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Iubi�i credincio�i,
„Iat�, v� binevestesc o bucurie mare: ast�zi 

s-a n�scut pentru noi un Mântuitor, care este Hris-
tos Domnul!” (Lc. 2,11). Ast�zi s-a n�scut speran�a 
pentru aceast� lume, pentru întreaga cre�tin�tate, 
pentru Biserica noastr�, pentru � ecare în parte. Un 
copil, un copil care se na�te, este o via�� nou�, un 
destin care deschide o perspectiv�, o n�dejde pen-
tru viitor. În aceast� lume care pare c� se cufund� 
în tenebre, care a pierdut orice speran��, Hristos 
este raza de lumin�, este vestea cea bun� – Cuvân-
tul Tat�lui – este steaua dimine�ii.

În aceast� lume în care tr�im, � ecare este 
preocupat doar de bun�starea proprie, de a avea 
cât mai mul�i bani �i cât mai multe bunuri, uitând 
�i ignorând nevoile celor din jur. Ast�zi este s�r-
b�toarea Cr�ciunului, �i sunt bune toate: bradul �i 
luminile str�lucitoare, cozonacii �i mesele pline, 

îndestularea �i cadourile. Tocmai ast�zi nu trebu-
ie s� uit�m de acest Copil care s-a n�scut pentru 
noi �i nici de cei care sunt mai oropsi�i decât noi. 
Isus face parte din s�racii lumii, este unul dintre 
cei ignora�i de-a lungul timpurilor, dar care totu�i 
a f�cut istorie, pentru c� el este Domnul, el este 
iubirea �i speran�a care d�inuie în veci.

Dragii mei,
„Ie�it-a porunc� … s� se înscrie toat� lu-

mea. Deci, to�i mergeau … � ecare în cetatea sa de 
obâr�ie. Atunci s-a suit �i Iosif … ca s� se înscrie 
împreun� cu Maria” (Lc. 2,1-5). Dar, pentru ei nu 
mai era loc de g�zduire: lumea era prea mult�, ha-
nurile �i casele de oaspe�i erau pline. „To�i mer-
geau”, iar al�ii au ajuns mai devreme, s-au b�gat 
în fa��, au prins un loc – Maria cu Iosif nu au mai 
g�sit decât o poiat�, una p�r�sit�. �i ast�zi toat� 
lumea merge, caut�, se înghesuie, � ecare dore�te 
s� ajung� primul pentru a nu pierde ceea ce via�a 
îi ofer�. Dar ce ne ofer� via�a? Un loc mai bun �i 
mai cald: s� ne înscriem primii, s� mergem pentru 
a �  cei dintâi. S� facem un pas înainte cu orice 
pre�, s� îi dep��im pe cei din fa�a noastr�, s� nu 
mai st�m la semafor, s� ocup�m mereu primul loc. 
S� acapar�m un salariu cât mai bun �i o pensie cît 
mai îndestul�toare. S� � m b�t�io�i, s� nu ne l�s�m 
în nici o împrejurare. Este greu �i avem, cu to�ii, 
multe necazuri. Unde e�ti Doamne? Unde suntem 
noi, Doamne? Tu vii din nou în Betleemul su	 etu-
lui meu? Su	 etul meu poate este înc� r�t�cit... 
i 
totu�i porunca de înscriere, îndemnul de a merge 
împreun� îmi este adresat� �i mie! 

Recunoa�te-�i, cre�tinule, demnitatea, repe-
ta mereu Sfântul Leon cel Mare, Pap� al Romei 
(1). Ast�zi, �i eu v� îndemn: aduce�i-v� aminte c� 
Domnul a venit în lume pentru a noastr� mântu-
ire! Aduce�i-v� aminte de demnitatea de cre�tini, 
de caracterul de stânc� al Domnului! Aduce�i-v� 
aminte de integritatea �i principiile pe care ni le 
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„�i a n�scut pe Fiul s�u, Cel Unul-N�scut �i L-a înf��at �i L-a culcat în iesle,
c�ci nu mai era loc de g�zduire pentru ei.” (Lc. 2,7)
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ofer� acest Copil n�scut într-un grajd p�r�sit! 
Recunoa�te, cre�tinule, demnitatea, pentru c� în 
acest Prunc Sfânt e�ti din nou liber, ai un Tat� �i 
ai atâ�ia fra�i! Mântuirea �i speran�a, demnitatea 
�i curajul, caracterul �i integritatea de cre�tini �i 
de cet��eni ai ��rii �i ai lumii le g�sim pe toate 
îngem�nate în acest copil neajutorat, n�scut în 
Bethleem.

Dragii mei, 
„�i a n�scut pe Fiul s�u …” (Lc. 2,7), iar 

Maria l-a d�ruit ieslei pentru c� acolo l-a culcat, 
apoi l-a d�ruit p�storilor, apoi Magilor de la r�s�rit 
�i, mai pe urm�, ni l-a d�ruit �i nou�. Nimeni nu 
este v�duvit: îngerii cânt� „m�rire întru cele de sus 
lui Dumnezeu �i pe p�mânt pace, între oameni bu-
n�voire” (Lc. 2, 14); p�storii 
binevestesc, magii c�l�toresc, 
între oameni trebuie s� � e 
pace �i bun� în�elegere.

