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Nr. 902/2021.
SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI LADISLAU – PELERINAJ DIECEZAN
Restricțiile actuale datorate pandemiei ne împiedică să celebrăm în mod obișnuit
tradiționalul pelerinaj diecezan prilejuit de sărbătoarea Sfântului Ladislau. Acest
eveniment remarcabil, rămâne totuși o sursă de aprofundare a credinței, urmând
ca în acest an să fie sărbătorit într-un cerc mai restrâns, adaptat circumstanțelor.
În sensul celor de mai sus, invit preoții, persoanele consacrate și credincioșii
parohiilor din Oradea, la data de 2 mai 2021, cea de a V-a duminică a
Sfintelor Paști, la sfânta liturghie solemnă celebrată în cinstea sfântului nostru
rege. Liturghia va avea loc în fața catedralei episcopale, cu începere de la orele
11.30. Rog pe Preacucernicii preoți, să organizeze programul celebrărilor
parohiale în așa fel, încât să poată participa împreună cu credincioșii lor la
această sărbătoare diecezană.
⁎⁎⁎
Nr. 903/2021.
PELERINAJUL PREOȚILOR ȘI AL PERSOANELOR CONSACRATE
LA SÂNIOB
Ne propunem, ca în acest an pelerinajul preoților și al persoanelor consacrate la
Sâniob să fie organizat în data de 31 mai. Îi rog pe confrații preoți și persoanele
consacrate să își organizeze în așa fel programul, ca în data de 31 mai 2021 să
poată participa la sfânta liturghie celebrată la ora 11.00 în biserica parohială
din Sâniob. În aceste vremuri grele, dorim să oferim ocrotirii Sfintei Fecioare, a
Sfântului Ștefan și a Sfântului Ladislau dieceza noastră și întreaga lume. În cazul
în care vom fi nevoiți să modificăm programul, voi anunța acest lucru în timp
util.
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Nr. 904/2021.
PREGĂTIREA PENTRU SACRAMENTUL MIRULUI
Toate parohiile interesate au fost deja informate cu privire la data propusă pentru
administrarea sacramentului mirului. Îi rog și pe această cale pe Preacucernicii
Confrați preoți, să facă tot posibilul pentru a asigura candidaților o pregătire
adecvată înainte de primirea acestui sacrament. Să îi implicăm și pe părinți și
nașii de mir în pregătire, conștientizându-i despre faptul, că acest timp
extraordinar necesită și mai multă muncă și colaborare pentru a primi cu
vrednicie darurile sacramentale ale mirului.
Preacucernicii Confrați să acorde o deosebită atenție organizării în condiții de
siguranță a sfintei liturghii de miruire, respectând normele actuale de prevenire a
răspândirii pandemiei. Acolo unde spațiul interior al bisericii este mic, să
evaluăm posibilitatea celebrării în aer liber. Îi rog pe confrații preoți, ca odată cu
apropierea datei stabilite, să ia legătura în mod personal cu mine, pentru a
discuta împreună detaliile cu privire la celebrare.
⁎⁎⁎
Nr. 905/2021.
DESPRE ÎMPĂRTĂȘIREA ÎN MÂNĂ
Una dintre măsurile de precauție dictate de epidemia de coronavirus este
împărtășirea în mână. În ultimele luni, am avut parte de felurite experiențe și în
acest sens, motiv pentru care consider important, ca preoții să acorde în mod
repetat atenție informării credincioșilor referitor la modul corect al împărtășirii
în mână. Ne poate fi de ajutor un articol scris de către Dolhai Lajos, apărut în
numărul din 2 martie 2008 al publicației Új Ember: „Preoții se întâlnesc în
timpul împărtășirii cu poziții ciudate ale mâinilor credincioșilor, dar nu au
posibilitatea să le ofere acestora indicații cu privire la primirea demnă a sfintei
împărtășanii. Cea mai detaliată și frumoasă descriere a împărtășirii în mână o
găsim în catehezele mistagogice ale Sfântului Chiril al Ierusalimului (secolul
