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Nr. 20612020.
DESPRE ORELE DE CATEHIZARE
Cu ocazia începerii noului an școlar am făcut deja referire la provocările, cu care
ne confruntăm în această perioadă în domeniul predării religiei în școli. Îndemn
și pe această cale pe confrații mei preoți și profesorii de religie, ca în limita
posibilităților, și adaptându-ne la împrejurări, dar cu hotărâre și perseverență să
facem tot posibilul, pentru a asigura cateheza copiilor și tinerilor noștri.
Respectând normele în vigoare, să ne străduim a organiza orele de religie cu
participarea fizică a elevilor, dar să nu ne delimităm nici de acele instrumente
digitale, care în aceste timpuri pot facilita în mod excepțional legătura cu elevii
și părinții lor.
Celor care desfășoară activități de catehizare în școli le recomand următoarele:
Să ținem în permanență legătura cu conducerea școlilor și cu profesorii
de religie de altă confesiune. Mai ales în diasporă, consultarea continuă a
colegilor și a conducerii instituțiilor de învățământ ne este de mare ajutor.
Conducerea școlilor are obligația de a publica orele de religie în orarul
școlar. Nu este acceptabilă situația în care, orele de religie figurează ca și cursuri
opționale.
În multe locuri, posibilitatea de a ține orele de religie depinde de
posibilitatea organizării grupelor de vârstă. Trebuie să căutăm posibilitățile prin
care putem organiza aceste grupuri, respectând și aici normele în vigoare. Acolo
unde nu este posibil crearea grupelor în școală, să apelăm la instrumentele
digitale.
În multe situații ivite în procesul de învățământ actual, am reușit să găsim
rezolvare cu ajutorul responsabilului diecezan pentru metodologie. Să ne
adresăm cu încredere Doamnei profesor Benedek Ramóna, care poate oferi
sprijin atât preoților, cât și profesorilor de religie laici.
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În trecutul apropiat, datorită imposibilității de a ne întâlni personal, am
organizat în mai multe rânduri pe platformele digitale conferințe cu caracter
profesional. Și aceste „întâlniri” sunt constructive, oferind posibilitatea de a
împărtăși ideile, și de a ne încuraja reciproc. Insist ca la aceste întruniri să
participe și preoții, care pot primi și pe această cale îndrumare pentru
organizarea și desfășurarea activității de cateheză.
Situația actuală ne constrânge oarecum să ne însușim cunoștințele
necesare pentru a folosi instrumentele și platformele digitale în slujba
catehezei. Recomand tuturor cursurile de formare care sunt organizate și oferite
în acest scop. Responsabilul diecezan cu metodologia, profesoara Benedek
Ramóna ne informează cu regularitate despre aceste posibilități. Îndemn pe toți,
să profităm de acestea!
În ceea ce privește cateheza în parohii, să ne orientăm după următoarele:
Atâta timp cât în școli predarea se desfășoară în mod normal, vom
organiza cateheza și în parohii. Dacă activitatea școlară este întreruptă din cauza
răspândirii pandemiei, trebuie să dăm dovadă de precauție și în cateheza
parohială.
Și în cazul catehezei parohiale să respectăm cu strictețe regulile de
prevenție: dezinfectare, aerisirea corespunzătoare a sălilor, distanța de
siguranță, folosirea măștilor, etc.
În cazul grupurilor de cateheză parohiale, să avem în vedere numărul
participanților respectiv dimensiunea încăperilor. În cazul în care lucrăm cu
grupuri mai mari și nu avem posibilitatea să asigurăm condițiile de predare
impuse în școli, să alcătuim grupuri mai mici și să ținem mai multe ore de
religie. În cazul în care nici această soluție nu este viabilă, să ținem orele de
religie în incinta bisericii.
Să acordăm o atenție sporită grupurilor care se pregătesc pentru prima
împărtășanie. Dat fiind faptul, că grupurile pregătite pentru anul 2020 nu au
putut avea parte de prima împărtășanie, în cazul lor să continuăm pregătirea,
pentru ca în anul 2021, cu voia lui Dumnezeu, să poată participa la sacrament,
împreună cu cei care încep pregătirea în toamna acestui an. Anul viitor, la prima
comuniune vor putea participa două grupuri de copii.
