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Nr. 2650/2020.
MESAJ DE CRĂCIUN
Frați și surori în Cristos, dragi credincioși!
Dacă și în acest an doresc să împărtășesc câteva gânduri celor care, în ciuda
încercărilor prin care trecem, nu renunță la sărbătorirea Nașterii Domnului, dar
și celor, care poate și-au pierdut speranța din pricina nesiguranței acestor
timpuri, renunțând chiar la a mai căuta căile unei înnoiri, mă întorc cu speranță
la cuvintele profetului Isaia repetate deseori în timpul adventului, pentru a ne
ajuta în descoperirea speranței și aprofundarea credinței în împlinirea planului
lui Dumnezu: “Picuraţi, cerurilor, de sus şi norii să plouă dreptatea; să se
deschidă pământul, ca să rodească mântuirea şi să facă să răsară totodată
dreptatea!”(Is 45, 8).
Evenimentele ultimelor luni parcă ne-au obligat să conștientizăm una dintre
realitățile importante ale existenței noastre: cât de înrădăcinați suntem în
realitățile pământești, în rezultatele progresului, în numeroasele posibilități de
realizare personală! În cursa mereu intensificată spre ceva nou și mai mult, omul
nu mai observă, că în minunata lume creată de Dumnezeu, creatura nu îl poate
întrece pe Creator. Așa se face, că dintr-o dată ne-am găsit într-o stradă
înfundată, creată de noi înșine, unde, dacă încercăm să rămânem onești, trebuie
să recunoaștem, că în cursa pentru fericire pământești, ne-am autodepășit într-o
aventură, care a produs nesiguranța zilei de astăzi, dar și a fericirii mântuitoare
mult dorite. Înrădăcinați în cele pământești, experimentând blocajul de mișcare
și împlinire la care este supusă omenirea în prezent, suportând tot mai greu
îndepărtarea și înstrăinarea față de ceea ce reprezenta normalitate în viața nostră,
ajungem totuși, să putem descoperi unicul și marele Adevăr: „Eu întocmesc
lumina, ... eu fac pacea, ... eu, Domnul, fac toate acestea.”(Is 45, 7).
Crăciunul din acest an nu va semăna cu cel din anii anteriori – așa afirmă mulți
în jurul nostru, așa simțim poate și noi. Trebuie însă, să transformăm această
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situație spre folosul nostru. Trebuie, să lăsăm dorințele noastre interioare, să ne
scoată din vulnerabilitatea fizică și sufletească la care suntem supuși, pentru a
vedea Adevărul, pe Isus Cristos, în a cărui mână și putere se află siguranța și
echilibrul întregii lumi. Să ne alăturăm acelora, care doresc să celebreze nașterea
lui Isus și în acest an; să fim cei care, în ciuda freamătului acestei lumi, avem
urechi pentru a auzi vestirea îngerului, care aduce mesajul de bucurie; să fim cei
care nu cedează ispitei descurajării, ci asumându-ne condiția de „sărăcie”,
asemenea păstorilor, să ne angajăm în aventura descoperirii Noului!
Frați și surori în Cristos, dragi credincioși! Trebuie să ne dorim și în acest an, să
sărbătorim nașterea lui Isus, chiar dacă suntem nevoiți să renunțăm la anumite
obiceiuri și tradiții, despre care spunem că aparțin sărbătorii. Iată, că ne este dat
să trăim o altă experiență, a unei sărbători fără vânzoleala de dinainte și poate
mai lipsită de activismul intens și obositor. Nu putem însă renunța la esența
sărbătorii: „Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, iar noi am văzut
gloria lui, gloria unicului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.” (In 1, 14).
Prologul lui Ioan nu trebuie să ajungă la noi ca și un mesaj arid și greu de
interpretat, mai ales acum, când o mare parte a omenirii este implicată în lupta
pentru viață. Sfântul Ioan vorbește de adevărata viață, cea deplină și trăită în
siguranță, cea care ne este oferită ca și izvor al veșniciei. Crăciunul din acest an
ne poate ajuta să abordăm cu o mai mare responsabilitate marele dar al vieții,
prețios pentru noi, deoarece poartă în sine lumina divină.
