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Cutia de Cr�ciun

Iubi�i credincio�i,
La post, ajun �i rug�ciune se adaug� milostenia 

sau caritatea trupeasc� �i su� eteasc�.
Aceast� virtute are o dubl� valoare, prin faptul 

c� întâi ne lipsim pe noi în�ine, de bun� voie, de un 
bun, iar, în al doilea rând, d�ruind acel bun unuia lipsit, 
împlinim o fapt� de dragoste cre�tineasc�.

�i, atunci, când renun��m la ceva spre a-l d�rui 
lui Isus în persoana celui lipsit sau suferind, Isus nu se 
las� întrecut în generozitate �i ne iart� o parte mai mic� 
sau mai mare din datoria pedepselor ce le avem de is-
p��it, în m�sura iubirii cu care l-am d�ruit.

Suntem în postul Cr�ciunului �i de aceea trebuie 
s�-i în�elegem spiritul.

To�i �tiu c� aceast� perioad� este un timp de pre-
g�tire pentru Cr�ciun. De aceea, cu multe zile înainte 
ne preg�tim su� etele, ne cur���m con�tiin�a, ne puri-
� c�m spiritul �i încerc�m s� primim venirea Lui: fru-
mo�i �i f�r� nici o pat�. A�a cum Isus se na�te din ima-
culata Fecioar�, tot a�a Cr�ciunul trebuie s� � e celebrat 
de oameni cura�i, imacula�i. Oricine, în acea zi, va �  
murdar �i p�tat demonstreaz� c� nu este interesat de 
Na�terea lui Isus �i nu ia în considerare dorin�a acestuia 

de a intra în su� etul � ec�ruia dintre noi.
 Prin urmare, apropiindu-ne de Cr�ciun, s� ne 

puri� c�m de urâ�enia p�catului, �i s� umplem locul l�-
sat de acesta cu diferite ac�iuni de caritate.

Ce vom spune dac� într-o cas�, între servitorii 
aceluia�i patron, unul se îngâmf�, îmbr�cat cu haine 
scumpe, �i un altul sufer� c� abia se poate acoperi cu 
zdren�e; c� unul se îmbuib� cu mâncare �i un altul moa-
re de foame �i de frig? Ce e� cien�� va avea rug�ciunea 
noastr�? Cum putem s� cerem s� � m elibera�i de p�cat 
�i s� nu � m deschi�i fa�� de fra�ii no�tri?

Suntem imitatori ai Domnului nostru. Dac� El a 
voit ca �i s�racii s� participe împreun� cu noi la harul 
Cerului, de ce s� nu � e p�rta�i cu noi �i la bunurile te-
restre? S� nu ne � e str�ini în cele materiale dac� ne sunt 
fra�i în S� ntele Taine. Numai astfel vom reu�i împreun�, 
cu to�ii, s�-l primim pe Isus în ieslea su� etului nostru.

Ia �i tu Cutia de Cr�ciun �i pune în ea darul t�u, 
expresie a renun��rii tale, �i ajut� o familie care se a� � 
în di� cultate. Caritas Eparhial Oradea va direc�iona 
ajutorul t�u acolo unde este cea mai mare nevoie.

Acest post al Cr�ciunului nu trebuie s� � e un 
post al durerii, al am�r�ciuni �i triste�ii, ci un post al 
bucuriei �i al d�ruirii, prin renun�are, pentru c� Prun-
cul Isus va veni �i ne va aduce mântuirea � ec�ruia 
dintre noi.

Pr. Olimpiu TODOREAN

Când ai mult, d� mai mult; dac� ai pu�in d� mai pu�in, dar nu pregeta s� faci milostenie.
D� celui � �mând din pâinea ta �i celui gol din hainele tale. Din toate câte ai din bel�ug, f� milostenie, �i s� 

nu-i par� r�u ochiului t�u când vei face milostenie! 
Cartea lui Tobit 4, 8 �i 16
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Papa despre parabola talan�ilor
13.11.2011

 Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus

Iubi�i fra�i �i surori,
Solemnitatea Tuturor S� n�ilor este o ocazie pri-

elnic� pentru a în�l�a privirea de la realit��ile p�mân-
te�ti, ritmate de timp, la dimensiunea lui Dumnezeu, 
dimensiunea ve�niciei �i a s� n�eniei. Liturghia ne amin-
te�te ast�zi c� s� n�enia este voca�ia originar� a � ec�rui 
botezat (cf. Lumen Gentium, nr. 40). Într-adev�r, Cris-
tos, care cu Tat�l �i cu Spiritul este singurul Sfânt (Fap. 
Ap.15,4), a iubit Biserica Sa ca pe mireasa Sa �i s-a dat 
pe sine pentru ea, cu scopul de a o s� n�i (Ef. 5,25-26). 
Din acest motiv, to�i membrii poporului lui Dumnezeu 
sunt chema�i s� devin� s� n�i, dup� a� rma�ia apostolu-
lui Pavel: “Aceasta este voin�a lui Dumnezeu: s� n�irea 
voastr�” (1Tes. 4,3). Suntem a�adar invita�i s� privim 
la Biseric� nu în aspectul ei temporal �i uman, mar-
cat de fragilitate, ci a�a cum Cristos a voit-o, �i anume 
“comuniune a s� n�ilor” (Catehismul Bisericii Catolice, 
nr. 946). În Crez o m�rturisim “sfânt�”, întrucât este 
Trupul lui Cristos, este mijloc de participare la S� ntele 
Taine, în primul rând Euharistia, �i familie a S� n�ilor, 
ocrotirii c�rora suntem încredin�a�i în ziua Botezului. 
Ast�zi vener�m tocmai aceast� nenum�rat� comunitate 
a Tuturor S� n�ilor, care, prin parcursurile lor diferite de 
via��, ne indic� diferite c�i de s� n�enie, având un numi-
tor comun: urmarea lui Cristos �i modelarea dup� chipul 
S�u, scop ultim al istoriei noastre umane. Toate st�rile de 
via��, într-adev�r, pot deveni, prin lucrarea harului �i cu 
angajarea �i perseveren�a � ec�ruia, c�i de s� n�enie.

Pomenirea credincio�ilor r�posa�i, c�reia îi este 
dedicat� ziua de 2 noiembrie, ne ajut� s� îi amintim pe 
cei dragi ai no�tri care ne-au l�sat, �i toate su� etele în 
drum spre plin�tatea vie�ii, tocmai în orizontul Bisericii 
cere�ti, la care solemnitatea de ast�zi ne-a în�l�at. Înc� 
din primele timpuri ale credin�ei cre�tine, Biserica de pe 
p�mânt, recunoscând comuniunea întregului trup mistic 
al lui Isus Cristos, a cultivat cu mare pietate amintirea 
celor r�posa�i �i a oferit jertfe pentru ei. Rug�ciunea 
noastr� pentru cei mor�i este de aceea nu numai util� ci 
�i necesar�, întrucât ea poate nu numai s� îi ajute, ci �i 
s� fac� e� cient� mijlocirea lor în favoarea noastr� (Ca-
tehismul Bisericii Catolice, nr. 958). Chiar �i vizita la 
cimitire, în timp ce men�ine leg�turile de afec�iune cu 
cei care ne-au iubit în aceast� via��, ne aminte�te s� to�i 
tindem spre o alt� via��, dincolo de moarte. Plânsul, da-
torit� desp�r�irii p�mânte�ti, s� nu prevaleze, de aceea, 
asupra certitudinii învierii, asupra speran�ei de a ajunge 
la fericirea ve�niciei, “momentul plin de satisfac�ie, în 
care totalitatea ne îmbr��i�eaz� �i noi îmbr��i��m tota-
litatea” (Enciclica Spe salvi, nr. 12). Obiectul speran�ei 
noastre este a ne bucura în prezen�a lui Dumnezeu în 
ve�nicie. A promis-o Isus ucenicilor S�i: “V� voi vedea 
din nou �i inima voastr� se va bucura, iar bucuria voastr� 
nimeni nu o va lua de la voi” (Io. 16,22).

Fecioarei Maria, Regina tuturor S� n�ilor, s� îi 
încredin��m pelerinajul spre patria cereasc�, în timp ce 
invoc�m pentru fra�ii r�posa�i mijlocirea sa matern�.

Iubi�i fra�i �i surori,
Cuvântul lui Dumnezeu din aceast� duminic� – 

penultima din anul liturgic – ne avertizeaz� în leg�tur� 
cu caracterul provizoriu al existen�ei p�mânte�ti �i ne 
invit� la o tr�i ca un pelerinaj, �inând privirea îndreptat� 
spre �int�, spre acel Dumnezeu care ne-a creat �i, deoare-
ce ne-a f�cut pentru sine (Sf. Augustin, Confesiuni 1,1), 
este destinul nostru ultim �i sensul tr�irii noastre. Trecere 
obligatorie pentru a ajunge la aceasta realitate de� nitiv� 
este moartea, urmat� de judecata � nal�. Apostolul Pavel 
aminte�te c� “ziua Domnului va veni ca un ho�, în pu-
terea nop�ii” (1Tes. 5,2), adic� f�r� preaviz. Con�tiin�a 
întoarcerii glorioase a Domnului Isus ne stimuleaz� la a 
tr�i într-o atitudine de vigilen��, a�teptând manifestarea 
Sa în amintirea constant� a primei Sale veniri.

În renumita parabol� a talan�ilor – reprodus� de 
evanghelistul Matei (25,14-30) – Isus poveste�te despre 
trei servitori c�rora st�pânul, în momentul plec�rii într-o 
lung� c�l�torie, le încredin�eaz� propriile bunuri. Doi 
dintre ei se comport� bine, deoarece fac s� rodeasc� du-
blu bunurile primite. Al treilea, în schimb, ascunde banul 
primit într-o groap�. Întors acas�, st�pânul cere socoteal� 
servitorilor despre ceea ce le încredin�ase �i, în timp ce îi 
laud� pe primii doi, r�mâne dezam�git de al treilea. Acel 
servitor care a �inut ascuns talantul, f�r� s� îl valori� ce, a 
gre�it în calculele sale: s-a comportat ca �i cum st�pânul 
s�u nu ar trebui s� se mai întoarc�, ca �i cum nu ar �  venit 
o zi în care i-ar �  cerut socoteal� de purtarea sa. Cu aceast� 
parabol�, Isus dore�te s� îi înve�e pe ucenici s� foloseas-
c� bine darurile Sale: Dumnezeu cheam� pe � ecare om 
la via�� �i îi d� talan�i, încredin�ându-i în acela�i timp o 
misiune de îndeplinit. Ar �  o nechibzuin�� a considera c� 
aceste daruri ni se cuvin, a�a cum a renun�a la folosirea lor 
ar însemna a nu urm�ri scopul propriei existen�e.

Comentând aceast� pagin� evanghelic�, Sf. Gri-
gore cel Mare arat� c� Domnul face s� nu lipseasc� ni-
m�nui darul carit��ii sale, al iubirii. El scrie: “De aceea 
este necesar, fra�ii mei, s� ave�i toat� grija în p�zirea 
carit��ii, în orice ac�iune pe care trebuie s� o împlini�i” 
(Omilie sui Vangeli, 9,6). �i dup� ce precizeaz� c� ade-
v�rata caritate const� în a-i iubi atât pe prieteni cât �i pe 
du�mani, adaug�: “dac� unuia îi lipse�te aceast� virtute, 
pierde orice bun pe care îl are, este privat de talantul pri-
mit �i este aruncat afar�, în întuneric” (ibidem). Iubi�i 
fra�i, s� primim invita�ia la vigilen��, la care de multe ori 
ne cheam� Scripturile! Ea este atitudinea celui care �tie 
c� Domnul se va întoarce �i va dori s� vad� în noi roa-
dele iubirii Sale. Caritatea este binele fundamental pe care 
nimeni nu poate s� nu îl fructi� ce �i f�r� de care orice alt 
dar este zadarnic (cf. 1Cor. 13,3). Dac� Isus ne-a iubit pân� 
la a-�i da via�a pentru noi (1 Io. 3,16), cum am putea s� nu 
îl iubim pe Dumnezeu cu toat� � in�a noastr� �i s� ne iubim 
din inim� unii pe al�ii (1 Io. 4,11). Numai practicând carita-
tea vom putea participa �i noi la bucuria Domnului nostru. 
Fecioara Maria s� ne � e înv���toare de vigilen�� activ� �i 
bucuroas� în drumul spre întâlnirea cu Dumnezeu.