Dac� grajdul vacilor, 
„pe�tera str�in� �i rece” i-a 
oferit Domnului un loc s� vin� 
în lume, la rândul nostru putem 
oferi binele f�cut societ��ii �i 
semenilor no�tri. Numai astfel 
r�mânem cre�tini adev�ra�i �i 
numai astfel ne p�str�m dem-
nitatea. „Fi�i des�vâr�i�i, pre-
cum Tat�l vostru cel ceresc 
este des�vâr�it … iubi�i pe 
vr�jma�ii vo�tri, binecuvân-
ta�i pe cei ce v� blestem�, fa-
ce�i bine celor ce v� ur�sc �i ruga�i-v� pentru cei 
ce v� asupresc �i v� prigonesc, ca s� � �i � ii Tat�lui 
vostru celui din ceruri” (Mt. 5,44-48). Face�i me-
reu binele, p�stra�i-v� mereu demnitatea, crede�i 
cu t�rie c� r�ul poate �  învins �i c� înv�lui�i de lu-
mina „Împ�r��iei lui Dumnezeu” îl putem primi �i 
d�rui pe Isus celor care au nevoie de El �i îl caut�.

Un gest mic �i neînsemnat – Maria �i Iosif 
primi�i în pe�tera din Bethleem – a avut efectul 
pe care-l �tim. Prin atitudinea �i comportamentul 
nostru de cre�tini - acas�, pe strad�, la serviciu, 
la biseric�, oriunde în societate -, Domnul ne in-
terogheaz� mereu �i pe � ecare: cât bine am f�cut 
azi, dar �i cât bine am �  putut face �i nu am f�cut. 
Talan�ii nu ne lipsesc, s� nu ne lipseasc� nici d�ru-
irea de sine, responsabilitatea �i dragostea pentru 
aproapele.

Iubi�i credincio�i,
Una dintre colindele noastre întreab� retoric: 

„Vi	 aime, Vi	 aime, cum de n-ai primit în tine pe 
fecioara Maria s�-l nasc� pe Mesia?” R�spunsul 
este simplu �i ni-l d� evanghelistul Luca: „nu mai 
era loc de g�zduire pentru ei” (Lc. 2,7). Umblau 
din cas�-n cas�, dar nimeni nu i-a primit pentru c� 
nu erau oaspe�ii cei a�tepta�i �i nici cei dori�i. Ve-
neau din Nazaret �i aveau o istorie proprie �i dife-
rit� de a celorlal�i. Arhanghelul Gavril a vestit unei 
fecioare din provincie c�-l va na�te pe „Fiul Celui 
Preaînalt” (Lc. 1,26-32), iar acum este pe cale s� 
se adevereasc� acest lucru. Cei din Bethleem, �i 
întreg poporul ales, a�teptau un altfel de Mântuitor.

Cam aceea�i situa�ie se întâmpl� �i cu Bi-
serica noastr� de 20 de ani 
încoace. Dup� gândirea �i 
a�tept�rile multora, Biserica 
Greco-Catolic� nu mai trebuia 
s� renasc� pentru c� „nu mai 
era loc” în aceast� �ar� pentru 
ea. Era provincial� �i nu a venit 
în istorie la momentul a�teptat 
de oameni, iar comuni�tii au 
des� in�at-o. Dumnezeu îns� a 
avut un plan al S�u tot la un 
Cr�ciun, dup� care aceast� 
Biseric� a ren�scut. Putem s� 
credem c� Domnul are un plan 
al S�u cu aceast� Biseric�, 
mic� �i neînsemnat� în ochii 
multora, dar ocrotit� de Prun-

cul din ieslea din Bethleem.
Ast�zi s-a n�scut Mântuitorul nostru: bu-

cura�i-v� �i ave�i mult� r�bdare �i în�elegere unii 
fa�� de al�ii! V� dau porunc� nou�: s� v� iubi�i unii 
pe al�ii �i s� v� împ�rt��i�i unii altora bucuriile �i 
greut��ile! Tr�i�i cu demnitate �i respecta�i pe to�i 
oamenii pentru c� sunt fra�ii no�tri �i, � �i convin�i, 
„ieslea” pentru Biserica noastr� este c�u�ul mâini-
lor Maicii S� nte.

Tuturor v� doresc un Cr�ciun Sfânt �i bine-
cuvântat, un An Nou cu s�n�tate, cu haruri �i da-
ruri de la Domnul!

+ Virgil BERCEA

(1) Sf. Leon cel Mare, Pap� – Predica de Cr�ciun, 1-3; Pl 
54, 190-193
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Întâlnirea Comisiei Sinodale Misionar-Ecumenice
�i a Responsabililor cu Ecumenismul

din Eparhiile �i Diecezele Catolice din România
Mar�i 22 noiembrie 2011, la sediul Curiei Arhie-

piscopale Majore din Blaj, a avut loc întâlnirea respon-
sabililor cu ecumenismul din toate eparhiile �i dieceze-
le catolice din România. 

La reuniune au participat: PSS Alexandru Me-
sian, Episcop de Lugoj �i pre�edinte al comisiei; Pr. 
Alexandru Plo�tinaru, secretarul comisiei; Pr. Daniel 
Bulai, reprezentant al Arhiepiscopiei Romano-Ca-
tolice de Bucure�ti; Pr. Daniel Avram din eparhia de 
Cluj-Gherla; Pr. Iosif Dorcu din dieceza de Ia�i; Pr. 
Francisc Carol Octavian Lörincz din dieceza de Ora-
dea; Pr. Nagy-György Attila din dieceza de Alba Iulia; 
Pr. Angel Zareczki din eparhia de Maramure�, Pr. Ioan 
Mitrofan din arhieparhia de Alba Iulia �i F�g�ra�, Pr. 
Florin Gu�iu din eparhia de Oradea Mare �i Pr. Mihail 
Titi Dumitresc din dieceza de Timi�oara. 