Să observăm darul lui Dumnezeu în viața noastră – Zilele trecute, în fața ieslei
ridicate în grădina palatului episcopal din Oradea, am fost martorul unui dialog
între o bunică și nepoțelul ei. În timp ce bunica povestea despre scena din
Betleem, nepoțelul i-a adresat următoarea întrebare: Cum va fi Crăciunul? Copleșită de griji, bunica a oferit copilului un răspuns deprimant: Anul acesta nu
va fi Crăciun! – gândindu-se probabil la faptul, că anul acesta Crăciunul nu va fi
asemenea anilor precedenți. – În cele din urmă copilul a fost acela, care a oferit
o ieșire din situația stânjenitoare: - Și atunci, de ce este aici pruncul Isus? – Mam bucurat mult, să aud aceste cuvinte rostite de copil. Dacă nu ar fi existat
condițiile restrictive de pandemie, cu siguranță ași fi alergat să-l îmbrățișez pe
acest copil, căci el a spus adevărul: nu noi pregătim Crăciunul! Crăciunul ni-l
pregătește Dumnezeu cel iubitor de oameni, atunci când ni-l trimite pe Fiul său,
unul născut, Isus Cristos! De aceea doresc, ca în fiecare familie și casă, dar și pe
patul de boală, în singurătate, sau la locul de muncă să fie Crăciun pentru toți.
Căci Isus este Emanuel! Dumnezeu ni l-a dăruit pe Fiul său unul născut, pentru
ca întreaga noastră viață să fie Crăciun!
„Am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să-l adorăm.” (Mt 2, 2b) – În
această atmosferă reținută a pregătirilor pentru sărbătoare, vorbind cu un
antreprenor cunoscut, am urmărit cu atenție spusele acestuia: - Ne apropiem de
finalul unui an dificil. Am reușit totuși să trecem peste criză, nu am fost nevoit
să concediez personalul, suntem la zi cu plata drepturilor lunare ale angajaților.
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Îmi propun acum să plătesc salariile pe decembrie, și să contribui și la un gest
caritabil înaintea sărbătorilor. Vreau să fiu în regulă cu toate, pentru a-mi
asigura un Crăciun liniștit! – M-am bucurat să aud aceste cuvinte ale unui om
corect și cinstit. Căci dificultățile cauzate de criza economică actuală au
îngreunat viața multor familii, iar viitorul este încă incert! Dar după discuția
avută, parcă mă urmăreau ultimele cuvinte ale interlocutorului meu: Îmi doresc
un Crăciun liniștit! – Această afirmație ascunde parcă ceva străin de atmosfera
sărbătorii! Și anume faptul, că sărbătoarea Crăciunului nu este caracterizată de
liniștire, ci dimpotrivă, ne provoacă la o confruntarea cu noi înșine. Gestul de
iubire a lui Dumnezeu concretizat în mod atât de perceptibil la Betleem, ne
poate răscoli viața, ne poate răsturna calculele, purtându-ne spre un dum nou, un
drum al căutării și al schimbării. Crăciunul acestui an să ne ajute pe toți, să
învigem teama și îndoielile care ne încearcă, pentru a putea ieși cu curaj,
asemenea magilor, din obișnuința zilnică, descoperind și adorând prezența
Pruncului Isus în viața noastră.
Frați și surori în Cristos! Iubiți credincioși!
Crăciunul ne vorbește despre prezența lui Dumnezeu! Crăciunul vorbește și
despre noi! Crăciunul înseamnă să-L primim pe Dumnezeu în viața noastră! În
acest an, să-L așteptăm cu și mai mare speranță, pentru ca bucuria întîlnirii, să
aducă înnoire în viața acestei lumi. Să fim noi steaua betleemului acolo unde
trăim, pentru ca prin viața noastră să arătăm calea către Dumnezeul iubitor de
oameni!
Folosind cuvintele pline de profunzime ale scriitoarei americane Joyce Rupp,
din cartea Ancore pentru suflet, doresc tuturor fraților și surorilor în Cristos,
cititorilor și ascultătorilor, un Crăciun binecuvântat, plin de roade sufletești: „Fă
ca sufletele noastre să fie suficient de liniștite, pentru a te putea găzdui!
Încetinește-ne, când vrem să ne accelerăm! Îndreaptă-ne către acel lac de liniște
și pace din noi, unde putem percepe iubirea ta. Ocrotește-ne de tot ceea ce ne
alungă pacea! Ancorează-ne în iubirea ta!”
Oradea, Crăciunul 2020.

