Cirulara episcopului diecezan
Ladislau

XII. / 2020
Nr. 1639/2020.
DESPRE PROGRAMELE DIECEZANE
Am urmărit cu îngrijorare, creșterea în ultimele săptămâni a numărului de
îmbolnăviri cauzate de coronavirus în dieceza noastră, în special în județul
Bihor. Această stare de fapt ne determină să acordăm o atenție sporită precauției
în modul în care organizăm și gestionăm viața religioasă a comunităților noastre.
Să luăm în considerare cele comunicate deja în circulara precedentă (Nr.
1633/2020. din 21 august) și să aplicăm măsurile care ne permit desfășurarea în
siguranță a activităților bisericești.
Deși am dorit mult să putem relua programele diecezane planificate pentru
această toamnă, circumstanțele actuale nu ne permit organizarea de evenimente
care implică mobilizarea unui număr mai mare de credincioși. Din aceste
considerente, pentru moment amânăm toate evenimentele majore programate
pentru toamnă. Doresc să subliniez câteva dintre acestea:
Nu vom organiza în data de 6 septembrie pelerinajul diecezan de la
Sâniob. Hramul bisericii va fi sărbătorit în organizarea parohiei locale, cu
respectarea normelor de prevenire a răspândirii pandemiei. În cazul în care
există totuși grupuri de pelerini dornici să participe la sfânta liturghie de la ora
11.00, sunt rugați să se anunțe la parohul locului.
Nu organizăm la nivel diecezan nici pelerinajul tradițional de la Maria
Radna. Crdincioșii pot efectua pelerinajul la sanctuar în mod individual, având
însă în vedere faptul, că accesul credincioșilor în biserică va fi limitat, dar sfânta
liturghie va putea fi urmărită prin difuzoare și în exteriorul lăcașului de cult.
În cazul în care în săptămânile care vor urma, situația pandemică se va
ameliora (îi rog pe Preacucernicii Confrați și pe credincioși să nu înceteze a se
ruga pentru aceasta), vom relua activitățile diecezane, despre care vom informa
la timp pe toți cei interesați.

1

Tot din motivele mai sus amintite, în luna septembrie nu voi participa la nici un
eveniment care implică prezența masivă a credincioșilor: binecuvântare de
biserici, capele mortuare, etc. Să amânăm aceste evenimente, urmând a fi
organizate într-o perioadă mai prielnică.
⁎⁎⁎
Nr. 1640/2020.
PRIMELOR ÎMPĂRTĂȘANIE A MIRUL
Datorită răspândirii epidemiei de coronavirus, primele comuniuni și miruirile
planificate pentru 2020 au fost amânate (vezi. OC VIII./2020, nr. 790/2020.). Îi
rog pe confrații mei preoți, ca din luna septembrie să asigure – în măsura
posibilităților – continuarea cursurilor de pregătire pentru primirea
sacramentelor, care au fost întrerupte, pregătind astfel în mod adecvat grupurile
deja programate pentru prima împărtățanie și pentru mir în vederea
admninistrării sacramentelor în 2021.
⁎⁎⁎
Nr. 1641/2020.
HOTĂRÂREA SENATULUI PREOȚESC CU PRIVIRE LA VÂRSTA
MIRUIRII
În urma consultării Senatului Preoțesc în data de 8 iulie a.c., cu privire la vârsta
primirii sacramentului mirului, dispun următoarele pentru Dieceza de Oradea:
Pregătirea pentru miruire va începe cu elevii de clasa a IX-a, și va
dura timp de doi ani. Astfel, aceștia vor primi sacramentul mirului la
finalul clasei a X-a.
Această nouă reglementare se va aplica grupurilor care urmează să înceapă
pregătirea în 2021.
⁎⁎⁎
Nr. 1642/2020.
SCUTIRI ÎN TIMP DE PANDEMIE
În starea actuală de alertă putem celebra sfintele liturghii și administra
sacramentele în bisericile noastre, cu respectarea normelor de protecție. De
aceea țin să menționez, că pe teritoriul diecezei noastre nu mai sunt în vigoare
scutirile și excepțiile acordate în timpul stării de urgență: sunt scutiți de la
participarea fizică la sfânta liturghie doar acele persoane, care se află în
imposibilitatea de a fi prezente, din motive bine întemeiate. Administrarea
2