Preas� n�ia Sa Alexandru Mesian a prezidat 
aceast� întâlnire în calitatea sa dubl� de pre�edinte al 
Comisiei Sinodale Misionar-Ecumenice a BRU �i de 
responsabil cu ecumenismul în cadrul CER. Temele 
acestei reuniuni au fost urm�toarele: Cea de a-XXV-
a edi�ie a Întâlnirii Interreligioase de la Assisi din 27 
octombrie 2011, prezentarea Îndreptarul Ecumenic ca 
�i criteriu pentru dialog între Biserici, despre preocu-
p�rile de reluare a dialogului între BRU �i BOR, iar 
la sfâr�it au avut loc discu�ii �i totodat� s-au semnalat 
rapoarte din toate eparhiile �i diecezele catolice din Ro-
mânia pe tema ecumenismului. 

Excelen�a Sa Alexandru Mesian a deschis lucr�-
rile reuniunii cu rug�ciunea Tat�l Nostru, apoi a salutat 
pe to�i membrii participan�i �i a �inut s� � e citit tex-
tul evanghelic de la In. capitolul 17, pentru a reaminti 
dorin�a lui Cristos ca to�i s� � e una. Preas� n�ia Sa în 
câteva cuvinte a reamintit memoria PSS Ioan Ploscaru 
cu ocazia a 100 ani de la na�terea sa. În acest sens PSS 
Alexandru �i Pr. Ioan Dorcu au oferit membrilor comi-
siei informa�ii inedite despre via�a fostului episcop de 
Lugoj. S-a reamintit �i de numirea noului episcop des-
tinat Curiei Arhiepiscopale Majore cu sediul la Blaj în 
persoana Pr. Claudiu-Lucian Pop (Rector al Colegiului 
„Pio Romeno”) în ziua de 21 noiembrie 2011. 

Preas� n�ia Sa a prezentat un material de sintez� 
referitor la întâlnirea interreligioas� de la Assisi din 27 
octombrie 2011, unde s-a precizat c� aceast� întâlnire a 
fost un exemplu de unitate în diversitate, în acela�i timp 
a fost remarcat faptul c� Biserica Catolic� este singu-
ra confesiune care s-a gândit s� organizeze o astfel de 
întâlnire pentru a se cunoa�te reciproc, a se ruga, a re-
	 ecta asupra lui Dumnezeu. Totodat� au fost reamintite 
motivele �i scopul edit�rii Îndreptarului Ecumenic �i 
faptul c� unicul lucru prin care se mai poate avea o le-

g�tur� cu BOR este în cadrul octavei de rug�ciune când 
confesiunile se întâlnesc, dar particip� pasiv � ecare la 
rug�ciunile celorlalte confesiuni f�r� o implicare co-
mun� în ceva anume mai reprezentativ pentru to�i. 

S-a discutat �i despre importan�a sacramentului 
Euharistiei �i rolul pe care aceasta ar putea s�-l aib� 
în ecumenism, � ind un pilon de comuniune foarte so-
lid. Au fost date multe exemple de ecumenism practic 
din mai multe localit��i din România, unde credincio�ii 
�i chiar preo�ii sunt mai deschi�i spre acest aspect de-
cât ierarhia. A mai fost prezentat� situa�ia actual� a 
rela�iilor dintre BRU �i BOR f�cându-se referin�� la 
documentele o� ciale publicate în cursul acestui an de 
c�tre cele dou� Biserici. A fost atins� �i situa�ia delicat� 
a patrimoniului BRU �i faptul c� nu a fost înc� retro-
cedat� catedrala greco-catolic� din Baia Mare în ciuda 
faptului c� procesul a fost câ�tigat de c�tre BRU. 

Fiecare dintre participan�i au prezentat situa�ia 
concret� e ecumenismului din teritoriul � ec�rei eparhii 
�i dieceze. În acela�i timp a fost explicat faptul c� atât 
BRU cât �i BOR doresc reluarea dialogului ecumenic, 
îns� r�mâne de v�zut modul concret cum se va face, 
probabil apelându-se la o comisie preg�titoare preala-
bil� întâlnirii, unde vor �  discutate concret �i de comun 
acord condi�iile sau stabilite punctele de interes comu-
ne al celor dou� Biserici.

Pr. Alexandru PLO�TINARU
Secretar al Comisiei Sinodale
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„St�pân” al  lumii nu este omul, ci  Dumnezeu
27.11.2011

 Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Fecioara Maria a apropiat Cerul de P�mânt

9.12.2011

www.catholica.ro

Iubi�i fra�i �i surori!
Ast�zi începem cu întreaga Biseric� noul an litur-

gic: un nou drum de credin��, de tr�it împreun� în co-
munit��ile cre�tine, dar �i, ca întotdeauna, de parcurs în 
cadrul istoriei lumii, pentru a o deschide la misterul lui 
Dumnezeu, la mântuirea care vine din iubirea Sa. Anul 
liturgic începe cu timpul Adventului: timp minunat în 
care se treze�te în inimi a�teptarea întoarcerii lui Cristos 
�i amintirea primei sale veniri, când s-a lep�dat de slava 
Sa divin� pentru a-�i asuma trupul nostru muritor.