†Böcskei László
episcop diecezan
(se poate transmite integral sau parțial credincioșilor în ziua de Crăciun)
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Nr. 2652/2020.
DESPRE ACTIVITĂȚI PASTORALE CARACTERISTICE PERIOADEI
CRĂCIUNULUI ÎN TIMP DE PANDEMIE
Având în vedere, că măsurile de combatere a pandemiei coronavirusului sunt
încă în vigoare, se impune să acordăm o și mai mare atenție activităților
specifice sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou și Bobotează. Conform
comunicatului Secretariatului de Stat pentru Culte, celebrarea sfintei liturghii se
va putea face atât în interiorul bisericilor, cât și în exterior. Se vor respecta
condițiile deja știute: purtarea măștii, distanța între persoane să fie de 2 m în
interior și 1,5 m în exterior, se va asigura dezinfectaarea mâinilor și a obiectelor
atinse, și se va asigura aerisire regulată a spațiilor închise. Acolo, unde în
bisericile mici nu se pot asigura aceste condiții, se pot celebra mai multe
liturghii, sau se poate celebra în afara bisericii. Pe parcursul sărbătorilor, preoții
să apeleze la ajutorul consilierilor, care să vegheze asupra respectării regulilor
impuse, astfel încât să minimalizăm orice pericol de infectaer.
În mod special, supun atenției următoarele:
1.
Și în această perioadă rămâne în vigoare restricția de circulație în timpul
nopții, între orele 23.00 – 5.00. Din acest motiv, liturghia de noapte tradițională
se va celebra mai devreme, la o oră care să permită accesul nestingherit al
credincioșilor.
2.
Binecuvântarea caselor și a familiilor se va putea face cu maximă
precauție, respectând următoarele:
se va merge doar acolo, unde preotul este solicitat. Să se anunțe acest
lucru în biserică, subliniind și faptul, că pe întreg parcursul anului preotul va fi la
dispoziția credincioșilor pentru binecuvântarea locuințelor.
Nu vom impune nimănui binecuvântarea caselor în timp de pandemie!
Celebrarea binecuvântării caselor o vom face urmând ritualul, aplicând
cea mai scurtă formă posibilă.
Preotul să nu meargă cu mai mulți însoțitori. Maximum două persoane să
meargă la binecuvântarea caselor.
Cu ocazia binecuvântării caselor să evităm discuțiile lungi în spații
închise. Să ne rezumăm la cele esențiale, insistând la transmiterea unui mesaj de
încurajare către credincioși.
Să rugăm din timp credincioșii care ne primesc, să renunțe la pregătirea și
servirea de mâncăruri sau băuturi.
Vizita la locuința credincioșilor să fie un prilej de a exprima apropierea
Bisericii față de ei. Rugăciunea comună și binecuvântarea să fie darul cel mai de
preț în aceste momente.
Regulile generale se aplică și la binecuvântarea caselor: purtarea măștii,
dezinfectarea regulată a mâinilor, păstrarea distanței necesare. Binecuvântarea se
dă cu mâna, iar crucifixul nu va fi dat credincioșilor pentru a fi sărutat!
În perioada în care se face binecuvântarea caselor, la sfintele liturghii să
ne rugăm și pentru cei care acum nu ne pot primi, pentru ca și ei să simtă
apropierea sufletească din partea noastră.
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La vizitarea bolnavilor să procedăm cu atenție și responsabilitate. Să respectăm
normele deja comunicate, pentru ca administrarea sacramentelor să nu implice
nici un factor de risc major pentru bolnav și ambientul său.
***
Nr. 2653/2020.
CONTINUAREA ITINERARULUI EUHARISTIC
„Toate izvoarele mele sunt în tine” (Psalmi 87, 7) este motto-ul perioadei de
pregătire, care ne conduce către un eveniment important din viața Bisericii. Cel
de-al 52-lea Congres Euharistic Internațional care urmează a fi organizat la
Budapesta în anul 2020, ne îndreaptă atenția către misterul central al credinței
noastre, pentru ca în fața diferitelor provocări ale timpurilor noastre, să putem
oferi o mărturie solidă despre frumusețea vieții creștine, respectiv despre
valorile acesteia în lumea de astăzi. Acest motto are și un mesaj îndreptat către
viitor, deoarece prospețimea spirituală pe care o putem obține din izvorul
preacurat este o condiție necesară pentru ca viețile și mărturiile noastre
creștine să fie atractive pentru semenii noștri.
Am citat din circulara de Crăciun a anului trecut, când am anunțat și în dieceza
noastră a treia etapă de pregătire a Congresului Euharistic. Din cauza pandemiei,
acest congres nu a putut avea loc în anul 2020, așa cum nici cele programate în
cadrul pregătirii noastre nu am putut să le organizăm. Privind cu speranță spre
anul 2021, așteptăm cu mare credință această sărbătoare a lui Isus Euharistic,
reprogramată pentru luna septembrie 2021. Invit de aceea pe toți preoții,
persoanele consacrate, credincioșii, să contiunăm și în acest an itinerarul nostru
euharistic sub același motto. Daţi-le voi să mănânce! (Lc 9, 13; Mt 14, 17; Mc
6, 37). Să aprofundăm în noi și chemarea misionară la care am fost apelați,
pentru ca în lumea zbuciumată de astăzi, să putem rămâne mesagerii speranței și
ai bucuriei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, recomand pentru anul celui de-al 52lea Congres Euharistic Internațional următoarele:
1.
La finalul fiecărei sfinte liturghii, după binecuvântare, se va recita
următoarea rugăciune, împreună cu credincioșii: Îți mulțumim ție Isuse
Cristoase, care în Euharistie ne inviți la izvorul iubirii, pentru a ne hrăni și a ne
da viață prin trupul și sângele tău. Ajută-ne, ca prin puterea jertfei și a
prezenței tale să ne îndreptăm cu generozitate către toți semenii noștri. Ajută-ne
să servim pacea între oameni și popoare, să proclamăm cu fapte și cuvânt: tu
singur ești Domn și izvor al vieții! Amin.
2.
Adresez de asemenea rugămintea confraților preoți, ca la întrunirile
decanale să organizeze adorații sacramentale cu durata de jumătate de oră,
conform prevederilor liturgice în vigoare. În cadrul acestora să se roage pentru
vocații preoțești și la viață consacrată.
5