Putem deveni s� n�i pe c�i diferite
2.11.2011
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Sinodul Episcopilor Catolici Orientali din Europa
3-6 noiembrie 2011

 Joi, 3 noiembrie 2011, la ora 16:00, în Aula Mag-
na a Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea, a 
avut loc deschiderea o� cial� a Sinodului Episcopilor Ca-
tolici Orientali din Europa, a� at sub patronajul Consiliu-
lui Conferin�elor Episcopale Europene; evenimentul a 
avut loc ca urmare a invita�iei PSS Virgil Bercea �i este 
organizat de Episcopia Greco-Catolic� de Oradea. Au 
participat un num�r de 48 de episcopi apar�inând Bise-
ricilor Orientale din Europa.

Dup� cuvântul de deschidere al PSS Virgil, s-au 
mai adresat publicului: Cardinalul Péter Erd	, Arhiepi-
scop de Esztergom-Budapesta �i Pre�edinte al CCEE, 
Mons. Francisco Javier Lozano, Nun�iu Apostolic în 
România �i Republica Moldova, Mons. Cyril Vasil, 
Secretar al Congrega�iei pentru Bisericile Orientale, 
Preafericirea Sa Sviatoslav Shevchuk, Arhiepiscop 
Major al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene; în în-
cheiere a vorbit Preafericirea Sa Lucian Mure�an, 
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite. 

Din partea o� cialit��ilor locale au participat: dl. 
Gavril� Ghilea, prefectul Jude�ului Bihor; dl. Radu 
îr-
le, pre�edintele Consiliului Jude�ean Bihor; dl. Ilie Bo-
lojan, primarul Oradiei; inspectorul �ef Adrian Bucur, 
Inspectoratul de Poli�ie al Jude�ului Bihor; inspectorul 
�ef colonel Ioan Huluban, comandantul Jandarmeriei 
Bihor; dl. Gheorghe Carp, viceprimar; dna. Rozalia 
Biro, viceprimar; dl. Cornel Antal, rectorul Universit�-
�ii din Oradea. A fost prezent �i scriitorul Nicolae Balo-
t�, fost de�inut politic în perioada comunist�.

Evenimentul a continuat cu Slujba Vecerniei, ce-
lebrat� în capela seminarului de p�rintele Antoniu Chi-
for, rectorul Seminarului Teologic Greco-Catolic din 
Oradea. Momente artistice au fost sus�inute de Ovidiu 
Laz�r, Alex Cristea �i Bogdan Cocora.

A doua zi a Sinodului Episcopilor Catolici Orien-
tali din Europa

A doua zi a Sinodului Episcopilor Catolici Ori-
entali din Europa a început la ora 08:00 cu celebrarea 
S� ntei Liturghii la Catedrala „Sfântul Nicolae” din 
Oradea, avându-l ca protos pe Preafericirea Sa Sviatos-
lav Shevchuk, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-
Catolice Ucrainene. 

La ora 10.45, în Aula Magna a Seminarului Te-
ologic, a început prima sesiune de lucru. Au conferen-
�iat: S.E.R. Rino Fisichella, Pre�edintele Consiliului 
Ponti� cal pentru Promovarea Noii Evangheliz�ri, cu 
tema „Sarete miei testimoni: la Nuova Evangelizza-
zione nelle Chiese Orientali Cattoliche d’Europa” �i 
Mons. Boris Gudziak, rectorul Universit��ii Greco-Ca-
tolice din Lviv, cu tema „Le Chiese Cattoliche Orien-
tali d’Europa – 20 anni dopo la caduta del regime e la 
nuova evangelizzazione”. 

În a doua sesiune de lucru a conferen�iat p�rinte-
le Marko Ivan Rupnik cu tema „L’arte sacra bizantina 
nel contesto della nuova evangelizzazione”.
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Dup� mas�, episcopii au vizitat bisericile gre-
co-catolice din B�ile Felix �i B�ile 1 Mai, precum �i 
Centrul Social „Maria Rosa” al Asocia�iei „Caritas 
Eparhial Oradea”.

A urmat rug�ciunea Vecerniei, în rit latin, cele-
brat� la Catedrala Romano-Catolic� din Oradea �i o 
cin� oferit� de Episcopia Romano-Catolic�. Ziua s-a 
încheiat cu o plimbare prin centrul ora�ului.

A treia zi a Sinodului Episcopilor Catolici Orientali 
din Europa

A treia zi a Sinodului Episcopilor Catolici Ori-
entali din Europa a început sâmb�t�, 5 noiembrie 2011, 
la ora 09.00, în Aula Magna a Seminarului Teologic 
Greco-Catolic. În deschidere a conferen�iat profesorul 
Cesare Alzatti cu lucrarea „Il contributo delle Chiese 
Cattoliche Orientali alla nuova evangelizzazione”. A 
urmat apoi S.E.R. Cyril Vasil, Secretarul Congrega�iei 
pentru Bisericile Orientale, cu titlul „Il raporto della 
Santa Sede e le Chiese Orientali nel contesto della nu-
ova evangelizzazione”. Ultima conferin�� a fost a p�-
rintelui Alexandru Buzalic: „Nuovi movimenti laicali 
nell’Oriente e la realtà della Romania”.

Dup� mas�, episcopii au vizitat Centrul „Don 
Orione” de pe strada Cazaban, iar începând cu ora 
17:00, au participat la Sfânta Liturghie la M�n�stirea 
„Maica Domnului”, protos � ind S.E.R. Cyril Vasil. A 
urmat vizita bisericii „Sfântul Gheorghe” de pe strada 
Louis Pasteur, iar cina la „Hanul Pescarilor” a încheiat 
cea de-a treia zi a Sinodului.

Închiderea Sinodului Episcopilor Catolici Orientali 
din Europa

Lucr�rile Sinodului Episcopilor Catolici Orien-
tali din Europa s-au încheiat duminic�, 6 noiembrie 
2011, la Catedrala „Sfântul Nicolae”, cu Liturghia 
Arhiereasc�, o� ciat� de PSS Virgil Bercea. Al�turi de 
ierarhul greco-catolic au concelebrat: P.F. Sviatoslav 
Shevciuc, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-
Catolice Ucrainene, IPS. Francisco Javier Lozano, 
Nun�iul Apostolic în România, PSS Böcskei László, 
Episcopul Romano-Catolic de Oradea, al�turi de zeci 
de episcopi �i preo�i.

Biroul de pres�
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În deschiderea lucr�rilor, Cardinalul Péter Erd�, 
Pre�edintele Consiliului Conferin�elor Episcopale din 
Europa (CCEE), organismul episcopal continental care a 
patronat întâlnirea, a subliniat importan�a întâlnirilor epi-
scopilor catolici orientali �i a reiterat modul în care Noua 
Evanghelizare este o ocazie prin care „to�i suntem che-
ma�i s� rede�tept�m credin�a �i s� construim comunit��i 
cre�tine puternic înr�d�cinate în Domnul �i tari în entuzi-
asmul misionar”. La rândul s�u, Pre�edintele Conferin�ei 
Episcopale Române, Preafericirea Sa Lucian Mure�an, 
Arhiepiscop Major de Alba-Iulia �i F�g�ra� a subliniat c� 
la 20 de ani de la c�derea regimurilor totalitare „�i Biseri-
cile orientale catolice se confrunt� cu societ��i a� ate într-o 
schimbare rapid�, în care secularizarea, emigra�ia �i rela-
tivismul au modi� cat paradigmele �i modalit��ile, nu doar 
ale apartenen�ei ecleziale �i a practicii religioase, ci �i a 
transmiterii �i anun��rii Evangheliei”.

Bisericile orientale catolice împ�rt��esc o isto-
rie comun�, a marginaliz�rii, suferin�ei �i martiriului, în 
special sub regimurile totalitare în timpul c�rora au fost 
interzise �i suprimate juridic. „Nu exist� alt� Biseric� în 
România care s� poat� �  de� nit� ca Biseric� a martiriului, 
în afar� de Biserica Greco-Catolic�”, a subliniat mons. 
Francisco Javier Lozano, Nun�iu Apostolic în România 
�i în Republica Moldova.

Acest rol de p�strare a credin�ei cu scopul vie�ii a 
fost amintit� pe larg �i de diversele autorit��i politice regi-
onale �i or��ene�ti, care au scos în eviden�� rolul Bisericii 
Greco-Catolice în România �i, în particular, al Eparhiei 
de Oradea, în opera de reconstruire al �esutului social �i 
moral al popula�iei, în faptul de a �  un punct de referin�� 
�i un semn de speran�� �i în�elegere pentru mul�i. În cur-
sul întâlnirii, participan�ii au putut vizita unele locuri care 
m�rturisesc caritatea celor dou� biserici catolice locale.

În salutul s�u, dr. Adrian Lemeni, Secretarul de 
Stat pentru Culte al Guvernului României, a salutat ini-
�iativa �i a încurajat munca Bisericii de a ap�ra valorile 
cre�tinismului în Europa.

Comunicat de pres� CCEE:
Re� ec�ia Bisericilor catolice orientale pe tema Noii Evangheliz�ri

A 14-a Întâlnire a Episcopilor Catolici Orientali
Oradea, România, 3-6 noiembrie 2011

Întâlnirea anual� a episcopilor catolici orientali din Europa a reunit în acest an, la Oradea 
(România), aproximativ 70 de participan�i, episcopi �i exper�i, ca urmare a invita�iei episcopului de 
Oradea-Mare, P.S. Virgil Bercea. Tema lucr�rilor a fost contribu�ia Bisericilor catolice orientale din 
Europa la Noua Evanghelizare. Întâlnirea a fost un moment de discern�mânt comun cu scopul de 
a g�si stimulii adecva�i pentru a r�spunde la provocarea vestirii lui Cristos în actualul context so-
cio-cultural. Rezultatele lucr�rilor se vor uni într-un raport care va �  trimis Secretariatului Sinodului 
Episcopilor în vederea celei de-a 13-a adun�ri generale ordinare a sinodului episcopilor (Roma, 
7-28 octombrie 2012). La întâlnire au luat parte �i episcopii de rit latin din cadrul Conferin�ei Epi-
scopale Române. În cursul lucr�rilor episcopii au mul�umit Sfântului P�rinte pentru ini�iativa sa 
de a indica Bisericile orientale catolice în inten�ia general� pentru apostolatul rug�ciunii „pentru 
ca veritabila lor tradi�ie s� � e cunoscut� �i stimat� ca bog��ie spiritual� pentru întreaga Biseric�”.

Noua Evanghelizare �i Bisericile catolice orientale

Dou� tipuri de re� ec�ii au stat în centrul lucr�-
rilor pe tema noii evangheliz�ri. Pe de o parte, faptul 
c� Bisericile orientale catolice din Europa au de dat o 
contribu�ie speci� c� �i unic� re� ec�iei în curs c�tre în-
treaga Biseric� Catolic�, precum �i procesului, deja în 
curs, al noii evangheliz�ri. Pe de alt� parte, s-a v�zut c� 
�i aceste biserici trebuie s� � e con�tiente de provoc�ri-
le pe care lumea actual� le aduce misiunii. Criza prin 
care lumea trece ast�zi are în mod esen�ial un caracter 
antropologic, în parte datorat� secularismului care a 
provocat o nejusti� cat� marginalizare a lui Dumnezeu, 
atât în sfera public�, cat �i în cea privat�, a persoanelor, 
provocând, astfel, o puternic� dezorientare a identit��ii 
personale, prin care omul modern devine des incapabil 
s� se justi� ce pe sine �i orientarea propriei existen�e. 
�i Bisericile orientale catolice se simt confruntate cu 
aceste probleme �i, dup� vitalitatea demonstrat� de li-
bertatea recâ�tigat� acum aproximativ dou� decenii, se 
simt atinse de aceste fenomene globale tocmai pentru 
c� ele îi privesc pe mul�i dintre credincio�ii lor emi-
gra�i, punând astfel, bisericilor lor, chestiuni pastorale 
inedite care necesit� solu�ii adecvate �i originale.