În ceea ce privește sacramentul mirului, dispun următoarele: în anul
2021 vom administra sfântul mir candidaților programați pentru anul 2020. În
acest an nu vom începe pregătirea unor grupuri noi, aceasta urmând să aibe loc
doar începând cu anul viitor. În sensul celor de mai sus, în anul 2021 sacramenul
mirului va fi administrat în următoarele parohii: Tășnad, Marghita, OradeaCetate, Mădăras, Carastelec, Budoi, Ilișua, Crasna, Sântion, Oradea-Catedrală.
Aceste grupuri vor continua pregătirea pentru primirea sacramentului, care va fi
administrat în anul 2021. Începând cu anul viitor pregătirea noilor candidați se
va face cu respectarea celor comuniate deja anterior: Vor începe pregătirea
pentru sacramentul sfântului mir elevii claselor a IX-a, pe parcursul a doi
ani. Administrarea sacramentului se va face la absolvirea clasei a X-a.
(OCXII/2020., Nr. 1641/2020.)
2

Consider foarte utilă o consultare cu părinții înainte de începerea
catehezei, în cadrul căreia să fie clarificate condițiile care trebuie respectate
pentru o bună desfășurare a catehezei parohiale.
Îi îndemn pe confrații mei preoți, să apeleze copii și tinerii și în afara
pregătirii pentru sacramente, decât cel al pregătirii pentru sacramente, oferindule astfel, pe cât este posibil, oportunități de educare în credință.
Mulțumesc pe această cale tuturor, preoților și profesorilor de religie pentru
efortul depus și pentru sacrificiile făcute în educarea copiilor și a tinerilor,
pentru munca perseverentă și devotată. Dumnezeu să vă răsplătească înzecit!
***
Nr. 2062/2020.
ÎNTÂLNIRI PREOȚEȘTI DE TOAMNĂ
În acest an, întâlnirea de toamnă a preoților va fi organizată în mai multe
grupuri. Îi invit pe confrații mei preoți să își adapteze agenda următorului
program:
- marți, 20 octombrie 2020, ora 11.00, Protopopiatul de Oradea (19
persoane);
- joi, 22 octombrie 2020, ora 11.00, Protopopiatul de pe lângă Oradea și
Protopopiatul de Tinca (16 persoane);
- marți, 27 octombrie 2020, ora 11.00, Protopopiatele de Marghita și
Săcueni ( 16 persoane);
- joi, 29 octombrie 2020, ora 11.00, Protopopiatele de Șimleu Silvaniei și
Tășnad (9 persoane);
După programul de mai sus aștept pe confrații mei preoți la Catedrala din
Oradea pentru o rugăciune comună, după care ne vom deplasa la clădirea
renovată a fostului seminar. Și cu ocazia acestor întâlniri vor fi respectate toate
normele de protecție și prevenție în vigoare!
***

Nr. 2063/2020.
COLECTA PENTRU MISIUNI
Duminică, 18 octombrie 2020, în Ziua Mondială a Misiunilor, vom organiza în
bisericile noastre o colectă pentru sprijinirea misiunilor. Îi rog pe Preacucernicii
Confrați preoți să anunțe din timp credincioșii despre această colectă, adresândule rugămintea să acorde un sprijin sporit acestei cauze, deoarece contribuția
noastră de acest fel la răspândire a credinței creștine este una foarte importantă.
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Sumele adunate să fie trimise într-un timp cât mai scurt la caseria episcopiei. În
această zi să ne rugăm în mod special pentru misiuni! Mulțumesc anticipat
pentru rugăciuni și pentru donații!
⁎⁎⁎

Nr. 2064/2020.
ÎNTREȚINEREA/RENOVAREA IMOBILELOR BISERICEȘTI
Chiar și în aceste vremuri extraordinare, o sarcină importantă o reprezintă
îngrijirea și mentenanța imobilelor bisericești. Am scris în repetate rânduri
despre acest subiect, îndemnând pe Confrații Preoți, să trateze cu seriozitate
acest aspect. Încurajez în continuare pe toți, să monitorizăm starea clădirilor
noastre cu mare grijă și să acționăm în timp util atunci, când este nevoie de
lucrări de întreținere ordinare, respectiv să planificăm din timp și în mod
temeinic renovările majore.