3.
Să ne străduim să organizăm participarea la programele Congresului
Euharistic Internațional de la Budapesta din septembrie 2021 pentru credincioșii
parohiilor noastre: membrii comitetelor parohiale, corurile bisericești, membrii
mișcărilor spirituale, membrii grupurilor Rozariului, membrii Legio Maria,
copiii și tinerii.
***
Nr. 2654/2020.
PROGRAMUL PASTORAL PENTRU ANUL 2021
Ordonând experiențele anului care rămâne în urma noastră, după ce am fost
nevoiți să renunțăm la mai toate programele noastre prevăzute pentru anul 2020,
am conștientizat tot mai mult convingerea conform căreia, în situația actuală de
pandemie este foarte important, să păstrăm în noi orientarea spre viitor. Dacă
nu am face acest lucru, ne va încerca pericolul așteptării sterpe, ba mai mult, am
putea chiar să ne obișnuim cu o viață fără prea mult dinamism, lipsită de
evenimente și momente emoționante, pasivitatea devenind astfel o normalitate a
existenței noastre. Chiar dacă nici acum nu putem ști ce ne rezervă anul care va
începe, să rămânem optimiști și să privim cu speranță spre viitorul, care sigur ne
rezervă și multe șanse și posibilități în trăirea și manifestarea noastră de credință.
În lumina celor de mai sus, adresez un apel constant colegilor din Curia
Episcopală, preacucernicilor confrați, persoanelor consacrate, cateheților și
colaboratorilor laici, precum și credincioșilor, ca încredințându-ne din nou grijii
și ocrotirii Bunului Dumnezeu, să ne asumăm cu abnegație responsabilitățile și
să îndeplinim tot ceea ce se poate în folosul comunităților noastre.
Pregătindu-ne pentru Congresul Euharistic Internațional, anul pastoral care
urmează 2021. va rămâne tot sub deviza „Daţi-le voi să mănânce!” (Lc 9, 13;
Mt 14, 17; Mc 6, 37). Punctele esențiale ale planului pastoral le prezint în
tabelul următor, urmând ca în anexă să indic și alte inițiative, care încă nu am
putut să le stabilim concret în calendarul anului viitor.
1.