“Veghea�i!” Acesta este apelul lui Isus în Evan-
ghelia de ast�zi. Îl adreseaz� nu doar discipolilor S�i, ci 
tuturor: “Veghea�i!” (Marcu 13,37). Este o chemare bi-
nevenit� la a ne aminti c� via�a nu are doar dimensiunea 
p�mânteasc�, ci este proiectat� spre un “altceva”, ase-
menea unei pl�ntu�e care încol�e�te din p�mânt �i se des-
chide spre cer. O plant� gânditoare, omul, este înzestrat� 
cu libertate �i responsabilitate, motiv pentru care � ecare 
dintre noi va �  chemat s� dea socoteal� de cum a tr�it, 
cum a utilizat propriile capacit��i: dac� le-a �inut pentru 
sine sau le-a f�cut s� rodeasc� �i pentru binele fra�ilor.

Isaia, profetul Adventului, ne face �i el s� re	 ec-
t�m ast�zi prin intermediul unei rug�ciuni din inim�, 
adresate lui Dumnezeu în numele poporului. El recu-
noa�te lipsurile poporului s�u, �i într-un anumit punct 
spune: “Nimeni nu chema numele T�u �i nici unul nu 
se de�tepta ca s� se înt�reasc� întru Tine. C�ci Tu ai as-
cuns fa�a Ta de la noi �i ne-ai l�sat în voia f�r�delegilor 
noastre” (Isaia 64,6). Cum am putea s� nu � m uimi�i de 
aceast� descriere? Pare s� oglindeasc� anumite panora-
me ale lumii post-moderne: ora�ele în care via�a devine 
anonim� �i orizontal�, unde Dumnezeu pare absent �i 
omul singurul st�pân, ca �i când el ar �  creatorul �i con-
duc�torul a toate: construc�iile, munca, economia, trans-
porturile, �tiin�ele, tehnica, totul pare s� depind� doar de 
om. 
i uneori, în aceast� lume care pare aproape perfec-
t�, se întâmpl� lucruri tulbur�toare, � e în natur�, � e în 
societate, din cauza c�rora credem c� Dumnezeu s-a re-
tras oarecum, ne-a l�sat, s� spunem a�a, în voia noastr�.

În realitate, adev�ratul “st�pân” al lumii nu este 
omul, ci Dumnezeu. Evanghelia spune: “Veghea�i, dar, 
c� nu �ti�i când va veni st�pânul casei: sau seara, sau la 
miezul nop�ii, sau la cântatul coco�ilor, sau diminea�a. Ca 
nu cumva venind f�r� veste, s� v� a	 e pe voi dormind” 
(Marcu 13,35-36). Timpul Adventului vine în � ecare an 
s� ne aminteasc� acest lucru, pentru ca via�a noastr� s� 
î�i g�seasc� orientarea corect�, spre chipul lui Dumnezeu. 
Chipul nu al unui “st�pân”, ci al unui Tat�, al unui Prieten. 
Împreun� cu Fecioara Maria, care ne c�l�uze�te pe drumul 
Adventului, s� ne însu�im cuvintele profetului: “Doamne, 
Tu e�ti Tat�l nostru, noi suntem lutul �i Tu olarul, to�i lu-
crul mâinilor Tale suntem!” (Isaia 64,7).

Iubi�i fra�i �i surori,
Biserica celebreaz� solemn în aceast� zi z�mis-

lirea neprih�nit� a Mariei. A�a cum a declarat Fericitul 
Pap� Pius al IX-lea în Scrisoarea apostolic� Ineffabilis 
Deus din 1854, ea “a fost ferit�, printr-un har �i privi-
legiu special al atotputernicului Dumnezeu, în vederea 
meritelor lui Isus Cristos, R�scump�r�torul neamului 
omenesc, de orice pat� a p�catului originar”. Acest 
adev�r de credin�� este cuprins în salutul pe care i l-a 
adresat Arhanghelul Gabriel: “Bucur�-te, cea plin� de 
har, Domnul este cu tine” (Luca 1,28). Expresia “plin� 
de har” arat� lucrarea minunat� a iubirii lui Dumnezeu, 
care a dorit s� ne redea via�a �i libertatea, pierdute prin 
p�cat, prin intermediul Fiului S�u Unul N�scut, întru-
pat, mort �i înviat. De aceea, înc� din secolul al II-lea 
în Orient �i în Occident, Biserica o invoc� �i celebreaz� 
pe Fecioara care, prin ‘da’-ul ei, a apropiat Cerul de 
p�mânt, devenind ‘N�sc�toare de Dumnezeu �i doic� 
a vie�ii noastre’, dup� cum spune Sf. Roman Melodul 
într-o veche cântare (Canticum XXV in Nativitatem B. 
Mariae Virginis, in J.B. Pitra, Analecta Sacra t. I, Paris 
1876, 198). În secolul al VII-lea, Sf. Sofroniu al Ieru-
salimului laud� m�re�ia Mariei pentru c� în ea Spiri-
tul Sfânt �i-a f�cut locuin��: “Tu întreci toate darurile 
pe care bun�tatea lui Dumnezeu le-a rev�rsat vreodat� 
asupra unei persoane umane. Mai mult decât to�i e�ti 
bogat� în prezen�a lui Dumnezeu care locuie�te în tine” 
(Oratio II, 25 in SS. Deiparae Annuntiationem: PG 87, 
3, 3248 AB). 
i Sf. Beda Venerabilul explic�: “Maria 
este binecuvântat� între femei pentru c� prin frumuse-
�ea fecioriei s-a bucurat de harul de a �  N�sc�toarea 
unui � u care este Dumnezeu” (Hom I, 3: CCL 122, 16). 