IV). Merită citat, pentru că ne poate învăța, cum să ne împărtășim cu demnitate
și respectul cuvenit: «Când te apropii deci să te împărtășești, nu te apropia cu
palmele întinse, nici cu degetele răsfirate; dimpotrivă, fă din mâna stângă tron
mâinii drepte, pentru a primi pe Împăratul. Fă-ți căuș palma, și primește Trupul
lui Cristos, răspunzând: „Amin!”. După ce-ți vei îndrepta mâinile cu sfințenie
prin atingerea Sfântului Trup, împărtășește-te, având grijă să nu pierzi ceva din
el. Căci dacă vei pierde ceva, este ca și cum ți-ai pierde unul din propriile tale
mădulare. Spune-mi: dacă cineva ți-ar da câteva bucățele de aur, nu le-ai ține
cu toată grija, ferindu-te să nu pierzi ceva din ele, și să te păgubești? Oare nu
vei căuta cu mult mai multă grijă să nu-ți cadă vreo fărâmitură din ceea ce este
mai de preț decât aurul și pietrele prețioase?» Celebrantul rostește cuvintele:
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Trupul lui Cristos. Iar tu vei răspunde: Amin! Și când l-ai primit în mâini, adoră
Trupul, recunoaște măreția aceluia, care stă acum în mâinile tale.” … Omul
credincios, atunci când primește împărtășania în mână, primește Euharistia
prin Biserică. Cei care se împărtășesc, să întindă mâna astfel, încât să formeze
din mâinle lor un tron, care urmează să îl primească pe Isus cel sacramental.
Cea mai importantă regulă: mâna stângă să fie deasupra mâinii drepte,
pentru ca mai apoi să poată apuca cu ușurință sfânta ostie, pe care o vor
consuma imediat. Trebuie atenționați toți, îndeosebi copiii, asupra igienei
mâinilor, din respect față de Euharistie”.
⁎⁎⁎
Nr. 906/2021.
PELERINAJ LA HRAMUL DE LA ȘUMULEU CIUC
„Sanctuarele sunt locuri de sărbătoare și de celebrare, de lacrimi și de
implorare. Venim la picioarele Mamei, fără prea multe cuvinte, să ne lăsăm
priviți de ea și pentru ca ea, cu privirea ei, să ne conducă la Acela care este
"Calea, Adevărul și Viața"” (Cuvintele papei Francisc rostite la Șumuleu Ciuc)
Datorită reglementărilor epidemiologice în vigoare, sanctuarul din Șumuleu
Ciuc nu va putea primi nici în acest an un număr mare de pelerini, prin urmare
intențiile de rugăciune ale comunităților vor fi duse la hramul de Rusalii de către
voluntarii Asociației Via Mariae. Vor fi citite și amplasate în fața bisericii din
Șumuleu Ciuc.
Cei care doresc să transmită intenții de rugăciune, sunt rugați să scrie numele
parohiei respectiv aceste intenții pe una sau mai multe panglici de câte 1 m
lungime x 15 cm lățime, pe care să le aducă atașate unei cruci de pelerinaj la
episcopie până la data de 3 mai 2021. Panglicile astfel colectate la centrul
diecezan vor fi duse de către un grup de pelerini cu bicileta la Carei, de unde vor
ajunge mai apoi la Șumuleu Ciuc.
⁎⁎⁎

Nr. 907/2021.
HIROTONIRE DIACONALĂ
După șapte ani ne putem pregăti din nou pentru o hirotonire diaconală în
catedrala episcopală din Oradea. Sâmbătă, 5 iunie 2021, în cadrul sfintei
liturghii de la ora 11.00 îi voi hirotoni diaconi pe studenții Blaga Antoniu și
Orosz Roland. Oferind rugăciunilor voastre pentru intenția celor doi candidați,
vă invit pe toți precucernicii mei confrați preoți și persoanele consacrate la
această frumoasă sărbătoare.
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Nr. 908/2021.
ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC DE LA ALBA IULIA
Până la data de 30 iunie a.c. aștept să se anunțe cei care simt vocație preoțească,
și doresc să înceapă studiile teologice. Mai multe informații despre admiterea la
seminar vor fi oferite ulterior.

Oradea, la 17 aprilie 2021.

†Böcskei László
episcop diecezan m.p.
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