În interven�ia sa, mons. Salvatore Fischella, 
Pre�edintele Consiliului Ponti� cal pentru promovarea 
Noii Evangheliz�ri, a pus în eviden�� unele cerin�e pen-
tru noua evanghelizare: s� înt�reasc� sensul apartenen-
�ei, din care r�sare o identitate puternic�; s� îngrijeas-
c� limbajul �i s� aib� o grij� deosebit� pentru frumos, 
liturgie, dar �i pentru catehez� �i formare continu�. În 
� ne, în fa�a diferitelor forme de egoism, care par ast�zi 
s� � e proeminente, noua evanghelizare trebuie s� pro-
moveze m�rturii de solidaritate �i generozitate, cum ar 
�  caritatea, prin care este posibil s� se exprime iubirea 
lui Dumnezeu pentru to�i.

Noua evanghelizare nu se face doar cu cuvintele, 
ci trece �i prin realizarea de semne vizibile care s� �tie 
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s� traduc� �i s� m�rturiseasc� în mod tangibil prezen�a 
�i misiunea Bisericii în istorie. Un exemplu al acestei 
dinamicit��i �i medieri a mesajului cre�tin a fost adus 
de p�rintele Borys Gudziak, rectorul Universit��ii Ca-
tolice Ucrainene (http://ucu.edu.ua/eng/), care a ar�tat 
participan�ilor un proiect foarte original de construc�ie 
al noii universit��i catolice. Ideea de baz� e aceea de 
a realiza un campus în care teologia s� � e tradus� în 
arhitectur�, spiritualitatea s� � e tr�it� în comunitate �i 
evanghelizarea s� � e f�cut� ca într-un pelerinaj.

La rândul s�u, p�rintele iezuit Marko Rupnik, 
artist de talie mondial� �i director al Centrului Aletti 
a ilustrat contribu�ia artei bizantine în contextul noii 
evangheliz�ri. Pentru artistul sloven este foarte im-
portant s� se în�eleag� realitatea în care se introdu-
ce arta �i func�ia pe care ea �i-o asum�. Din p�cate, 
„arta a emigrat din sanctuar în palate pentru a ajunge 
în galerii; nu mai provoac� devotament, ci doar admi-
ra�ia artistului. În acela�i timp, �i-a pierdut func�ia de 
a �  simbol, punând în fa�� ideea conceptului de întreg 
rupt de realitatea tr�it� cotidian”. Pentru artistul slo-
ven chiar �i arta trebuie s� �tie s� transmit� credin�a, 
via�a �i iubirea. În concluzie, ceea ce s-a întâmplat cu 
arta oglinde�te ceea ce s-a întâmplat cu cre�tinul care 
nu mai �tie s�-�i tr�iasc� botezul în via�a de zi cu zi, 
rena�terea sa ca � u al lui Dumnezeu, s� fac� v�zut� 
o umanitate locuit� de Dumnezeu, în � ne, s� arate ce 
înseamn� s� tr�ie�ti ca r�scump�rat.

Prof. Cesare Alzati, profesor al Universit��ii 
Catolice a S� ntei Inimi din Milano, în lumina istoriei �i 
a naturii Bisericilor catolice orientale, a subliniat câte-
va aspecte care ar putea s� stimuleze lumea cre�tin� ce 
se a� � într-o stare de stagnare. Înainte de toate, faptul 
de a trece peste grani�ele confesionale, f�r� a-�i pier-
de propria identitate, dar deschizându-se dialogului cu 
celelalte confesiuni care împ�rt��esc acelea�i provoc�ri 
ale seculariz�rii, deci ale separ�rii supranaturalului de 
via�a prezent�.

Un aspect foarte important este cel al liturgiei 
Bisericilor catolice orientale. În acest sens, noua evan-
ghelizare a Europei „are ca moment inevitabil rea� r-
marea centralit��ii experien�ei mistice, în care omului îi 
este dat s� experimenteze în istorie întâlnirea cu Dum-
nezeu”. În acest mod, chiar �i m�rturisirea porne�te 
dintr-o „didactic� cultual�” din care reiese „o antropo-
logie precis�, religioas� în esen�a ei �i înr�d�cinat� în 
misterul lui Hristos”. Ea se na�te din experien�a vie a 
cultului �i poart� în sine o modalitate precis� a � in�ei 
cre�tine în istorie: aceea de a �  martori ai misterului.

În fa�a secularismului �i consumismului în cre�-
tere în societ��ile din Europa de est, rolul Bisericii este, 
pentru mons. Cyril Vasil, Secretarul Congrega�iei 
pentru Bisericile Orientale, acela de a oferii societ��ii 

civile, pentru a atenua efectele dezastruoase ale capi-
talismului s�lbatic, experien�a Doctrinei sociale a Bi-
sericii „ca antidot pentru veninoasele efecte colaterale 
ale economiei de pia��”. Amintind faptul c� mul�i cre-
dincio�i ai Bisericilor orientale catolice au emigrat din 
motive economice, acest lucru presupune necesitatea 
de a revedea ac�iunea pastoral� ce li se adreseaz� în 
lumina misionarismului �i a contextului social actual. 
În concluzie, contactul pastoral cu credincio�ii emigra�i 
„nu trebuie s� se limiteze la serviciul cultului divin”, ci 
trebuie s� aib� în vedere �i condi�iile lor de via��. Este 
necesar ca ei s� nu se simt� abandona�i de Biserica lor.

O alt� provocare este ea a „ateismului practic”, 
care se r�spânde�te. Omul c�ruia Biserica e chemat� 
s�-i aduc� Vestea cea Bun� este un om care e în mod 
fundamental ignorant din punct de vedere religios �i 
c�ruia îi lipsesc puncte clare de referin�� cultural�. În-
trebarea care se pune în acest caz este: „care este modul 
în care s� i se trezeasc� interesul pentru lucruri care 
dep��esc limitatul s�u orizont material �i utilitar?” Ca 
�i al�i vorbitori, �i secretarul congrega�iei din Vatican 
a subliniat c�utarea din partea oamenilor a bucuriei, a 
frumuse�ii, a decen�ei �i a solemnit��ii. Tocmai de ace-
ea, „profunda �i mistica frumuse�e a celebr�rilor noas-
tre liturgice poate s� devin� un impuls pentru profunda 
c�utare a adev�rului”.

La � nalul întâlnirii, pr. Alexandru Buzalic, pro-
fesor de teologie al Universit��ii din Cluj-Napoca, s-a 
oprit asupra prezen�ei asocia�iilor laicale în Bisericile 
orientale catolice, Prezen�a lor nu este nou�, dar în anii 
întuneca�i ai comunismului, ele au avut aceea�i soart� 
ca �i p�storii lor. Ast�zi, în schimb, pe lâng� rena�terea 
vechilor asocia�ii ca ASTRU (Ac�iunea Catolic� loca-
l�), se nasc �i alte noi asocia�ii. Ele încearc� s� se im-
plice în mod activ în câmpul pastoral, ocupând în mod 
concret diferite sectoare, în special în predarea religiei 
�i în sfera diaconiei, care este o activitate a clerului.

Lucr�rile s-au derulat într-un ambient de cordi-
alitate �i prietenie �i au fost îmbog��ite de momente 
de rug�ciune �i de celebrarea zilnic� a Euharistiei cu 
comunitatea greco-catolic� local�, precum �i cu cea la-
tin�. Liturghia, foarte îngrijit� �i cu un num�r mare de 
participan�i, a f�cut posibil faptul ca cuvintele exprima-
te în întâlnire s� � e �i expresia unei experien�e tr�ite. A 
fost apreciat� în mod particular prezen�a �i contribu�ia 
la lucr�ri a episcopilor de rit latin din cadrul Conferin-
�ei Episcopale Române, precum �i ospitalitatea episco-
pului de rit latin din Oradea, mons. László Böcskei.

Întâlnirea din 2012 va avea loc la Zagreb în-
tre 8 �i 11 noiembrie, cu ocazia celui de-al patrulea 
centenar al unirii cu Roma a Bisericii Catolice Cro-
ate de rit bizantin, la invita�ia mons. Nikola Keki�, 
episcop de Križevci.

Biroul de pres� CCEE
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20 de ani de slujire a Congrega�iei Don Orione în Oradea
În anul 1991 au sosit în Oradea primii 

c�lug�ri ai Congrega�iei Don Orione, care 
s-au stabilit la marginea ora�ului, în cartie-
rul Io�ia, pentru a-i ajuta pe cei în nevoie s� 
duc� o via�� mai demn� �i mai frumoas�. De 
atunci, mii de oameni s�rmani sau or�deni 
care treceau printr-un moment di� cil au fost 
ajuta�i de c�lug�rii italieni �i români care au 
locuit �i muncit la sediul Congrega�iei din 
strada Cazaban nr. 49E.

Duminic�, 30 octombrie, Centrul Don 
Orione a s�rb�torit împlinirea a 20 de ani de 
activitate în Oradea. Ziua a început cu litur-
ghiile o� ciate de preo�ii Mihai Fechet� �i 
Florian Gui în rit latin (de la ora 9.00) �i în 
rit oriental (de la ora 10.30). Pornind de la 
evanghelia zilei - pilda bogatului nemilostiv 
�i a s�racului Laz�r - monseniorul Florian Gui a îndem-
nat credincio�ii s� � e interesa�i de ceea ce se întâm-
pl� în lume, de soarta altor oameni, �i s� îi ajute pe cei 
a� a�i în nevoie, aceasta � ind de� ni�ia omului cre�tin. 
El a ar�tat c� un mic procent din popula�ia P�mântului 
de�ine 90% din bog��ia lumii, lucru care nu este just 
�i nu este decât o dovad� c� diavolul le ia min�ile ce-
lor care alearg� dup� bog��ii �i nu î�i ajut� semenii, c� 
ace�tia nu se pot opri niciodat�. Dup� liturghie, sute de 
copii, dar �i p�rin�ii lor s-au adunat în sala de festivit��i 
a Centrului, unde au servit mâncarea oferit� de Con-
grega�ie. Copiii au fost apoi împ�r�i�i în echipe, care 
au plecat prin ora� în c�utarea „comorii”, pe baza unor 
indicii pe care trebuiau s� le descopere. Dup� g�sirea 
comorii (un coco� din minigr�dina zoologic� din cur-
tea Centrului, „medaliat” cu imaginea Sfântului Don 
Orione), au revenit cu to�ii în sala de festivit��i, unde 
au dansat �i au participat la un concurs de cuno�tin�e. 
Toate echipele au fost premiate, copiii primind dulciuri 
�i juc�rii. Zecile de p�rin�i prezen�i au putut vedea cum 

î�i petrec copiii lor sâmbetele �i duminicile la Centrul 
Don Orione �i s-au bucurat de o zi frumoas� în comu-
nitatea format� în Oradea în jurul Congrega�iei „Micii 
Opere a Divinei Providen�e”.