i nou� ne este d�ruit� “plin�tatea harului” pe 
care trebuie s� îl facem s� str�luceasc� în via�a noas-
tr�, pentru c� “Tat�l Domnului nostru Isus Cristos”, 
scrie Sf. Paul, “ne-a binecuvântat cu orice fel de bi-
necuvântare spiritual�… �i ne-a ales mai înainte de 
întemeierea lumii ca s� � m s� n�i �i neprih�ni�i… rân-
duindu-ne de mai înainte spre în� ere” (Efeseni 1,3-5). 
(...) Dintre nenum�ra�ii rapsozi ai frumuse�ii spiritua-
le a Maicii lui Dumnezeu, se eviden�iaz� Sf. Bernard 
de Clairvaux, care a� rm� c� invoca�ia “Bucur�-te, 
Marie, cea plin� de har” este “pl�cut� lui Dumnezeu, 
îngerilor �i oamenilor. Oamenilor, datorit� maternit�-
�ii, îngerilor, datorit� fecioriei, lui Dumnezeu, datorit� 
umilin�ei” (Sermo XLVII, De Annuntiatione Domini-
ca: SBO VI,1, Roma 1970, 266). 

Dragi prieteni, s� îndrept�m acum rug�ciunea 
noastr� plin� de fervoare spre cea care mijloce�te la 
Dumnezeu, ca s� ne ajute s� celebr�m cu credin�� apro-
piata Na�tere a Domnului.
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Circular�
Consacrarea episcopal� a Pr. Claudiu Lucian Pop

BISERICA ROMÂN	 UNIT	 CU ROMA, GRECO-CATOLIC	

Arhiepiscopia Major� de Alba-Iulia �i F�g�ra� – Blaj

Cabinetul Arhiepiscopului Major

În numele Preas� ntei,
celei de o Fiin��, de via�� f�c�toarei �i nedesp�r�itei Treimi,

† LUCIAN
Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop �i Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia �i F�g�ra�,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�,
în deplin� comuniune de credin�� cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

În baza drepturilor conferite de Canoanele S� n�ilor Apostoli,
ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, conform can. 82;

Venerabililor Fra�i întru Episcopat, Protopopilor, Clerului, Persoanelor consacrate, �i tuturor credincio�ilor Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, public�m;

C I R C U L A R 	
Sub obl�duirea Spiritului Sfânt �i cu împreun�lucrarea Venerabililor Fra�i întru Episcopat,

Sinodul Episcopilor Bisericii noastre, la 8 iunie 2011,
în sesiune sinodal� ordinar� desf��urat� la Blaj, a ales un nou Episcop, în persoana Preaonoratului

Pr. Dr. CLAUDIU LUCIAN POP, 
Rector al Colegiului Ponti� cal “Pio Romeno” din Roma.

Împreun� cu Sfântul P�rinte Papa Benedict al XVI-lea, dup� rânduiala canonic�, l-am proclamat pe noul Episcop la 
Roma, respectiv la Blaj, la data de 21 noiembrie a.c.,

stabilind ca dat� de consacrare ziua de joi,
8 decembrie 2011, la Roma, 

în Biserica ”Santi Biagio e Carlo ai Catinari”,
�i cerem Venerabililor Fra�i întru Episcopat, Protopopilor, Clerului, s� prevad� ca aceast� circular� s� � e citit� în 

� ecare comunitate a Bisericii noastre. Ceremonia de consacrare va începe la ora 11,00.
Spre rodnic� p�storire a bunilor no�tri credincio�i, invoc�m ajutorul ceresc al Preamilostivului Dumnezeu pentru ca 

în numele Ve�nicului Arhiereu Isus Cristos, s� trimit� asupra noului Episcop
darurile Preasfântului Spirit, spre lauda �i m�rirea Preas� ntei Treimi, pentru rug�ciunile Preacuratei Fecioare 

Maria, ale s� n�ilor Apostoli Petru �i Pavel �i ale tuturor S� n�ilor, spre înt�rirea Bisericii Catolice,
a S� ntei Uniri �i a comuniunii cu Scaunul Apostolic al Romei.

† LUCIAN
Arhiepiscop Major

 Cancelar
Pr. William A. Bleiziffer

Dat� la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
la 24 noiembrie, pomenirea Sf. M. Clement, Papa Romei �i a Sf. Petru al Alexandriei,

Anul Domnului 2011.
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P�rintele Claudiu Lucian POP s-a n�scut în 
data de 22 iulie 1972 în localitatea Pi�colt din ju-
de�ul Satu-Mare. Ambii p�rin�i, profesori de limba 
�i literatura român�, �i în mod special bunicul ma-
tern, preotul greco-catolic Vancu Victor, care î�i tr�ia 
clandestinitatea celebrând în � ecare diminea�� Sf. 
Liturghie cu u�ile închise, au contribuit în mod activ 
la formarea religioas� �i uman� a p�rintelui Claudiu.

P�rintele Claudiu a urmat �coala General� în 
ora�ul Jibou, � ind apoi absolvent al Liceului din lo-
calitate, cu pro� lul chimie-biologie.

În anul 1990 a sus�inut cu succes examenul de 
admitere la Facultatea de Chimie din Bucure�ti. Dup� 
un an în capital�, voca�ia la preo�ie se concretizeaz� 
în mod de� nitiv. Abandoneaz� chimia pentru a înce-
pe preg�tirea teologic�. Prin bun�voin�a �i încrederea 
Preas� n�itului Vasile Hossu, episcop de Oradea-Mare, 
în anul 1991 a ob�inut o burs� de studii la Roma.