Momente importante în planul pastoral 2021 - de introdus în agendă

DATA
IANUARIE
17-25
17
FEBRUARIE
3

21

LOCAȚIE

EVENIMENT

Ocatava de Rugăciune pentru Unitațta Biserici locale
Creștinilor
Vesperă solemnă în cadrul SRUC
Catedrala
Ziua Mondială a Vieții Consacrate - cu Catedrala Episcopală
participarea preoților (dacă permit condițiile
de pandemie)
Vespera solemnă în cinstea fericitului Catedrala Episcopală
episcop martir Bogdánffy Szilárd
Pe urmele vocațiilor - concurs XVI.
Liceul Szent László
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MARTIE
11
12-13
APRILIE
MAI
2
31
IUNIE
IULIE
AUGUST
28
SEPTEMBRIE
8
19
5-12
OCTOMBRIE
3
14
NOIEMBRIE
19
20

Întrunirea preoților I.
24 ore pentru Domnul

Pelerinaj Diecezan
Ladislau
Pelerinajul preoților
consacrate la Sâniob

Centrul Pastoral Diecezan
Biserici
Sfântului Catedrala Episcopală

dedicat
și

a

persoanelor Sâniob

Zi Sfântul Ladislau dedicată familiilor

Grădina
Episcopal

Pelerinaj Diecezan la Maria Radna
Pelerinaj Diecezan la Sâniob
Gupele de Rozar și Legio Maria
Al 52-lea Congres Euharistic Internațional

Maria Radna
Sâniob

Sărbătoarea fericitului
Bogdánffy Constantin
Întrunirea preoților II.

episcop

Palatului

Budapesta

martir Biserici
Centrul Pastoral Diecezan

Dramaturgie pedagogică
Întâlnirea Diecezană a Corurilor Bisericești

Liceul Szent László
Oradea

2.
Activități programate, dar încă fără o dată fixă:
PENTRU FAMILII:
- cursuri pentru cei care se pregătesc de căsătorie, Oradea și Marghita.
- zile spirituale la Șinteu.
- întâlnire a tinerilor căsătoriți, Oradea.
- zi spirituală pentru divorțați și recăsătoriți, Marghita.
- Sfârșt de săptămână al cuplurilor – prima săptămână.
- tabără pentru familii, Șinteu.
PENTRU TINERI:
- cursuri pentru animatori.
- tabere de vară.
- întâlniri regionale.
PENTRU COMITETE BISERICEȘTI:
- întâlniri regionale și cursuri de pregătire – Sfântul Iosif, model al
consilierului.
900 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA ORDINULUI PREMONSTRATENS:
- conferință comemorativă.
- expoziție și retrospectivă în viața Ordinului Premonstatens.
ANUL SFÂNTULUI IOSIF - Papa Francis a decretat anul dedicat Sfântului
Iosif, 8 decembrie 2020 – 8 decembrie 2021.
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- Bărbați pe drumul credinței, zi spirituală dedicată bărbaților.
- Bărbați și tați în pelerinaj la un sanctuar marian.
***
Nr. 2655/2020.
INDULGENȚE LA ANIVERSAREA A 900.
ÎNFIINȚAREA ORDINULUI PREMONSTATENS