Voca�ia de a face bine
În cele dou� decenii de la sosirea c�lug�rilor 

Congrega�iei s-a în� in�at o �coal�, care azi are toate 
ciclurile �colare, de la gr�dini�� la liceu, copiii � ind 
admi�i indiferent de condi�ia social�, de etnie sau de 
religie. Cei care au posibilit��i materiale pl�tesc o tax� 
ce acoper� cel mult o cincime din cheltuielile legate de 
procesul de înv���mânt. Majoritatea cheltuielilor sunt 
suportate din dona�ii ale unor binef�c�tori din ��ri oc-
cidentale, în special din Italia, unii dintre ace�tia � ind 
fo�ti bene� ciari ai operei de caritate a Congrega�iei. 
Copiii sunt implica�i în multe activit��i extra�colare, în 
cercet��ie, oratoriu, sunt du�i în excursii �i tabere, pen-
tru a înv��a s� devin� responsabili �i s� tr�iasc� frumos. 
„În ultimii ani se pare c� �i comunitatea local� în�elege 

tot mai mult caracterul profund cre�tin �i 
umanitar al operei Congrega�iei în Ora-
dea, tot mai mul�i or�deni implicându-se 
în activit��ile sociale �i educative organi-
zate la Centrul Don Orione”, spune preo-
tul Mihai Fechet�. Unele persoane � zice 
�i � rme fac dona�ii, dup� puterea lor, în�e-
legând c� investesc astfel în comunitate, 
într-un mediu mai bun pentru to�i or�de-
nii. Consiliul Local subven�ioneaz� de un 
an cheltuielile legate de electricitate �i 
ap� ale Liceului Don Orione, care, de al-
tfel, sunt printre cele mai mici dintre �co-
lile or�dene, deoarece elevii �i profesorii 
sunt îndemna�i s� economiseasc� resurse-
le, indiferent cine ar acoperi costurile.

http://www.crisana.ro
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Funda�ia „Corneliu Coposu”, Filiala S�laj �i Pa-
rohia Greco-Catolic� Bobota, în colaborare cu prim�ria 
Bobota, Muzeul Jude�ean de Istorie �i Art� Zal�u, Cen-
trul de Cultur� �i Art�, Alian�a Na�ional� pentru Rega-
tul României �i �colile Gimnaziale „Gheorghe �incai” 
din Bobota �i „Corneliu Coposu” din Zal�u au organi-
zat sâmb�t�, 12 noiembrie, la Bobota o serie de ac�iuni 
comemorative �i aniversare.

Activit��ile organizate au fost dedicate împlinirii 
a 150 de ani de la s� n�irea bisericii din Bobota �i redac-
tarea Memorandumului s�l�jean din 1861, 125 de ani 
de la na�terea protopopului Valentin Coposu �i 70 de 
ani de la moartea sa �i 16 ani de la trecerea în eternitate 
a lui Corneliu Coposu.

Programul ac�iunilor a început la ora 10:00 cu o 
slujb� religioas� celebrat� de c�tre preo�ii greco-cato-
lici din Vicariatul S�lajului în frunte cu p�rintele Ghe-
orghe 
urca�, vicar foraneu al S�lajului, �i protopopii 
Nicolae Bodea, de la �imleu Silvaniei, �i Valer P�r�u, 
de la Zal�u. „Biserica care i-a modelat, le-a format 
convingeri nu numai religioase, ci �i morale, etice, pa-
triotice �i le-a insu� at dragostea de neam �i �ar�… ea 
a fost cea care i-a ad�pat pe to�i ace�ti pila�tri ai nea-
mului la un izvor cristalin al unei moralit��i care s-a 
dovedit hot�râtoare printr-o verticalitate care i-a mar-
cat pe � ecare dintre ei” a a� rmat în încheierea slujbei 

In memoriam Corneliu �i Valentin Coposu

religioase, p�rintele protopop Nicolae Bodea evocând 
� gurile frunta�ilor s�l�jeni �i � i ai bisericii noastre: Si-
mion B�rnu�iu, pr. Valentin Coposu, Corneliu Coposu, 
Ioan Maniu �i Iuliu Maniu.

A urmat o vizit� la centrul cultural „�incai-Co-
posu”, un simpozion �tiin�i� c �i o mas� festiv�. La 
eveniment au participat Victor Ciorbea, pre�edinte 
P.N.
.C.D., deputatul Lucian Bode, primarul Zal�ului, 
Radu C�pâlna�iu, liderii locali �i jude�eni ai P.N.
.C.D. 
�i al�i invita�i.

Pr. Cristian BORZ

Ca de � ecare dat� în ultimii ani, Catedrala „Sfân-
tul Nicolae” din Oradea a fost gazda unui eveniment 
artistic de excep�ie, �i anume edi�ia a VI-a a Festiva-
lului de Muzic� Sacr� Francisc Hubic, organizat de 
Episcopia Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, 
Oradea, în parteneriat cu Asocia�ia Episcop Vasile Af-
tenie �i Centrul Jude�ean pentru Conservarea �i Promo-
varea Culturii Tradi�ionale Bihor.

La edi�ia din acest an, au participat coruri, soli�ti 
�i forma�ii prestigioase: Corul Magni� cat, Asocia�ia 
Coral� Ioan Bu�i�a a Parohiei Beiu�, Corul �i Orchestra 
Facult��ii de Muzic� Oradea, precum �i soli�tii Sidonia 
Puiu, Delia Roman, Tasnadi Ferencz �i Cornelia Cu-
teanu.

Preas� n�itul Virgil a înmânat dirijorilor �i inter-
pre�ilor Diploma „Francisc Hubic” pentru contribu�ia 
adus� la promovarea muzicii sacre.

În cadrul festivalului a fost sus�inut� Liturghia în 
Do major compus� de preotul �i compozitorul Francisc 
Hubic.

To�i cei care au dorit s�-l pream�reasc� pe Dum-
nezeu prin rug�ciune �i muzic� au fost a�tepta�i cu drag.

Diacon Florin JULA

Festivalul de Muzic� Sacr� Francisc Hubic,
edi�ia a VI-a – 12 noiembrie 2011
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2011
DECEMBRIE

Inten�ia general�: Pentru toate popoarele p�mântului: prin cunoa�tere �i respectul reciproc, s� creasc� în ar-
monie �i în pace.

Inten�ia misionar�: Pentru ca to�i copiii �i tinerii s� � e mesageri ai Evangheliei �i pentru ca demnitatea lor s� 
� e întotdeauna respectat� �i ferit� de orice form� de violen�� �i exploatare.

În data de 31.10.2011 s-a încheiat stagiul de vo-
luntariat de 8 luni pe care dou� voluntare str�ine l-au 
desf��urat în cadrul Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea. 
Este vorba de Marcella Guido din Italia �i Zeynep At-
vur din Turcia, care au participat în cadrul proiectului 
„Voluntari pentru o lume mai bun�”, proiect � nan�at de 
Comisia European� prin programul Tineret în Ac�iune, 
Serviciul European de Voluntariat, având un buget de 
11.920 euro.

Obiectivul proiectului a fost implicarea a doi 
voluntari interna�ionali într-un stagiu de voluntariat în 
cadrul Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea, pe o peri-
oad� de 8 luni, pentru a participa la activit��i de natur� 
social� prin care s� î�i dezvolte abilit��i �i competen�e 
de via�� cu ajutorul c�rora s� sprijine dezvoltarea co-
munit��ilor din care vor face parte. Astfel cele dou� 
voluntare au participat la activit��ile asocia�iei: servire 
mas� cald�, distribuire îmbr�c�minte, vizite la domi-
ciliul bene� ciarilor, igienizare, curs de formare ca �i 
clovn, vizite s�pt�mânale la spitalul de copii, strângere 
de fonduri, promovare �i activit��i administrative. 

Cele dou� voluntare au bene� ciat de ore de lim-
ba român�, iar în timpul liber au putut s� viziteze ora�ul 
Oradea, dar �i alte obiective turistice din România. Ele 
au reu�it astfel s� cunoasc� cultura, obiceiurile �i tradi-
�iile române�ti, au interac�ionat cu al�i voluntari români 
�i str�ini, reu�ind s� descopere diversitatea României. 
Costurile de transport, cazare, mâncare, comunicare au 

Povestea a opt luni în România

fost asigurate în cadrul proiectului, �i, de asemenea, vo-
luntarele au primit lunar bani de buzunar. 

Voluntarele str�ine au avut parte de o experien-
�� pe care au descris-o ca � ind unic� în via��. Acestea 
�i-au dezvoltat diverse abilit��i cum ar � : comunica-
rea într-o limb� str�in�, competen�ele digitale, sociale 
�i civice, dorin�a de implicare �i ini�iativ�. Fetele s-au 
dezvoltat atât pe plan personal, cât �i profesional prin 
intermediul procesului de înv��are a înv���rii (learning 
to learn). Astfel au reu�it s� în�eleag� termenul de di-
versitate cultural� �i s� aprecieze diferen�ele.

Iulia IOVA
Coordonator volunari

În perioada 18 – 20 octombrie 2011, o delega�ie 
format� din: Iulia Iova, Ioana Gherasim, Bianca Ghe�e 
�i Adela Ghi�ulescu au participat la Satu Mare la cea 
de-a patra conferin�� regional� organizat� de Caritas 
Europa. În cadrul conferin�ei intitulat� Incluziune f�r� 
frontiere, la care au participat reprezentan�i din Unga-
ria, Ucraina, Slovacia �i România, Iulia Iova �i Ioana 
Gherasim au realizat o prezentare având dou� p�r�i: 
Serviciile sociale adresate vârstnicilor �i Implicarea 
vârstnicilor în activit��i de voluntariat.

Adela GHI	ULESCU

Caritas Eparhial Oradea a participat la
Conferin�a regional� “Incluziune f�r� frontiere”
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ
RI
Multora doar moartea le inventeaz� via�a. 

A� �m c� au tr�it doar în momentul mor�ii.
Func�iile perpetueaz� cel mai bine incom-

peten�a �i r�ul acestei lumi.
Putem �  egali (în general) doar în perspec-

tiva unor inegalit��i personale.
Orice pasiune adev�rat� se termin� în pa-

tologie, cînd nu a început ca patologie.
Genialitatea este cea mai interesant� for-

m� de nebunie.
Parc� �i eternitatea �ine din ce în ce mai 

pu�in. S-a scurtat în eternit��i arti� ciale.
Istoria este cel mai cuprinz�tor cimitir.
Din cauza crizei s-ar putea amîna sfîr�itul 

lumii. Nu mai exist� resurse pentru un asemenea 
dezastru.

Nu cît �tii este important, ci modul cum ai 
ajuns la ceea ce �tii. Cu alte cuvinte, ce �tii despre 
ceea ce �tii. Trebuie s� �tii pîn� la nivelul în care 
nu mai ai nici o nevoie de ceea ce �tiai.

In� nitul pare un fel de acompaniament al 
eternit��ii. Î�i îngîn� reciproc clipele.

Lumea – o gre�eal� natural� greu de re-
mediat.

În general, vreau �i pot ceea ce nu vreau s� 
pot întotdeauna.

A� vrea s� � u pensionar în via�a de apoi. 
Numai c� aceasta nu scoate pe nimeni la pensie.

Dac�, a�a cum spune J. Coteau, poetul 
e un scriitor care nu scrie, prozatorul e un poet 
care scrie prea mult.

Din piatr� seac� pot �  scoase doar... idei.
Prostia opereaz� doar cu superlativul ab-

solut. Calitatea prostiei este cantitatea.
Unde mai e „nimicul” care a început lumea?
Dac� am tr�i ve�nic, moartea ar �  adev�-

rata via��.
Poe�ii adev�ra�i scriu cu pene de înger. Cei 

care nu apuc�, scriu cu orice.
S� tr�ie�ti doar pîn� mori? Ce non-sens 

meta� zic!
În timp ce producem lucruri m�runte, vi-

s�m doar absoluturi.
Exist� oameni care, dac� m-ar l�uda, m-ar 

compromite iremediabil.
Democra�ia ofer� furnicii �ansa de a se 

crede elefant. 
La na�tere sîntem cu to�ii îngeri. Perspecti-

va mor�ii ne transform� treptat în oameni. 
Politica nu este decît o bîrf� transformat� 

în profesie.
Orice drum are în spatele lui o c�rare...