Între anii 1991-1999 a fost student al Cole-
giului Ponti� cal Pio Romeno din Roma. A studiat 
Filozo� a la Universitatea Ponti� cala Urbaniana, iar 
apoi Teologia la Universitatea Ponti� cal� Gregoria-
na, ob�inând Licen�a în Teologie Spirituala (1998) �i 
Doctoratul în anul 2006.

Este hirotonit preot la 23 iulie 1995; între anii 
1997-1999 este responsabil, sub îndrumarea p�rin-
telui Jacques Raquez, de biserica greco-catolic� din 
Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle.

Între anii 1999 – 2001 a fost vicerector la Mi-
siunea Greco-Catolic� din Paris, iar între 2001 �i de-
cembrie 2007, Rector al aceleia�i institu�ii.

În 12 decembrie 2007, la cererea Arhiepisco-
pului Major �i a Sinodului Episcopilor Bisericii Gre-

co-Catolice Române, a fost numit de c�tre Congre-
ga�ia pentru Bisericile Orientale Rector al Colegiului 
Ponti� cal ”Pio Romeno” din Roma.

A participat la diferite conferin�e �i sesiuni 
de comunic�ri din �ar� �i din str�in�tate, dintre care 
amintim:

2000-2007 Conferin�e pentru medici oncologi 
în cadrul Institutului Francez din Bucure�ti, pe tema 
“Anun�ul diagnosticului în cazul bolnavilor termi-
nali” �i “Îngrijirile paleative”;

2001-2008 Colaborator, ca �i Rector al Misi-
unii greco-catolice romane din Paris, al Asocia�iei 
culturale romane “Maison roumaine”. Printre per-
sonalit��ile marcante care au conferen�iat în cadrul 
Misiunii greco-catolice din Paris pentru aceasta aso-
cia�ie: Horia-Roman PATAPIEVICI, Neagu DJU-
VARA, Lucian BOIA, Stéphane COURTOIS, etc.;

2005 Exerci�ii spirituale pentru studen�ii Cole-
giului Ponti� cal ”Pio Romeno”: “Via�a spiritual� – o 
reîntoarcere în noi în�ine”;

2006 Exerci�ii spirituale pentru preo�ii Eparhiei 
de Lugoj, organizate de Preas� n�ia Sa Alexandru ME-
SIAN, episcop de Lugoj: “Prezen�a lui Dumnezeu, prin 
Maica Sfânt�, în lupta v�zut� �i nev�zut� a cre�tinului”.

2007 Conferin�a de preg�tire pentru întâlnirea 
ecumenic� de la Sibiu, la invita�ia Arhiepiscopului 
de Dijon, Mgr Roland MINNERATH (Dijon- ianu-
arie 2007);

2007 Conferin�a pentru aniversarea a 70 de ani 
de la în� in�area Colegiului Ponti� cal ”Pio Romeno”: 
“L’icona e la paternita spirituale”.;

1996 Cursuri de var� pentru preo�ii Bisericii 
Române Unit� cu Roma, Greco-Catolic� – Teologie 
spirituala (Cluj-Napoca).

Ca rector al Colegiului Ponti� cal „Pio Romeno” 
organizeaz� seria de conferin�e cu titlul “Semne ale 
timpului, semne ale Spiritului”, cu participarea unor 
personalit��i de excep�ie în domeniul teologic, bioetic, 
psihologic, etc. Coordoneaz� în acela�i timp colec�ia 
“Caietele Pio Romeno”, publicând volumele “Jurnalul 
unui preot exorcist” �i “Papa Ioan Paul al II-lea vor-
be�te Bisericii Romane Unite”. Colec�ia, ini�iat� de 
predecesorul s�u la conducerea Colegiului, PSS Mihai 
Fr��il�, mai are în preg�tire câteva lucr�ri deosebite.

În �edin�a sinodal� ordinar� din perioa-
da 8-10 iunie 2011, desf��urat� la Blaj, Sinodul 
Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�, l-a ales episcop auxiliar al Curiei 
Arhiepiscopiei Majore, iar Sfântul P�rinte Papa 
Benedict al XVI-lea �i Preafericirea Sa Arhiepi-
scopul Major Lucian l-au proclamat Episcop al 
Bisericii Catolice, ca Episcop titular de Mariam-
me, la 21 noiembrie 2011.
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Silvia PANTI�

Preas� ntei Fecioare Maria, I-a sosit timpul s�-L 
nasc� pe Isus, Mântuitorul nostru, dar iat� c� familia 
sfânt� e în ora�ul Betleem, în loc str�in,  far� o cas�, 
f�r� un leag�n, lipsi�i de condi�iile optime  venirii pe 
lume a unui copil, în plin� noapte �i mai presus de toa-
te, Cerul care în urm� cu câteva luni, i-a vorbit Imacu-
latei Fecioarei �i prin lucrarea Spiritului sfânt �i accep-
tul ei, L-a z�mislit pe Fiul Lui Dumnezeu, acum, tace. 
Desigur Domnul putea interveni în rezolvarea acestei 
probleme di� cile, printr-un singur cuvânt sau gest, dar 
nu a facut-o.

 Tânara familie c�uta s�la�, dar în zadar, parc�  
Li s-au închis toate por�ile, nu 
era loc în ora� pentru Ei.