DE

ANI

DE

LA

Celebrând 900 de ani de la înființarea Ordinului Premonstatens, prezent în
dieceza noastră, unde a desfășurat de-a lungul secolelor o activitate rodnică,
superiorii acestui ordin călugăresc ne informează, că din bunăvoința Papei
Francisc, în timpul anului jubiliar - I. duminică de advent a anului 2020 și 9
ianuarie 2022, se pot obține indulgențe plenare. Pentru obținerea indulgențelor
plenare sunt necesare următoarele: sfânta spovadă, sfânta împărtășanie,
rugăciune la intenția Sfântului Părinte, vizitarea unei biserici premonstratense și
participarea acolo la sfânta liturghie, la liturghia orelor sau alte rugăciuni
publice.
Pe teritoriul diecezei noastre, aceste indulgențe se pot obține în următoarele
locuri:
1. Oradea, biserica Ordinului Premonstratens,
zilnic între orele 8.30 -15.30.
2. Biserica din Sânmartin, în fiecare duminică între orele 11.30 – 13.00.
3. Biserica din Târgușor, în prima duminică a fiecărei luni,
între orele 15.00 – 17.00.
Precucernicii preoți sunt rugați să informeze credincioșii despre aceste
oportunități, și în măsura posibilităților să le vorbească despre bogăția tradiției
premonstratense în regiunile noastre.
***
Nr. 2656/2020.
PROGRAME AMÂNATE PENTRU 2021
Așa cum deja am anunțat, în cursul anului 2021 doresc să administrez
sacramentul sfântului mir în acele parohii, unde din cauza pandemiei, nu a fost
posibil să fac acest lucru în cursul anului 2020. Fiind vorba de evenimente
amânate, în cursul anului 2021 nu voi solicita alte programări. În curând voi
comunica datele de administrare a sacramentului pentru fiecare parohie vizată.
Deasemenea, în cursul anului 2021 doresc să continui vizitele canonice
întrerupte în anul 2020. În curând voi comunica perioadele vizitelor preconizate.
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Nr. 2657/2020.
DESPRE ORELE DE CATEHIZARE
Am scris deja de mai multe ori despre importanța orelor de catehizare în școli și
în parohii. Din păcate, situația actuală de pandemie continuă să îngreuneze
această activitate atât de importantă din perspectiva evanghelizării. Rog
insistent pe Preacucernicii Confrați și pe cateheți, să facă tot posibilul, pentru
identificare acelor căi, prin care putem asigura catehizarea necesară tinerilor și
copiilor. Confruntându-ne cu situația din școli, unde se aplică metoda online,
unii colegi au înțeles, că în acest timp nu trebuie să facem nimic pe linia
catehizării. Cu respectarea normelor de prevenție, insist să ne preocupe serios
posibilitățile prin care copii și tinerii pot primi hrana spirituală și îndrumare
necesară în această perioadă zbuciumată a vieții lor. Trebuie să fim creativi și să
încercăm să realizăm momente de întâlnire scurte. Să-i surprindem cu unele
momente din istoria mântuirii, să le dăm teme interesante, cu care se pot
preocupa acasă, împărtășind unii altora cele descoperite sau trăite. Să
manifestăm atenție față de copii și tineret, arătându-le, că în ciuda restricțiilor
pandemiei, nu am renunțat la ei!
***
Nr. 2658/2020.
STATISTICI, RAPORT PASTORAL, COPII MATRICOLE
Copiile matricole și documentele statistice, bugetele și execuțiile bugetare, rog a
se înainta la Curia Episcopală până la data de 31 ianuarie 2021. Deasemenea, și
raportul pastoral va fi înaintat de către fiecare preot până la aceeași dată.
***
Nr. 2659/2020.
CONTRIBUȚIILE PENTRU CENTRU
Contribuțiile pentru centru se vor achita până la sfârșitul lunii noiembrie a anului
2021. Mulțumesc tuturor pentru acest sprijin!
***
Nr. 26602/2021.
TAXE STOLARE ȘI CONTRIBUȚIA CREDINCIOȘILOR
Și în anul 2021 se aplică vechile axele stolare după cum urmează:
Stipendiu
(nu se fac diferențieri)
Cununie
Înmormântare