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea
caut� VOLUNTARI pentru sprijinirea activit��i-

lor Centrului Social Maria Rosa:
Cantin� social�
Serviciul du�uri pentru persoanele f�r� ad�post
Centru de zi pentru copii

Atribu�iile voluntarilor:
preg�tire, servire �i distribuire mas� cald� pen-

tru 50 de bene� ciari (zilnic, la cantina social�)
asigurarea func�ionalit��ii serviciului du�uri 

pentru persoanele f�r� ad�post (s�pt�mânal, la can-
tina social�)

aranjarea/distribuirea de îmbr�c�minte, s�pt�-
mânal, la cantina social�

activit��i educative �i recreative cu copii de di-
ferite vârste în centrul de zi, s�pt�mânal

Pentru a deveni voluntar, po�i s� ne contactezi în 
� ecare zi între orele 09.00-15.00 la

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea
Str. Ep. M. Pavel, nr. 3 
Tel./ fax: 0359/ 412 211
e-mail: voluntariatcaritas@yahoo.com
caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro
Persoan� de contact
Bianca Ghe�e
Coordonator Departament de Voluntariat
Tel. 0747/ 114 755

Caritas Eparhial Oradea
caut� … voluntari!
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Beiu�ul, micul Blaj de alt�dat�
(II)

4. „Fântâni ale darurilor” la Blaj �i Beiu�. 
Un generic conving�tor �i extrem de generos în 
argumentarea titlului „Beiu�ul, micul Blaj de alt� dat�”.
 Octombrie, luna roadelor �i a hambarelor 
îndestulate, poate s� � e �i o lun� a sem�n�torului. La un 
interval de 74 de ani, în luna octombrie la Blaj (1754) 
�i la Beiu� (1828), harnici �i neobosi�i sem�n�tori 
au început s� pun� s�mân�� în ogorul cunoa�terii, 
pentru recolta p�mântului românesc din Ardeal, 
hran� izb�vitoare a neamului majoritar slujnic�rit de 
minorit��i sau puteri str�ine cotropitoare. 
 Dintre cele multe procedeee de înstr�inare 
a neamului din locurile sale str�mose�ti, trei sunt cu 
adev�rat hot�râtoare, cu mari �i mâr�ave �anse de 
reu�it�: îndep�rtarea de religie, de limb� str�mo�easc� 
�i exilarea în ghetourile ignorantei.
F�r� s� p�trundem �i s� analiz�m în detaliu, 
evenimentele din istoriogra� a vremurilor, ne oprim,  
spre contemplare cu ochii min�ii, la câteva a� rma�ii 
a unor mari istorici pentru a ar�ta c� Blajul �i apoi 
Beiu�ul, prin Biserica Român� Unit� cu Roma, au 
st�vilit politica de calvinizare. Înlocuirea limbii 
slavone, despre care Xenopol spunea c� „în�bus� 
gândirea româneasc�” �i apoi mai târziu  introducerea 
limbii române au gr�bit transformarea „mul�imii 
valahe”(Iancso Benedik, 1993) într-o na�iune. �colile 
Blajului �i apoi ale Beiu�ului au desc�tu�at poporul �i 
na�iunea român� din lan�urile ignoran�ei deschizând 
calea luptei pentru unitatea na�ional�.
 „Memoriile” înaintate de episcopul Inochen�ie 
Micu c�tre împ�ratul Carol al VI-lea de la Viena, au drept 

Ioan D
R
B
NEANU

consecin�� în� in�area unei �coli române�ti la Blaj la 11 
oct. 1754, anun�at� de episcopul Petru Pavel Aron, într-o 
„scrisoare circular�” în urm�torii termeni: „… am socotit 
a �  de lips� acum, cum �i acestei însemnate turme, s� 
se deschid� fântânile darurilor”. „Fântânile darurilor”: 
�coala primar� (de ob�te, de cetanie, de cântare �i de 
scrisoare”) cu limba de predare român�; �coala de preo�i 
(viitorul seminar teologic �i apoi Academia teologic�), �i-
au deschis por�ile în noiembrie 1754.

Beiu�ul care a fost mereu în „pasul de urmare” 
a Blajului este înobilat, pentru întreaga sa evolu�ie 
ulterioar�, la 6 octombrie 1828, prin „LITERELE 
FUNDA
IONALE”, emise la Oradea Mare de 
episcopul Samuil Vulcan. În acest document, în care 
încape o întreag� istorie a trecutului �i viitorului, 
acestei p�r�i de Ardeal, se spune: „Mi-am propus 
a redica �i întemeia în numitul opid Beiu�, �coli 
normale �i gramaticale, ca astfel valachi, locuitorii în 
aceast� periferie muntoas� s� aib� ocaziune destul� �i 
oportunitate mai apropiat� �i mai pu�in costisitoare spre 
a se cultiva �i de oarece institutul acesta s-a întemeiat 
cu preferin�� pentru na�iunea valachic�, s� se pun� pond 
special pe ortogra� a reducent� la litere latine avitice, pe 
gramatica �i literatura valachic�. De�i institutul acesta 
este fondat -ce e drept -cu deosebire pentru valachi, cu 
toate acestea nu se va opri de la el nici un tân�r, � e 
de ori-ce na�iune sau religiune, numai s� � e cali� cat 
a intra în el…. „Se las� libertate la tinerimea adict� 
ritualului greco-unit”.
 Scoaterea românilor din robia ignoran�ei �i 
ridicarea la lumina cunoa�terii, atât de evident subliniat� 
în „Literele funda�ionale”, a fost crezul, truda �i lupta 
permanent� a ierarhilor greco-catolici �i a dasc�lilor 
acestor �coli. R�sfoind � le din istoria actualului 
Colegiu Na�ional Samuil Vulcan din Beiu�, vom g�si 
nenum�rate repere ale acestui adev�r istoric, pe care 
unii încearc� ast�zi s�-l renege, � e prin ocolire sau 
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ascunderea adev�rului major în spatele unor adev�ruri �i 
istorioare m�runte, particulare, � e prin t�g�duire direct� 
ne�tiin�i� c� �i mai ales necre�tin� . Urm�rind, chiar �i 
fugitiv, câteva aspecte din istoria acestei �coli, avem 
argumente destule pentru a� rma�ia noastr� cu privire la 
rolul �i însemn�tatea acesteia. De pild�, nu mult dup� 
începerea cursurilor(tot într-un noiembrie ca �i la Blaj, 
dar cu 74 de ani mai târziu) episcopul Samuil Vulcan 
trimite în anul 1832 o „carte de dojan�” preo�ilor �i 
credincio�ilor de pe domeniul episcopal, pentru a-i 
îndemna s�-�i trimit� copiii  la �coala din Beiu�, având 
în vedere c�, în primul an de func�ionare, din cei 25 de 
elevi din clasa a II-a, doar 10 erau elevi români. 
 Din mul�imea argumentelor istorice, cu 
destul� greutate, putem alege pe cele mai semni� cative 
deoarece majoritatea au acea�i cot� valoric�. De pild� 
în 1844, când limba maghiar� este introdus� în 44 de 
gimnazii, un num�r de 17 gimnazii, printre care �i 
Beiu�ul sunt „învoite” cu predarea în limba latin�. În 
1853 „Consiliul �colastic” al �colii trimite un memoriu 
c�tre curtea împ�r�teasc� de la Viena, semnat de 
episcopul Ioan Erdeli, în urm�torii termeni: „deoarece 
Gimnaziul acesta este na�ional românesc �i am�surat 
inten�iunei înalte, limba institu�iei trebuie s� � e cea 
româneasc�”. Lupta de rezisten��, împotriva introducerii 
obligativit��ii pred�rii în limba german� (decretul 
din 16 aprilie 1856), apoi în limba maghiar�(1860), 
a continuat, ajungându-se la situa�ii disperate (1888-
1889) când contele Csaky Albin, ministrul cultelor, 
încearc� s� des� in�eze liceul. Anul 1918, anul marii 
uniri a fost pentru elevii �i profesorii din Beiu� prilej 
de a� rmare deschis� a n�zuin�elor na�ionale. Dasc�lii 
acestor vremuri, fo�ti elevi au participat activ la 
realizarea unirii, pe plan local �i na�ional, participând 
la Marea Adunare de la Alba Iulia.
 Beiu�ul râvnitor la îndeplinirea clauzelor 
testamentare ale Blajului, în �colile sale, a cultivat în 
lumea dasc�lilor dorin�a, voin�� �i putin�a urcu�ului spre 
corifeism. Panteonul �coli din Blaj, având la temelie 
pe corifeii �colii Ardelene: (Inochen�ie Micu Clain, 

Petru Pavel Aron, Micu, �imcai, P. Maior, B�rnu�iu 
�i Cipariu, „populat” de dasc�li de mare valoare 
cultural�, moral� �i pedagogic�: Al. Ciura(profesor 
�i scriitor); Al. Lupeanu Melin ,(profesor �i scriitor), 
Ioan Micu Moldovan , Pavel Dan (profesor �i scriitor); 
Iacob Mure�anu ,Sigismund Todu�� (profesori �i 
compozitori) a fost recl�dit, într-o replic� onorant�, 
la Beiu�, în secolul XIX �i începutul sec. XX. 
Panteonul �colii din Beiu� va r�mâne împodobit în 
istoria înv���mântului românesc, cu e� giile unor 
dasc�li valoro�i cu preocup�ri contextuale, dincolo de 
preocup�rile de catedr�, de strict� practic� didactic�. 
Vulcani�tii, tuturor vremurilor, vor „s�ruta dreapta” 
marilor �i totalilor dasc�li: Vasile Dumbrav� (1859-
1911) (traduc�tor �i autor de manuale); Victor 
Borlan(1862-1931) (traduc�tor �i autor de manuale); 
Ioan Buteanu(1848-1914); Ioan Bu�i�ia (1875-1953) 
(profesor de desen �i muzic�, pictor, compozitor, 
folclorist); C-tin Pavel (profesor �i autor a unor studii 
de istorie); Francisc Hubic, (profesor �i compozitor).
 Genera�ii de elevi, conduse de dasc�lii 
Blajului �i ai Beiu�ului pân� în „pragul în�elepciunii 
lumii”, au p��it spre mirajul z�rilor, cu mari speran�e 
�i �anse, de cele mai multe ori împlinite în existen�a 
lor social-profesional�. Pornind de la culmile 
reu�itelor: academicienii Blajului (22) �i cei ai 
Beiu�ului (13), nu coborâm, ci mergem cu evoc�rile, 
c�tre armatele de dasc�li, din  înv���mântul 
universitar �i preuniversitar, care au aprins lumina 
înv���turii peste tot pe harta României.
 Ne îndrept�m c�tre oamenii de �tiin�� arti�ti, 
poe�i, prozatori ca s� ajungem „necoborâtori”, la baza 
piramidei la truditorii existen�iali pleca�i cândva  din 
�colile Blajului �i ale Beiu�ului.
 Absolven�ii �colilor din Blaj �i Beiu�, a�eza�i 
la nivele diferite în piramida trebuin�elor �i reu�itelor 
umane, r�mân oarecum egali valoric, iar noi evocatorii 
suntem necoborâtori, pentru c� exist� un numitor 
comun pentru înseta�ii „fântânilor darurilor”. Acesta 
este educa�ia în spiritul demnit��ii cre�tine �i na�ionale 
la un nivel cultural superior.

În aten�ia abona�ilor revistei 
Vestitorul

Începând cu luna viitoare, abona�ii no�tri 
sunt ruga�i s� trimit� costul abonamentului 
pentru revist� la domnul Claudiu Boda, 
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8, 
410445 - Oradea.
 Tel: 0744.958.932
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Omul între starea de p�cat �i starea de har

Fiecare om, spune sfântul Ieronim (1), are dintru 
început, prin natura sa, un duh bun (înger) �i un duh 
r�u (diavol, demon). Îngerul îl sf�tuie�te �i-l îndeamn� 
la bine, la cele dumnezeie�ti, la virtute, la tot ce este 
ceresc �i ve�nic. Demonul, în schimb, îl îndeamn� �i-l 
împinge la rele, la cele trec�toare �i necuviincioase, la 
cele diavole�ti. Filozo� i antici greci Platon �i Socrates 
�i, mai târziu, sfântul Augustin dezvolt� o gândire, o 
antropologie de esen�� cre�tin�, în care cele dou� p�r�i 
care alc�tuiesc � in�a uman� – trupul �i su� etul –, exist� 
(cfr. Augustin) a�a cum ar exista doi oameni într-o sin-
gur� f�ptur�: un om interior �i un om exterior.