Iat�, în afara ora�ului 
un grajd p�rasit �i înfrigu-
rat devine ad�postul familiei 
s� nte �i locul unde se na�te 
micu�ul Rege. Fecioara Maria 
Îl înfa�� �i-L culc� în iesle, pe 
paie. Doar iubirea din Inimile 
Mamei Fecioare �i a sfântului 
Iosif, par a-L înc�lzi pe cel 
mai sfânt Copil de pe p�mânt. 
El doarme �i viseaz� pe Tat�l 
�i împ�r��ia Sa, care nu e din 
aceast� lume. 

Tu, Comoar� a Cerului, 
înc� de la na�tere te-ai con-
fruntat cu s�r�cia. De�i, sub 
înf��i�are de copil pentru a ne 
înv��a umilin�a �i simplitatea, 
e�ti Dumnezeu in� nit. De�i 
micu� �i fragil, e�ti nemuritor 
�i ve�nic.

Tu, d�t�tor de via��, ai prins via��. Împ�rat al 
slavei, universul r�mâne mut, la auzul scâncetului T�u.

Cerul este în s�rb�toare, îngerii duc vestea cea 
bun� a na�terii Mântuitorului, unor p�stori ce se a	 au 
în acel �inut, str�juind în noapte turma lor. F�r� a sta pe 
gânduri, au mers în grab� s� se închine Lui. Isus „era 
de-al lor”, c�ci „S-a n�scut cu mieii”, urmând a �  P�s-
tor. S-au întors pream�rind pe Dumnezeu �i devenind 
astfel m�rturisitori al Lui Isus.

 Magii venind din r�s�rit, poposesc la Ierusalim 
cerând informa�ii despre Regele nou n�scut al iudei-
lor. Ei s-au l�sat condu�i de �tiin��, intui�ie �i de însu�i 
Dumnezeu, prin semnul venit de Sus, steaua c�l�uzi-
toare. S�pt�mâni sau poate luni de zile au urmat lungul 
pelerinaj f�r� a se da b�tu�i în fa�a greut��ilor, în dorin�a 
lor de c�utare a Regelui Mântuitor.

Magii l-au a	 at, desigur trecând pragul casei, au 

MICU
UL  REGE

p��it într-o atmosfer� sublim�. 
tim cât ne însenineaz� 
un copil, zâmbim în fa�a nevinov��iei �i dr�g�l��eniei 
lui.

 Cu siguran�� Pruncul Isus, transmitea ni�te tr�iri 
speciale, cople�ea cu harurile Lui, fascina cu privirea 
Sa divin� �i acea pace atât de mult dorit�, în casa s� n-
tei familii se a	 a în surplus. Erau ferici�i s� i se închi-
ne Lui, iar darurile simbolice, pe care I Le-au f�cut, 
Îi atest� regalitatea. Ei au devenit m�rturisitori al Lui 
Isus, dar regele Irod �i întreg Ierusalimul, în loc s� se 
bucure cu magii, s-au cutremurat la a	 area acestei ve�ti. 
Irod refuz� pe noul Rege de team� ca s� nu-i ia tronul. 

Nu numai c� nu-L caut�, dar 
tulburarea i se tranform� în 
gânduri criminale. Planul lui 
a e�uat prin interven�ia Ceru-
lui, magii au fost în�tiin�a�i în 
vis de pericolul ce-l reprezenta 
Irod �i au schimbat calea lor la 
întoarcere.

Dumnezeu Tat�l, ne-a 
d�ruit cel mai frumos cadou 
pe care l-a primit omenirea.

Na�terea Ta Isuse, a fost 
începutul misterului salv�rii 
noastre. Tu e�ti alfa �i omega.

Bucuria ne inund� su-
	 etul, la gîndul c� nu e�ti nu-
mai Rege al iudeilor, ci al lu-
mii întregi.

Ai împ�rt��it via�a 
noastr�, de�i ne erai Creator. 
Ne sim�im mici în fa�a m�re-
�iei Tale dumnezee�ti. Vrem s� 
cre�tem în iubirea fa�� de Tine.

Ai venit în lume aducînd speran�a. Fii modelul 
tuturor copiilor �i nu numai. Înva��-ne, Te rug�m, co-
pil�ria spiritual�.

Tu e�ti adev�rata frumuse�e �i iubire. Mântue�te-
ne prin nevinov��ia Ta. Binecuvinteaz�-ne cu mânu�ele 
divine.

Ne înclin�m în fa�a Ta, a celui mai drept, mai 
iubitor �i puternic Rege. E�ti st�pânul nostru �i st�pânul 
timpului.

Vrem s� avem întotdeauna bucuria mare a p�sto-
rilor, care au primit vestea na�terii Tale �i dorin�a ma-
gilor de-a Te c�uta �i a-�i recunoa�te regalitatea. Te-ai 
n�scut s� r�mâi cu noi, vrem s� câ�tig�m gra�ia Ta.

Rege al Cerului �i al p�mântului, nu vrem s� te 
primim în frigul lipsei de iubire, ci în ieslea cald� a 
su	 etelor noastre !
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(continuare în pag. 10)

Vizita PSS Virgil Bercea în Protopopiatul Triveneto, Italia
În perioada 15-17 noiembrie 2011, Preas� n�itul 

Virgil Bercea, responsabil în cadrul Sinodului Bisericii 
Române Unite cu diaspora, a f�cut o scurt�, dar intens� 
vizit� pastoral� la episcopii romano-catolici din regi-
unea Triveneto, Italia, unde se a	 � multe comunit��i 
române greco-catolice. Scopul vizitei a fost acela de a 
înt�ri raportul de colaborare �i totodat� de mul�umire 
pentru sprijinul �i sus�inerea preo�ilor prezen�i în aceas-
t� regiune.