25,- RON;
300,- RON;
300,- RON.
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Reamintesc Confraților cele comunicate deja anterior: în dieceză nu se mai
aplică ritualul pentru defuncți cunoscut sub numele de lucernariu. Doar la
liturghiile de înmormântare să oficiem acest tip de devoțiune!
Contribuția de cult a credincioșilor rămâne 1% din venit, iar unde venitul nu
se poate calcula să fie minimum 70,- RON. Această contribuție trebuie achitată
la parohia pe raza căreia se află domiciliul credinciosului.
***
Nr. 2661/2020.
COLECTE ÎN ANUL 2021
Pentru anul 2021 sunt prevăzute următoarele colecte:
Țara Sfântă
Pentru seminar
Obolul Sfântului Petru
Școala catolică
Misiuni
Pentru Caritas
Pastorația familiilor

- Vinerea Mare, 2 aprilie 2021;
- Duminica Bunului Păstor, 25 aprilie 2021;
- 28 iunie 2021;
- 12 septembrie 2021;
- Duminica misiunilor, 24 octombrie 2021;
- 21 noiembrie 2021;
- Duminica Sfintei Familii, 26 decembrie 2021,

Rog Preacucernicii Confrați, să informeze din timp credincioșii despre aceste
colecte, indicând și spre responsabilitatea care ne revine față de grijile Bisericii.
Sumele colectate să fie predate în termen de două săptămâni de la colectă la
caseria episcopiei.
***
Nr. 2662/2020.
DESPRE FACULTĂȚI ACORDATE
Dau acordul necesar asistării căsătoriilor mixte și în anul 2021, 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:
„În baza permisiunii nr.2662/2020 al episcopului de Oradea”. Rog a se
prezenta la Oficiul nostru până la 31 ianuarie 2021 evidenţa căsătoriilor mixte
din anul 2020, conform normelor în vigoare.
Cererea de dispensă în cazul disparitas cultus, botezul persoanelor care au
împlinit vârsta de 14 ani, respectiv dispensa de la forma canonică, trebuie
înaintată de fiecare dată în scris în forma obişnuită Ordinariului.
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Nr. 2663/2020.
BINĂRI–LITURGHIILE CELEBRATE LA INTENȚIA ORDINARIULUI
Confraţilor Preoţi le ofer în continuare posibilitatea oficierii mai multor liturghii,
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 contabilizare 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 2021.
Conform canonului 958. din Codul de Drept Canonic, avem obligația să ținem o
evidenţă precisă cu privire la stipendii. Verificarea cărții stipendiilor este
datoria Ordinarului, sau prin delegarea de către acesta, a decanilor, care trebuie
să se achite conștiincios și de această datorie cu ocazia vizitei anuale.
***
Nr. 2665/220.
DIFERITE ÎNCREDINȚĂRI
Arhidiaconii şi protopopii (decanii) aflaţi în funcţie primesc confirmare şi pentru
perioada următoare.
***
Nr. 2666/2020.
ÎNNOIREA SENATULUIM PREOȚESC
Pentru înnoirea Senatuui Preoțesc rog Preacucernicii Decani, să organizeze până
la data de 7 februarie 2021 desemnarea reprezentantului fiecărui decanat în
acest for. Conform statutelor în vigoare, fiecare decanat își alege un reprezentant
în Senatul Preoțesc.
***
Nr. 2668/2020.
TRIBUNALUL BISERICESC
În temeiul avizului primit din partea Signaturii Apostolice (Prot. n. 4650/20
SAT), tribunalul bisericesc diecezan funcționează în următoarea componență:
Dr. FÜGEDY Antal Levente, KISS Albert, MÉSZÁROS Antal, MÂRȚ Mihai
(cazuri de limba română), MLINARCSIK Jan (cazuri de limbă slovacă), PÁLOS
István, LŐRINCZ Ferenc Károly Ottó, NAGY Tibor, VARGA Sándor.