Omul, în adev�ratul sens al cuvântului, este omul 
interior sau su� etul,  considerat nemuritor. Acest atri-
but al existen�ei su� etului (nemuritor, ve�nic) îi confe-
r�  omului interior �i calitatea de om adev�rat, pentru 
c� numai ce exist� ve�nic este adev�rat. Omul interior, 
l�untric sau adev�rat, este comparat cu pomul cel bun, 
care d� mereu roade bune de mâncat. „El este ��râna 
în care Dumnezeu a s�dit Chipul �i asem�narea Lui, în 
care se a� � s�mân�a nestric�cioas�, r�d�cina a toat� în-
�elepciunea, a tuturor principiilor, a tuturor virtu�ilor, a 
toat� bun�tatea: s�mân�a � rii dumnezeie�ti” (2). Omul 
interior poate �  numit �i nobil, de neam mare, pentru c� 
în el a fost s�dit� s�mân�� dumnezeiasc�. Despre omul 
exterior, c�ruia duhul r�u îi vorbe�te mereu, ispitindu-l 
prin el, în ascuns, pe omul l�untric, se spune c� repre-
zint� trupul omului. Între trup �i su� et se d� necontenit 
o lupt�, a�a dup� cum se poate deduce din a� rma�iile 
sfântului apostol Pavel, atunci când spune c�: „vede în 
sine ceva care-l face rob �i se lupt� împotriva legii �i 
a îndemnului lui Dumnezeu, împotriva Cuvântului pe 
care Domnul  l-a rostit �i îl mai roste�te în ceea ce e 
mai înalt, în str�fundul su� etului nostru” (cf. Romani 7, 
23). Su� etul �i pofta trupului se împotrivesc unul alteia. 
Carnea pofte�te la rele �i la stric�ciune, pe când su� e-
tul îndeamn� la iubire de Dumnezeu, la bucurie, pace 
�i la toate virtu�ile. Cunoa�terea lui Dumnezeu, spune 
sfântul Augustin, este posibil� dar numai prin analogie 
cu omul interior �i cu omul exterior, adic� cu timpul 
vremelnic al omului alc�tuit din materie �i dependent 
de dinamica vie�ii animale. Spre Dumnezeu ajungem 
prin experien�a revela�iei, pornind de la contemplarea 
asupra su� etului, a omului interior, a naturii umane.

Omul exterior, adic� trupul omenesc, serve�te 
su� etului în cursul aventurii p�mântene, dându-i posi-
bilitatea de manifestare în lume, pentru a-i pune în apli-
care poruncile, supunându-se ca unui st�pân ce-i este.

Natura dual�, trup �i su� et, pe de o parte, �i pre-
zen�a celor dou� duhuri, pe de alt� parte, fac ca în � -
in�a-om s� se manifeste ac�iuni opuse, tendin�e contra-
dictorii, o lupt� continu� care, în exterior, prin efectele 
produse, poate �  în�eleas� ca o lupt� între bine �i r�u. 

Aceast� lupt� interioar� a omului are ca punct 
de pornire gândurile, cele care fr�mânt� pe orice om, 
zi �i noapte. Gândurile, dup� sistemul de clasi� care al 
lui Evagrie Ponticul (3), pot �  generale sau derivate din 
aceast� prim� categorie. „Faptul c� toate aceste gânduri 
generale ne tulbur� sau nu su� etul nu �ine de noi; faptul 
c� ele pot veni mai devreme sau mai târziu, ori c� stâr-
nesc sau nu patimi, �ine de noi” (4). 

Evagrie introduce în spiritualitatea cre�tin� cele 
opt gânduri generale ale r�ut��ii, cele opt patimi ale su-
� etului, considerate ca generatoare ale tuturor maladii-
lor spirituale. Acestea sunt dup� cum urmeaz�: l�comia, 
preacurvia, iubirea de argin�i, acedia sau lenea spiritu-
al�, slava de�art�, tru� a, mânia �i triste�ea. Gândurile 
generale conduc la p�cate capitale �i la vicii. P�catul 
duce la obi�nuin�a p�catului, iar obi�nuin�a p�catului 
duce, la rândul ei, la vicii prin repetarea acelora�i acte. 
Viciile sunt înclina�ii perverse care întunec� con�tiin�a 
�i corup aprecierea corect� a binelui �i a r�ului. Prin 
ele, p�catul tinde s� se reproduc� �i s� se înt�reasc�. 

inând, îns�, seama de faptul c� omul a fost înnobilat 
de Dumnezeu, p�catul nu poate distruge sim�ul moral 
pân� la r�d�cin�.

„Viciile pot �  catalogate dup� virtu�ile care 
li se opun, sau pot �  legate de p�catele capitale. Ele 
sunt: tru� a, avari�ia, invidia, mânia, necur��ia, l�comia 
�i lenea.” (5). Lupta împotriva p�catelor capitale �i a 
viciilor trebuie luat� în serios �i numai din motive de 
credin��, prin con�tientizarea laturii nefaste a acestora, 
cu urm�rile tragice care deriv� din ele. Sunt mai multe 
metode de lupt� împotriva acestora. Important de �ti-
ut este c� aceast� lupt� poate �i trebuie s� � e dus� de 
c�tre orice om. Dumnezeu a sem�nat s�mân�a Sa dum-
nezeiasc� în � ecare dintre noi. Chiar �i înv��a�ii p�gâni 
recunosc c� nici un su� et d�ruit cu minte nu este f�r� 
Dumnezeu. Dac� s�mân�a divin� sem�nat� în noi are 
parte de un gr�dinar bun, în�elept �i harnic, atunci  ro-
dul va �  p�rta� � rii dumnezeie�ti, a�a cum s�mân�a de 
grâu  face grâu, cea de stejar se face stejar etc., atunci 
�i s�mân�a lui Dumnezeu îi va îndumnezei pe oameni. 
Aceast� s�mân��, spune Origen, � ind sem�nat�, insu-
� at� �i n�scut� de El, nu va putea �  smuls� �i aruncat� 

Omul este împ�r�it în sine. 
De aceea întreaga via�� a oamenilor, � e individual� � e colectiv�,  

apare ca o lupt� dramatic� între bine �i r�u, între lumin� �i întuneric.
(Catehismul  Bisericii Catolice)
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niciodat�, cu totul, din su� etul nostru; ea str�luce�te ca 
o v�paie, lumineaz� �i arde neîncetat. S�mân�a dumne-
zeiasc� din su� etul nostru, care ne înnobileaz� �i ne d� 
�ansa reîntoarcerii la Tat�l nostru Ceresc ori de câte ori 
r�t�cim, ne d� putere s� cerem iertare pentru toate gre-
�elile, s� ne împ�c�m �i s� ne unim cu El, prin Cristos 
Domnul �i prin Spiritul Sfânt. Prin aceast� reîntoarce-
re, iertare, împ�care �i unire dobândim starea de har, 
devenind mor�i fa�� de p�cat �i vii pentru Dumnezeu, 
în Isus Cristos.

 Lupta împotriva p�catelor �i viciilor se poate 
duce prin ascez� (6), recomandat� de Biseric� persoa-
nelor consacrate, c�lug�rilor �i c�lug�ri�elor, dar �i cre-
dincio�ilor laici dispu�i s� fac� acest efort de puri� care 
su� eteasc� �i trupeasc�.

 O alt� modalitate de lupt� împotriva p�catului 
�i de înaintare a credinciosului pe calea des�vâr�irii su-
� ete�ti este cea care ne poate duce la descoperirea uni-
versului interior, la cunoa�terea de sine. Oricât� energie 
ar consuma omul în cercetarea lumii exterioare, nu va 
descoperi acel secret prin care s� ajung� la transforma-
rea lui într-o � in�� complet�, împ�cat�, des�vâr�it�. 

Singura modalitate valabil� r�mâne cercetarea 
propriului interior, acolo unde se a� � r�spunsurile  la 
întreb�rile lui, solu�iile la problemele pe care le are. 
Pentru cei care doresc cu adev�rat acest lucru, se pune 
o condi�ie de baz�: sinceritatea cu tine însu�i sau m�car 
dorin�a de a �  sincer cu tine. F�r� respectarea acestei 
condi�ii, cunoa�terea de sine este imposibil�, deoarece 
mecanismele de ap�rare ale psihicului uman vor p�s-
tra în permanen�� cunoa�terea la nivel de suprafa��, o 
cunoa�tere super� cial�, care nu permite p�trunderea în 
profunzimile universului interior. 

Cunoa�terea de sine presupune analiza propriei 
gândiri, a propriilor sentimente, tr�iri sau evenimente. 
Acest proces de cunoa�tere const�, înainte de toate, în 
a nu accepta p�rerile altora despre persoana noastr�, ci 
de a ne încrede în propia inteligen��, pentru a cerce-
ta ceea ce ascund gândurile, ac�iunile �i speran�ele din 
noi. Pentru a �  cât mai obiectiv cu noi în�ine, trebuie 
s� proced�m ca �i cum acest lucru l-am face unui om 
str�in, având o privire mai p�trunz�toare �i neutr�. Nu-
mai o astfel de cercetare de sine are darul s� demoleze, 
în scurt timp, imaginea pe care o f�urisem despre noi. 
A r�sturna acest� imagine virtual�, acest idol este ceva 
indispensabil, deoarece prezen�a lui ne împiedic� s� 
ajungem la imaginea real�, la cea adev�rat�.

Înainte de a dovedi c� suntem buni �i sinceri, tre-
buie analizate iluziile de bun�tate �i sinceritate pe care 
ni le-am construit, ascunzâd r�utatea �i viclenia, pentru 
a nu pierde întreaga încredere �i întreaga noastr� va-
loare în ochii proprii. Fiecare din noi c�ut�m, încerc�m 
s� dovedim în permanen��, nou� �i altora, c� suntem 
oameni de bine, amabili, uneori chiar prea amabili, ar�-
tându-ne în mod oarecum ostentativ semnele exterioare 

ale virtu�ilor proprii. Cu alte cuvinte, dorim s� p�rem 
ceea ce, de fapt, nu suntem. Acest efort devine, de cele 
mai multe ori, un gest gratuit, care, în fond, nu este 
altceva decât praf în ochii altora. 

„A p�rea” se deosebe�te fundamental de „a � ”, 
care este un act, ceva stict personal, �i exprim� tr�s�tu-
rile esen�iale de caracter ale � in�ei noastre. Dorin�a de 
a p�rea ceea ce de fapt nu suntem nu a servit niciodat� 
împotiva egoismului, l�comiei, ipocriziei, desfrâului etc. 

Tratamentul trebuie s� vizeze boala nu simpto-
mele, iar boala este ignoran�a noastr�, lipsa cunoa�terii 
de sine. Nu trebuie s� ne ar�t�m virtuo�i, ci s� împie-
dec�m ceea ce ne opre�te s� � m. Nu trebuie s� ne l�s�m 
niciodat�  în�ela�i �i du�i de nas, cu vorbe m�gulitoare, 
de c�tre cei din jurul nostru. Singura mare datorie ce ne 
revine este de a descoperi ceea ce suntem cu adev�rat. 
Cunoa�terea de sine ne face, în mod spontan �i � resc, 
smeri�i, sinceri, liberi de furie, de agresiune, de pose-
sivitate, pentru c� adev�rul este în noi; calea vie�ii este 
cunoa�terea sau descoperirea de sine.

