe Preacucernicii Confraţi să îi încurajeze și să îi mobilizeze pe credincioși
în acest scop. Sumele de bani astfel adunate vor fi predate la sediul Caritas
Catolica Oradea până la finalul lunii noiembrie. Mulțumesc anticipat tuturor
pentru contribuție!
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Nr 2182/2016.
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA BUNURILOR
BISERICEȘTI
Insist și îi rog pe Preacucernicii Confraţi să acorde în continuare o deosebită
atenție administrării imobilelor aflate în patrimoniul bisericesc. Rămân în
vigoare în continuare cele publicate anterior pe această temă: să nu începem nici
o lucrare, modificare, renovare, înainte de a informa biroul responsabil cu
imobilele din cadrul Episcopiei! Există în continuare cazuri, în care aflăm abia
ulterior despre anumite intervenții care pot periclita integritatea imobilelor
bisericești. Vă rog, să tratăm cu seriozitate normele cu privire la acest aspect!
Rog deasemenea, a se acorda deosebită atenție evidenței bunurilor aflate în
proprietatea Bisericii. Şi în prezent sunt în curs unele proceduri care vizează
compensarea lipsurilor constatate în acest domeniu. Mă gândesc aici în mod
special la înregistrările CF, efectuarea măsurătorilor și a evaluărilor, repararea
greșelilor observate. Vă oferim ajutorul biroului episcopal și vă stăm la
dispoziție şi în asemenea probleme!
Doresc să reamintesc Preacucernicilor Confraţi, să trateze cu seriozitate normele
de protecție împotriva incendiilor respectiv cele de protecție a muncii! Să nu
neglijăm alinierea la normele în vigoare nici în aceste domenii!
Nu în ultimul rând doresc să formulez un îndemn şi în sensul respectării
disciplinei referitoare la aranjarea interioară a bisericilor noastre. Să ne străduim
a păstra demnitatea și simplitatea adecvată locului. Să evităm kitsch-ul și
ornamentarea exagerată a bisericilor şi nepotrivită caracterului locului sacru.
Bisericile sunt locuri dedicate sfintei liturghii şi trebuiesc îngrijite și decorate
conform prevederilor liturgice. Pot avea loc în ele și motivele populare, dar fără
a deranja spațiul liturgic, aspectul estetic și demnitatea acestuia!
***
Nr 2183/2016.
ÎNTRUNIREA SENATULUI PREOȚESC
Membrii Senatului Preoțesc îi invit la o consfătuire pe care o organizăm în
Palatul Episcopal din Oradea marți, 25 octombrie 2016, la ora 11.00. Tema
principală a discuțiilor va fi elaborarea planului pastoral pentru anul următor, în
prisma celei de a 825. aniversări a canonizării Sfântului Ladislau și a proclamării
Anului Sfântului Ladislau.
Oradea, 5 octombrie 2016.
† László m.p.
episcop diecezan
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