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Nr. 2668/2020.
DESPRE COMITETELE BISERICEȘTI
În ciuda dificultățile impuse de situația pandemică, în cursul acestui am s-a
procedat la reînnoirea comitetelor bisericești în parohii. Mandatul noilor
consilieri a început la data de 22 noiembrie 2020 și este valabil cinci ani.
Mulțumesc tuturor membrilor comitetelor bisericești pentru angajament și
asumarea acestei slujiri. Bunul Dumnezeu să-i ocrotească, pentru o colaborare
rodnică în folosul întregii biserici.
Acolo, unde încă nu a fost validat noul comitet bisericesc, vom lua măsurile
necesare, pentru a se reglementa aceste situații.
***
Nr. 2669/220.
MULȚUMIRI PENTRU SUSȚINERE ȘI SPRIJIN
Mă gândesc cu foarte mare recunoștință la toți cei care în decursul anului 2020
au sprijinit activitatea comunităților noastre, susținându-le cu munca și ofertele
lor. Chiar dacă a fost un an dificil și din punct de vedere economic, am reușit
totuși, din bunăvoința și contribuția binefăcătorilor, să ne îngrijim de
înfrumusețarea bisericilor și de continuitatea proiectelor noastre spirituale,
caritative și culturale. Adresez mulțumiri tuturor binefăcătorilor noștri:
Secretariatul de Stat pentru Culte București, Guvernul Ungariei, Ostpriesterhilfe,
Renovabis și Conferința Episcopală din Italia, precum și partenerilor Caritasului
Diecezan din Olanda, Austria, Germania. Deasemenea, mulțumesc și acelor
autorități locale și județene, care au înțeles, că sprijinirea comunităților
religioase este o investiție în oameni și societate.
Mulțumesc credincioșilor noștri pentru fidelitatea lor și jertfele aduse pentru
susținerea comunităților. Binecuvântarea lui Dumnezeu să călăuzească pe toți
colaboratorii noștri din școala catolică, pe cei din școlile de stat și pe toți cei
angajați în activitatea socială a Caritasului diecezan.
Preacucernicilor Confrați le mulțumesc pentru munca lor, pentru spiritul de
jertfă și pentru statornicie în aceste timpuri grele. Sunt convins, că încercările
care ne-au forțat să ne reevaluăm viața și activitatea, vor aduce roade în viitorul
diecezei noastre. Mulțumin tuturor celor care ne-au susținut și pe noi în acest an,
încurajez pe toți preoții, ca să fim generoși față de cei nevoiași, oferind și din
bunul nostru celor care sunt mai încercați decât noi!
Nun în ultimul rând, colaboratorilor din Curia Episcopală le mulțumesc pentru
eforturile depuse spre binele întregii dieceze. Binecuvântarea lui Dumnezeu să îi
însoțească pe toți!
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Nr. 2670/2020.
ANIVERSĂRI ÎN ANUL 2021
50 de ani de preoție:
Pr.. PÁLOS István
25 de ani de preoție:
Pr. GIOSANU Leonard
pr. SZŰCS Attila
80 de ani
Pr. BOHÁCS Sándor
75 de ani
Pr. CIOBANU János
70 de ani
Pr. DUMA Ferenc
65 de ani
Pr. EGELI József
Pr. MÁJERNYIK Mihály
Pr. RAJNA József
Pr. ROLNYIK Márton
60 de ani
Pr. JITARU SZÉL Antal
Pr. LÁBER Ferenc
40 de ani
Pr. NAGY Jácint

-

18 aprilie.

-

21 septembrie.
28 septembrie.

-

27 iunie.

-

16 martie.

-

6 noiembrie.

-

8 mai.
6 noiembrie.
9 octombrie.
16 noiembrie.

-

6 ianuarie.
23 martie.

-

5 ianuarie.

Ad multos annos!
Oradea, la 14 decembrie 2020.

†Böcskei László
episcop diecezan
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