Lumea e plin� de p�cate �i de vicii. Ne temem 
pentru siguran�a zilei de mâine, pentru securitatea per-
sonal� sau pentru familiile noastre. De multe ori, în 
minte î�i fac loc gânduri negre, ni se pare c� totul este 
la p�mânt, c� orbec�im într-un spa�iu închis, din care 
nu �tim cum s� ie�im. Tot ceea ce se întâmpl� în socie-
tate pare a avea un singur sens: din r�u înspre mai r�u. 
Ne pânde�te un mare pericol; risc�m s� ne îmboln�vim 
� zic �i psihic din cauza s�r�ciei �i a lipsei de perspec-
tiv� �i de speran��. 

Uit�m îns� un lucru esen�ial: suntem cre�tini 
care am primit Botezul în Isus Cristos, devenind � i ai 
lui Dumnezeu. Aceast� adop�iune � lial� ne-a transfo-
mat, dându-ne capacitatea  de a lupta împotriva orbirii 
spirituale �i pentru o via�� mai bun�. Solu�ia este s�-L 
urm�m întru totul pe Cristos. „A�adar, ca ni�te ale�i ai 
lui Dumnezeu, s� n�i �i preaiubi�i, îmbr�ca�i-v� cu o 
inim� plin� de îndurare, cu bun�tate, cu blânde�e, cu 
îndelung� r�bdare (Col 3, 12).

Calea care duce la schimbarea l�untric� �i la sta-
rea de har este calea convertirii, a venirii la picioarele 
Crucii lui Isus. El este chipul bun�t��ii �i al îndur�rii, de 
aceea vrea s� ne mântuiasc�. Numai în El putem spera 
c� ne vom g�si libertatea �i via�a, pacea �i bucuria. În 
unire cu Mântuitorul nostru, ajungem la des�vâr�irea 
dragostei �i a s� n�eniei, la starea de har.

„Maturizat� în har, via�a noastr� înfore�te în via-
�a ve�nic�, în gloria cerului.” (7).

(urmare din pag. 14)

(1) Important teolog cre�tin, considerat ca � ind unul dintre cei pa-
tru s� n�i p�rin�i ai Bisericii de Apus; (2) Meister Eckart, Despre 
omul nobil. Cupa din care bea regele, Bucure�ti, 2007, p. 94; (3) 
Monah �i teolog celebru, secolul al IV-lea; (4) Evagrie Ponticul, 
Tratat practic. Gnosticul, Ia�i, 1997, p. 49; (5) Catehismul Bisericii 
Catolice, Bucure�ti, 1993, 1866, p. 400; (6) Asceza este o angaja-
re personal� pentru o anumit� disciplin� su� eteasc� �i trupeasc�, 
un fel de gimnastic� a su� etului �i a trupului, prin abstinen�� de la 
pl�cerile lume�ti; (7) Catehismul Bisericii Catolice, op. cit., p.374
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Dubl� lansare de carte la Seminarul Teologic - 28 noiembrie
Luni, 28 noiembrie a.c., de la orele 18.00, Semi-

narul Teologic Greco-Catolic (Aula Magna „Episcop 
Ioan Suciu”) din Oradea a fost gazda unui dublu eve-
niment editorial: lansarea c�r�ilor: Silviu Sana, „...pen-
tru su� etele credincio�ilor s�i.... Structuri biserice�ti 
�i �colare în Eparhia Greco-Catolic� de Oradea-Mare 
(1850-1900)”, Oradea, 2011 �i Mircea Pa�ca, „Arhi-
tectura �colilor greco-catolice din Oradea: arhitectul 
Anton Salerberg”, Oradea, 2011.

Evenimentul, organizat sub patronajul Episcopi-
ei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Oradea, al 
Facult��ii de Teologie Greco-Catolic� �i al Bibliotecii 
Jude�ene „Gheorghe �incai” Bihor, ia avut ca invita�i 
pe profesorii universitari Blaga Mihoc �i Aurel Chiriac, 
care vor prezenta cele dou� c�r�i despre istoria eparhiei 
or�dene. Cu aceast� ocazie iubitorii de istorie au des-

coperi fapte, oameni �i întâmpl�ri din trecutul eparhiei 
noastre.

Biroul de pres�

Parohia „S� n�ii Arhangheli” din S�uca, din Pro-
topopiatul T��nad, a � nalizat lucr�rile de renovare a ex-
teriorului bisericii parohiale �i ceremonia s� n�irii a avut 
loc în data de 13 noiembrie 2011.

Împreun� cu PSS Virgil Bercea, episcop eparhial 
de Oradea, în numele Consiliului Parohial �i al enori-
a�ilor, au fost invita�i to�i credincio�ii s� participe la 
bucuria din „aceast� zi de mare s�rb�toare �i de hram”.

La sfâr�itul slujbei au fost adresate mul�umiri 
credincio�ilor, binef�c�torilor �i tuturor celor care au 
ajutat din truda lor, dar mai ales Bunului Dumnezeu, 
care a binecuvântat toate eforturile noastre.

„Pe ctitorii �i binef�c�torii acestui Sfânt L�ca� 
s�-i pomeneasc� Domnul Dumnezeu în Împ�r��ia Sa 
cea cereasc�, totdeauna, acum �i pururea �i în vecii 
vecilor. Amin!”

Pr. Florin HOLHO�

Res� n�irea Bisericii din S�uca dup� renovarea exteriorului

Croitoria
Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea

ofer� spre vânzare, la comand�, urm�toarele articole:

 C�m��i �i articole pentru preo�i:
 C�ma�� mânec� scurt� - 40 lei; C�ma�� mânec� lung� - 45 lei; Reverend� - 205 lei; Stihar - 100 lei; 
Ve�minte - 550 lei.

Steaguri:
Steag România, 140 cm x 90 cm, - 28,5 lei; Steag UE, 140 cm x 90 cm - 40 lei;  Steag Vatican, 140 cm 

x 90 cm - 50 lei; Steag cu Stem� mic�, 140 cm x 90 cm - 40 lei; Steag Simplu (f�r� imprimare) 140 cm x 90 
cm - 28,5 lei; Set 4 steaguri România, UE, Vatican, bern� - 100 lei.

* Steagurile sunt realizate pe material saten cu imprimare pe o singur� fa��.

Persoana de contact: Lascu Monika: Tel. : 0785/284 474; Fax: 40/359/ 418 211;
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T�cerile �i absen�ele unei prezen�e
Episcop Virgil BERCEA

Cele dou� apari�ii editoriale semnate de scriito-
rul �i eseistul Ioan F. Pop: T�ceri de la margine, Ed. 
Galaxia Gutenberg, Dacia XXI, 2011, �i Poemele ab-
sen�eI, Ed. Dacia XXI, 2011, care se adaug� celorlalte 
c�r�i semnate de autor, ne-a produs o vie �i incitant� 
impresie la lectur�. Asta pentru c� autorul scrie cu far-
mec poetic �i cu profunzime, abordând teme pe care 
al�ii le ocolesc. Conceptele de t�cere �i de absen��, atât 
în ordine teologic�, cât �i � loso� c�, sunt captivante �i 
di� cile în acela�i timp.

Kierkegaard de� ne�te t�cerea ca � ind „capcana 
demonului care cu cât este mai profund�, cu atât mai te-
ri� ant devine demonul. Dar t�cerea e �i în�elegerea re-
ciproc� dintre divin �i individual”. Ioan F. Pop ne spune 
c�: „scrisul însu�i este alc�tuit din t�ceri care vorbesc 
�i din cuvinte care … �tiu s� �i tac�”. Deci capcana de-
monului este de fapt puterea de a scrie t�cerile în care 
individul percepe divinul iar divinul este „arhanghelul 
de aur” care aduce inspira�ia (ca la Macedonski).

Arta, spunea într-un interviu Gabriela Melinescu, 
ne ia cu ea într-o c�l�torie or� c� în adâncul psihicului 
omenesc. Ioan F. Pop, înconjurat de lume �i singur în 
aceast� lume cu t�cerile �i r�t�cirile ei interioare, cu 
non-cuvintele �i necuvintele care-i � sureaz� timpanul, 
p�trunde în „adâncul psihicului omenesc” �i scrie cu 
credin�a c� Dumnezeu �tie citi… În T�ceri de la mar-
gine se fac marile, irepetabilele declara�ii de dragoste: 
„Târziu de tot Te-am iubit, o, Tu, Frumuse�e atât de ve-
che, �i totu�i atât de nou�, târziu de tot Te-am iubit. … 
Te c�utam ... Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu Tine; 
… M-ai chemat �i m-ai strigat �i ai pus cap�t surzeniei 
mele. … �i acum Te urmez cu înfocare; am gustat din 
Tine �i acum sunt înfometat �i însetat dup� Tine;…” 
(Sf. Augustin). T�cere …. t�cere �i margine … perife-
rie �i centru … Bethlem �i Ierusalim … De altfel, au-
torul nostru este foarte bine familiarizat cu scrierile Sf. 
Augustin, pentru c� �i-a sus�inut un temeinic doctorat 
din scrierile teologice �i � loso� ce ale acestuia.

Sunt foarte interesante t�cerile lui Ioan F. Pop, 
deoarece, pe de o parte ne vorbesc, iar, pe de alta, prin 
aceste t�ceri el „d� form� lucrurilor care nu au form�”. 
T�cerea, însingurarea, insolitarea în care totul r�mâne 
suspendat în aer vine, poate, la autorul nostru �i din 
aura vie�ii de familie pe care o cultiv� cu devotament. 
Dar ea vine �i din solitudinea lecturilor sale fundamen-
tale, lecturi care l-au format în cea mai mare m�sur�. 
Acest lucru, adic� familia, al�turi de formarea spiritua-
l�, este cu atât mai valoros cu cât suntem „în fa�a unei 
lumi amenin�ate de descompunere, for�at� s� renege 
reperele fundamentale ale existen�ei sale, iar artistul 
trebuie s� participe la sensul sacri� ciului ce a mântuit 
lumea”. (Horia Bernea). 

Poetul �i naratorul, spune tot Kierkegaard, “î�i 
urmeaz� chemarea inimii, iar când a a� at ceea ce c�uta, 
r�t�ce�te pe la u�a � ec�ruia cu cântecul ori cu povestea 
sa”. Cititorii, prezen�i sau absen�i, sunt cei la u�a c�rora 
domnul Ioan F. Pop bate cu cartea sa de poezii Poeme-
le absen�eI. Dup� cum ne invit� s�-i ascult�m t�cerile 
sale de la margine, spuse din chiar epicentrul tr�irilor 
�i gândurilor sale. Dincolo de demersul poetic �i cel 
eseistic, de multitudinea temelor abordate, de captivan-
ta ideatic� �i stilistic�, autorul nu face decât s� caute 
t�cerile �i absen�ele unei prezen�e.
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Alin CRE	U

În familiile de fum�tori, în majoritatea cazuri-
lor �i copii fumeaz�. Unde nu se fumeaz� �i p�rin�ii 
sunt fermi, copiii nu au curajul s� fumeze. Conteaz� 
cum sunt construite rela�iile mam�, tat� �i copil. 

Nu ar trebui s� existe posibilitatea ca elevii s� 
î�i poat� cump�ra �ig�ri din apropierea �colii. 

Cel mai mare num�r de fum�tori �i de b�utori 
raportat la popula�ie este în S.U.A., de�i ei spun altce-
va. Acolo este un gest care te pune în semiclandesti-
nitate; a�a te sim�i ca om, deoarece raioanele de �ig�ri 
�i b�uturi sunt undeva în spate, dup� ni�te paravane. 
În India �i Nepal sau în ��rile arabe este o adev�rat� 
aventur� s� î�i cumperi �ig�ri sau b�utur�, deoarece 
popula�ia consider� consumul o adev�rat� ofens� la 
adresa religiei.     

S� dai ast�zi, în România peste 10 lei pe un pa-
chet este formidabil, pentru ni�te venituri modeste. Nu 
fumeaz� oamenii foarte boga�i. Ei tr�iesc bine �i au 
preten�ia de a tr�i o via�� lung� pentru a se bucura de 
bog��ia lor, astfel încât se feresc de surse de scurtare a 
vie�ii. De regul� oamenii foarte s�raci fumeaz� �i beau. 