sacramentului reconcilierii se poate face numai prin mărturisirea personală a
păcatelor, urmată de dezlegarea preotului.
Așadar, îi invităm pe credincioși să participe la liturghiile comune și să profite
de harul sacramentelor vindecătoare, pentru sfințirea proprie. Împărtășirea va fi
făcută în continuare în palmă.
⁎⁎⁎
Nr. 1643/2020.
DESPRE CATEHEZA ȘCOLARĂ
Deși condițiile pentru începutul anului școlar nu au fost încă stabilite definitiv, îi
invit pe toți confrații mei preoți, să se informeze continuu, și să fie la curent cu
evoluția situației, asigurând predarea religiei chiar și prin folosirea metodelor
alternative, în caz de nevoie. Menționez aici în mod specific rolul profesorilor de
religie, care ne sunt de mare ajutor în această misiune, ce ține de esența slujirii
noastre. Solicit cu insistență, ca pretutindeni unde este posibil, parohul locului
să-și asume rolul de predare a religiei în școli, iar acolo unde este posibil și
necesar, să solicite ajutorul profesorilor de religie.
Este din nou de actualitate emiterea și înmânarea împuternicirii canonice (missio
canonica). Consider important, ca parohul să cunoască în mod personal
profesorul(-ii) de religie care activează pe teritoriul parohiei, oferind sprijin în
desfășurarea activității acestora! Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare!
⁎⁎⁎
Nr. 1644/2020.
ÎNNOIREA CONSIILOR PAROHIALE
În anii anteriori a fost publicat Regulamentul Consiliilor Parohiale (nr.
2014/2015). Prin decretul 2533/2015, am confirmat mandatul consiliilor
parohiale nou formate pentru o perioadă de cinci ani. În această toamnă expiră
acest mandat, motiv pentru care dispun organizarea și desfășurarea de noi
alegeri.
Să ținem cont de următoarele aspecte:
1.
Să studiem cu atenție Regulamentul Consiliilor Parohiale, pregătind
alegerea noilor membri conform prevederilor de la punctul IV. Să gestionăm cu
responsabilitate procesul alegerilor noilor membrii, asigurându-ne ca persoanele
capabile și dispuse să sprijine parohia, să primească mandate în acest for
reprezentativ.
2.
Alegerile noilor membri vor fi făcute în luna octombrie în fiecare parohie,
iar acolo unde este cazul, și în filiale. În virtutea Regulamentului, lista completă
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a noilor membrii va fi comunicată în forma prevăzută către Autoritatea
Diecezană, până în data de 10 noiembrie 2020.
3.
Mandatul noilor consilii parohiale va intra în vigoare în data de 22
noiembrie 2020, solemnitatea Cristos Regele Universului, având o durată de
cinci ani. În această zi va avea loc depunerea solemnă a jurământului noilor
membri, în bisericile parohiale.
4.
După instalarea noilor consilii, parohul va aduce la cunoștința noilor
membrii prevederile regulamentului, definind responsabilitățile specifice
fiecărui membru în parte.
⁎⁎⁎
Nr. 1645/2020.
MODIFICĂRI DE PERSONAL ÎN DIECEZĂ
Începând cu data de 1 septembrie 2020, am dispus următoarele modificări de
personal în dieceză:
CAPELANI: CIC Can. 545.
1. RADNÓTHY-SZAKÁCS Albert va fi detașat la Valea lui Mihai;
2. NAGY Jácint va merge de la Carastelec la MARGHITA.
PAROHI (administratori parohiali): CIC Can. 524, 539.
1. MAHAJDUDA János se va muta de la Catedrala Oradea la
CARASTELEC (cu filiala ILIȘUA);
2. KURILA Gábor de la Cehul Silvaniei merge la ȘIMLEU SILVANIEI;
3. SZŰCS Attila de la Diosig merge la CEHUL SILVANIEI (cu filialele
JIBOU și ULMENI);
4. BAKOS Gábor de la Valea lui Mihai numit la DIOSIG în calitate de
paroh;
5. KRUZSLITZ Imre va fi detașat de la Tășnad, în calitate de administrator
parohial la ORADEA-SELEUȘ; totodată este și directorul spiritual al
Căminului pentru vârstnici Sfântul Martin, și coordonatorul mișcărilor
carismatice;
6. OZSVÁTH József va fi transferat de la Șimelu Silvaniei la TĂȘNAD în
calitate de administrator parohial;
7. SELYMES József vafi detașat în calitate de administrator paarohial la
SĂLACEA;
PÁLOS István va fi transferat de la Oradea-Seleuș la CATEDRALA ORADEA
(CIC Can. 517, §.1);
Dr. KOVÁCS Zsolt pe lângă păstrarea îndatoririlor prezente, va oferi sprijin
pastoral parohiei ORADEA-CATEDRALĂ (CIC Can. 517, §.1) (1556/2020);
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Având în vedere starea de sănătate a confratelui nostru SCHEK László, l-am
scutit temporar de la slujire. Mă rog pentru el, dorindu-i însănătoșire grabnică!
Vineri, 21 august 2020, l-am hirotonit preot pe diaconul VÁNKOS Alexandru.
Confratele nostru își va continua studiile la Roma. Binecuvântarea lui
Dumnezeu să îl însoțească!
Doresc să exprim din nou mulțumirile mele confraților preoți, care au acceptat
cu deschidere transferul la un nou loc de slujire. Cu prilejul convorbirilor avute
pe această temă cu fiecare în parte, am avut plăcerea să constat, că au dat dovadă
de disponibilitate, înțelegere și respect. Sunt conștient de faptul că nu este ușoară
schimbarea, mutarea și acomodarea într-un loc nou. Știu însă și faptul, că în
fiecare parohie sunt credincioși buni, care îl așteaptă pe noul preot. Domnul să
binecuvânteze și în viitor toate inițiativele voastre bune! Vă asigur în continuare
de întregul meu sprijin.

Oradea, 20 august 2020.

†Böcskei Ladislau
episcop diecezan m.p.
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