Având în vedere cele de mai sus, îi rog pe Precucernicii Confrați preoți,
îndeosebi pe parohi, să aibe în vedere următoarele:
Odată cu sosirea toamnei să revizuim starea actuală a imobilelor. Să
acordăm atenție acoperișurilor, scurgerilor și burlanelor, sistemelor de drenare și
canalizare a apei pluviale. Acolo unde este nevoie, să asigurăm din forțe proprii
clădirile bisericești, pentru a putea rezista în fața intemperiilor de toamnă și
iarnă.
În cazul în care planificăm lucrări de renovare pentru anul viitor, rog a
demara din timp demersurile administrative și organizatorice care se impun.
Dacă se dorește renovarea bisericii sau a clădirii parohiale, rog a se semnala
această intenție la birourile abilitate ale episcopiei până în data de 15 noiembrie
a.c., pentru a putea sprijini și la nivel central planificarea și organizarea
lucrărilor. Se va specifica clădirea care urmează a fi renovată (biserică, parohie,
casă de comunitate, etc.), prezentându-se totodată și un rezumat și o motivare a
necesității lucrărilor, împreună cu un buget estimativ. Subliniez faptul, că pentru
orice lucrare de renovare este necesară contribuția comunității locale, care
trebuie dovedită în momentul prezentării cererii. Fiecare plan de renovare va fi
discutat în prealabil cu membrii consiliilor parohiale, procesele verbale ale
acestor discuții urmând a fi anexate cererii de sprijin.
În cazul în care se dorește atragerea de fonduri din proiecte, această
intenție va fi semnalată de asemenea la birourile episcopale, împreună cu o
scurtă prezentare a proiectului, respectiv a sumei solicitate.
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Nr. 2065/2020.
RUGĂCIUNE PENTRU ÎNCETAREA PANDEMIEI
În zilele trecute, un credincios mi-a adresat o întrebare sinceră: De ce nu ne mai
rugăm în biserici pentru încetarea pandemiei? – Am constatat și eu personal,
cum în comunitățile noastre nu ne mai rugăm atât de des pentru această intenție.
De aceea îndemn pe toți, ca la sfârșitul fiecărei sfinte liturghii, să ne rugăm
pentru încetarea pandemiei, pentru bolnavi, pentru medici pentru asistenții
sanitari și îngrijitori, și pentru cei decedați. Putem apela la rugăciunile publicate
în circulara III./2020, dar putem oferi credincioșilor posibilitatea de a se adresa
în rugăciune personală fericitului episcop martir Bogdánffy Szilárd, cerând
mijlocirea acestuia în timpurile grele pe care le trăim.
***
Nr. 2074/2020.
HRAMUL CAPELEI EPISCOPALE
În fiecare an am celebrat cu bucurie hramul capelei noastre episcopale, moment
în care am evocat pe ocrotitorul acestei capele, Sfântul Carol Boromeu. În acest
an 2020, urmărind restricițiile impuse de prevenirea răspândirii epidemiei de
coronavirus, incinta capelei nepermițând prezența unui număr mai mare de
participanți, sărbătoarea hramului o vom celebra cu o asistență redusă. În data de
4 noiembrie 2020, orele 11.00, voi celebra sfânta liturghie solemnă care va
putea fi urmărită în transmisiune directă pe platformele media ale episcopiei
nostre. Aștept să vă alăturați în rugăciune acestei celebrări.
Chiar dacă în acest an nu vom celebra împreună hramul capelei episcopale din
Oradea, îndemn pe toți Confrații mei și pe credincioși, să ne întoarcem cu
încrede spre patronul capelei noastre, știind că, Sfântul Carol Boromeu, în
timpul epidemiei de ciumă din Milano, în anul 1576, a implorat ajutor de la
Dumnezeu, oferindu-și întreaga slujirea pentru ajutorarea celor suferinzi și
bolnavi. Să-i încredințăm și noi lumea încercată de pandemie în zilele noastre.

Oradea, 5 octombrie 2020.
†Böcskei László
episcop diecezan m.p.
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