Dac� am compara pl�mânii fum�torilor cu cei 
ai nefum�torilor s� spunem la 45 de ani, nu se consta-
t� nici o diferen�� macroscopic�. Te ui�i la ei �i con-
sta�i c� sunt la fel de urâ�i. Este a�a zisul pl�mân cu 
desen antracotic, pe care îi avem cu to�ii, chiar dac� 
lu�m în calcul vârsta. Sunt a�a datorit� pulberilor pe 
care le respir�m, datorit� calit��ii aerului pe care îl 
inhal�m. În cazul cancerelor la pl�mâni este vorba de 
alte situa�ii. 

Modul în care tinerii în special b�ie�i pot �  mo-
tiva�i extrinsec s� nu mai fumeze este cel referitor la 
impoten��; tulbur�rile de aceast� factur� apar la fum�-
tori foarte frecvent înc� de la vârste tinere. Literatura 
medical� de specialitaate nu face decât s� con� rme 
aceste lucruri. Nu conteaz� nici dac� este bun la în-
v���tur� sau nu, nici dac� vine frecvent la �coal�, nici 
cum se îmbrac�, nici ce face etc. Cu to�ii sunt sensibili 
la acest aspect, alegând în majoritatea cazurilor s� re-
nun�e la fumat. 

Comportamentul de fum�tor �i faptul c� în gene-
ral se las� destul de greu de acesta, se refer� la motiva-
�ia pe care o g�sesc foarte di� cil – motiva�ia intrinsec� 
(interioar�), care s� le ofere lor un motiv puternic pen-
tru a renun�a la acesta - pentru c� aceea este cea mai 
important�, fa�� de motiva�ia extrinsec� (din afar� pro-
priei persoane). Mul�i copii care nu doresc s� renun�e la 
fumat vin împin�i de la spate de p�rin�ii lor. 

Greutatea pentru care fum�torii se las� cu greu 

de fumat este datorat� �i complexit��ii elementelor 
implicate. Pe lâng� nicotin� care este o substan�� crea-
toare de dependen�� se creaz� �i multe leg�turi în ceea 
ce prive�te comportamentul efectiv. Singurul defect al 
�ig�rii electronice este c� nu ofer� principala senza�ie 
atât de realist, a �ig�rii obi�nuite (aprinderea �ig�rii, 
fumul pe care îl absorb / eman�, dusul �ig�rii la gur�). 
Dependen�ii de tutun, dac� stau la o mas� �i au la în-
demân� un pai vor începe s� se joace cu el �i s� îl pun� 
în gur�. Cel mai di� cil lucru care este de eliminat îl 
reprezint� dusul �ig�rii la gur�. Nu mai fumeaz�, tre-
buie s� substituie cumva acest comportament. De ace-
ea poate veni ca o explica�ie acumularea unor greut��i 
dup�. Deprinderea care sa format u�or de-a lungul mai 
multor ani nu dispare decât cu eforturi concentrate �i 
sus�inute. Se men�ine comportamentul pentru cei care 
doresc s� se lase de fumat, ducând la gura bomboane, 
chipsuri etc. Dusul �ig�rii la gur� este un tic. Exis-
t� ticuri voluntare �i involuntare. Cele voluntare sunt 
foarte greu de tratat deoarece sunt manifest�ri motorii 
(mi�c�ri) cu mâna, cu buza, cu capul, cu corpul pe 
care le-au înv��at. Ele „stau acolo în creier” �i atunci 
trebuie s� îl fac� tot timpul. Ritualul aprinderii �ig�rii 
este ca o art�, chiar elegant� la unii oameni. Pe unii 
b�rba�i / femei îi face s� par� / � e distin�i. Acestea 
sunt lucruri care la unii fum�tori s-au întip�rit în cre-
ier în zeci �i zeci de ani. Nu vor sc�pa de ele sau o vor 
face greu. Poate, chiar involuntar s� îl înlocuiasc� cu 
ticul desertului. Aceasta ar �  �i o explica�i de ce se i-a 
în greutate dup� ce fum�torii s-au l�sat de �ig�ri. Sunt 
multe strategii referitoare la l�satul de fumat, cum ar 
�  renun�area treptat� la câte o �igar� pe zi (nu este 
e� cient�, ci o cale sigur� spre e�ec). 

Exist� �i mituri în rândul fum�torilor atât tineri 
cât �i mai în vârst� cum ar �  „fumez pentru ca s� m� 
relaxez”. Nicotina stimuleaz� activitatea cerebral�, 
deci în mod normal cei care fumeaz� nu se pot rela-
xa. Aceasta totu�i intervine datorit� anul�rii st�rii de 
sevraj. Fum�torul care simte starea de iritabilitate, ca-
racteristic� st�rii de sevraj în fumat, o anuleaz� când 
î�i d� organismului doza necesar� de nicotin�. Este o 
situa�ie confuz� care îl relaxeaz� �i nu prea, ca �i în 
cazul consumului de droguri. 

Se poate folosi ca �i tehnic� de renun�are la fu-
mat cea a contractului. Este un element foarte impor-
tant, dac� persoana are motiva�ia potrivit� pentru a se 
l�sa care s� îi convin� �i ei �i s� se simt� împ�cat� cu 
sine �i ceilal�i. Comportamentul este înt�rit de antura-
jul �i de mediul în care tr�ie�te respectivul.   

IMPLICA	IILE CONSUMULUI DE TUTUN



19Noiembrie 2011

Concert cu ocazia Zilei Na�ionale a României

Centrul Cultural Român din Ostiglia (Italia) v� invit� la s�rb�toarea dedicat� 
Reîntregirii Nemaului Românesc celebrat� în data de 4.12.2011.

Program: ora 11:30 Sfânta Liturghie în limba român� celebrat� în Biserica 
Parohial� din Ostiglia (Via Vittorio Veneto, 35).  ora 14:00 Prânzul oferit de to�i 
participan�ii comunit��ii române�ti în sala Expo din via Collodi (� ecare aduce dup� 
posibilit��i: mâncare, b�utur�, dulciuri – vesela de unic� folosin�� este pus� la dis-
pozi�ie de organizatori).  Atmosfera va �  între�inut� de GRUPUL FOLCLORIC 
“PLAIURILE DORNELOR” al Clubului Copiilor �i Elevilor din VATRA DORNEI 
care va prezenta spectacolul “BUCUVIN� MÂNDR� FLOARE”

Pr. Mese�an ANDREI

Pentru Parohia Român� Greco-Catolic� „San Rocco”, S�rb�toarea Zilei Na�i-
onale a României, 1 Decembrie, �i s�rb�toarea Sf. Nicolae, sunt a�teptate cu interes 
�i ner�bdare, deoarece, anual împreun� cu alte realit��i române�ti din zon�, pre-
cum Asocia�ii, organiz�m spectacole la care invit�m arti�ti cunoscu�i �i îndr�gi�i din 
România. Ei amintesc românilor prezen�i la manifest�ri tradi�iile str�bune, precum 
colindul �i cântecele populare, interpretate vocal �i prin instrumente. 

Mul�i dintre noi am crescut �i ne-am înc�lzit su� etele cu dân�ii de mici copii.
Anul acesta, pe lâng� cunoscutul interpret domnul Dinu Iancu S�l�janu �i 

orchestra acestuia - de �ase ani este invitat special -, vor �  prezen�i: inegalabilul 
instrumentist Dumitru F�rca�, care din clarinetul dânsului face art� �i p�trunde în 
adâncul inimii ascult�torului; „doamna Moldovei” So� a Vicoveanca, care, desigur, 
va ridica în picioare numerosul public prezent, în special cel din Moldova.

În calitatea de prezentator al evenimentului l-am invitat pe domnul Cristian 
Tab�r�, cunoscut realizator de programe culturale �i religioase de la Televiziunea 
Român�, care va �  prezent cu o echip� de camermani pentru a realiza � lm�rile. Prin 
intermediul acestora inten�ion�m s� facem cunoscut aceste s�rb�tori tuturor româ-
nilor din �ar� �i din alte p�r�i ale lumii, unde sunt emigra�i pentru motive de munc�.

Pr. Vasile BARBULOVICI

S�rb�toarea Reîntregirii Neamului Românesc la Ostiglia

COMUNITATEA DIN TAIZE ORGANIZEAZ� 
PELERINAJUL DE ÎNCREDERE PE P
MÂNT 

ÎN PERIOADA 28.12.2011 – 2.01.2012
LA BERLIN.

PRETUL ESTE DE 150 EURO CARE CUPRINDE 
TRANSPORTUL PE RUTA

ORADEA/BERLIN/ORADEA
CAZAREA �I MAS
 LA BERLIN.

V� A�TEPT�M CU DRAG!

Informa�ii �i înscrieri la: 
0729.320.819, 0770105647   - Codruta Negrea
0752.215.495 – Alina Hosu
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1,5 Lei

Un milion de stele pentru familiile s�race

 Îi inform�m pe cititorii no�tri c� pentru a intra în posesia abonamentului la revista Vestitorul 
este necesar ca acesta s� �  e achitat pe tot anul sau pe cel pu�in �ase luni. Abonamentul trebuie s� �  
e pl�tit pân� cel târziu la data de 30 ianuarie 2012. Costul unui exemplar va �  de 1,5 LEI, cost care, 
pentru abona�i, va r�mâne acela�i pe tot timpul anului, indiferent de eventualele modi�  c�ri de pre�.
 V� reamintim c� modalitatea cea mai sigur� de a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.

Zeci de or�deni s-au adunat în fa�a Teatrului în 
semn de solidaritate cu cei s�raci, bolnavi �i marginaliza�i. 

Un milion de stele pentru cei nevoia�i s-au aprins 
sâmb�t�, 12 noiembrie, a.c., în toat� �ara. Evenimentul 
numit simbolic ,,Un milion de stele’’ a avut loc conco-
mitent în 37 de ora�e din �ar� �i în câteva zeci de ora�e 
din Europa �i constr� în participarea cet��enilor prin 
aprinderea de lumân�ri într-un spa�iu public.

La Oradea, Asocia�iile Caritas Eparhial �i Cari-
tas Catolica au invitat oamenii s� aprind� o candel� ca 
simbol al solidarit��ii cu persoanele nevoia�e. În acest 
an, ac�iunea a avut loc în fa�a Teatrului de Stat ,,Regina 
Maria’’, unde credincio�ii au aprins lumân�ri �i s-au 
rugat pentru cei s�raci, al�turi de Preas� n�ia Sa Virgil 
Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, �i de anga-
ja�ii celor dou� organiza�ii Caritas din Oradea.

,,Aceast� ac�iune a fost un îndemn la solidaritate 
�i la construirea unei lumi drepte, un apel la lupt� împo-
triva s�r�ciei �i a excluziunii sociale. Bene� ciarii aces-

tei ac�iuni sunt persoanele s�rmane, bolnavii sau margi-
naliza�ii. Fiecare lumânare aprins� reprezint� simbolic 
o persoan� care se confrunt� cu neajunsurile, boala sau 
excluziunea social�’’, a declarat preotul Olimpiu Todo-
rean, pre�edintele Caritas Eparhial Oradea.

Cu aceast� ocazia s-au putut face �i dona�ii în lei, 
bani care vor merge în fondul de ajutorare a familiilor 
s�race din baza de date a organiza�iei Caritas.

Apelului la solidaritate f�cut de organiza�iile Ca-
ritas a r�spuns �i Adelina Coste, subprefectul Bihorului. 
Aceasta a aprins o lumânare �i a oferit o dona�ie Asoci-
a�iei Caritas Eparhial Oradea.

Cei care au dorit s� sus�in� campania ,,Un Mili-
on de Stele pentru Familiile S�race’’, lansat� de Con-
federa�ia Caritas România, au putut pot face o dona�ie 
de 2 euro prin SMS la num�rul 859, valabil în re�elele 
Vodafone, Orange �i Cosmote pân� în 14 noiembrie, 
inclusiv.

Crina DOBOCAN www.bihon.ro