Vizita a început la episcopia din Verona unde, 
mons. Giuseppe Zenti, p�storul diecezei, a f�cut o pri-
mire deosebit�. Motivul este activitatea pastoral� inten-
s� f�cut� în ultimii ani de c�tre pr. Radu Cefan, care, pe 
lâng� grija fa�� de comunitatea român� greco-catolic�, 
are o �i activitate pastoral� în diecez� pe lâng� asoci-
a�iile „Migrantes” �i „Caritas”. S-a subliniat serviciul 
pr. Radu, considerat ca un dar pre�ios pentru dieceza de 
Verona �i foarte important pentru românii greco-cato-
lici din Verona �i împrejurimi.

În dup� amiaza acelea�i zile, vizita a continuat 
la episcopul de Vittorio Veneto, unde mons. Corrado 
Pizziolo, l-a primit cu bra�ele deschise acum trei ani 
pe pr. Marian Liviu Gheorghe, pentru a servi comu-
nitatea noastr� din Oderzo. În acest ora� ni s-a oferit 
o biseric� pentru serviciul liturgic, în care se o� ciaz� 
Sfânta Liturghie �i toate celelalte servicii religioase. 
Mons. Corrado a �inut s�-l informeze pe PSS Virgil c� 
prezen�a pr. Marian este important� �i pentru faptul c� 
în zona Oderzo anumite comunit��i religioase fac un 
prozelitism agresiv �i cu grave consecin�e asupra cre-
dincio�ilor no�tri.

Vizita Preas� n�itului în dieceza de Vittorio Vene-
to s-a încheiat cu celebrarea S� ntei Liturghii în domul 
din Oderzo împreun� cu mons. Piersante Dametto, pa-
rohul catedralei, care, de la sosirea preotului nostru la 
Oderzo, a demonstrat c� este un adev�rat frate în Cris-
tos, primitor �i disponibil în a sprijinii misiunea noastr� 
pastoral�.

Ziua de miercuri a început cu vizita în episcopia 
de Treviso, la mons. Gianfranco Agostino Gardin, unde 

la San Donà di Piave se ocup� de serviciul pastoral 
pentru credincio�ii no�tri greco-catolici pr. Pop C�t�-
lin Dumitru. Episcopul Gardin este un frate francescan 
conventual care, atunci când a primit rolul de ministru 
greneral al ordinului c�lug�resc, a vizitat România, de-
monstrând o cunoa�tere foarte bun� a realit��ii noastre 
religioase, cu toate problematicile ei. În aceasta vizit� 
s-a pus bazele prezen�ei unui preot român greco-catolic 
în zona Montebeluna (Pedemontana), unde exist� un 
grup foarte mare de credincio�i greco-catolici din zona 
Maramure�ului.

În jurul prânzului, la M�n�stirea Franciscan� 
Capucin� din Mestre, PSS Virgil s-a întâlnit cu pr. 
Roberto Tadiello, responsabil cu formarea spiritual� 
�i teologic� în cadrul Institutului Teologic al fra�ilor 
franciscani capucini din Venezia. Aici se a	 � studentul 
român greco-catolic Nicolae Dorin, trimis în urm� cu 
cinci ani pentru a-�i perfec�iona formarea spiritual� �i 
teologic� �i a deveni un bun slujitor al Domnului. 
i 
în aceast� situa�ie prezen�a studentului nostru pentru 
Provincia Venet� Capucin� este considerat� o binecu-
vântare, exprimându-se dorin�a de a continua pe viitor 
�i cu al�i studen�i dornici de a face un parcurs formativ 
teologic �i spiritual spre preo�ie.

Ultima întâlnire din aceast� zi a Preas� n�itului 
Virgil a avut loc la Vicenza, unde a avut un colocviu cu 
mons. Beniamino Pizziol, care pe lâng� faptul c� este 
episcopul diecezei de Vicenza, este �i Administratorul 
Apostolic al Patriarhiei de Venezia, r�mas� vacant� în 
urma numirii ca Arhiepiscop de Milano a Cardinalului 
Angelo Scola. În aceast� regiune î�i desf��oar� activi-
tatea pr. Raimondo Salanschi, care sluje�te pentru ro-
mânii greco-catolici din Vicenza, �i pr. Vasile Alexan-
dru Barbolovici, preot la Venezia �i totodat� protopop 
pentru regiunea Triveneto, Italia. Mons. Beniamino a 
primit de la PSS Virgil, în semn de recuno�tin�� pen-
tru disponibilitatea demonstrat� atât la Venezia cât �i 
la Vicenza fa�� de credincio�ii no�tri, un medalion cu 
Fecioara �i cu Pruncul Isus.

Prezen�a unui num�r atât de mare de români în 
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(urmare din pag. 9)

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2012
IANUARIE

Inten�ia general�: Pentru ca victimele dezastrelor naturale s� primeasc� alinare spiritual� �i material� necesar� 
pentru a reconstrui via�a lor. 

Inten�ia misionar�: Pentru ca angajarea cre�tinilor în favoarea p�cii s� � e ocazie pentru a m�rturisi numele lui 
Cristos tuturor oamenilor de bun�voin��. 

Italia �i, în mod particular, în Nord-Estul Italiei spunea 
mons. Beniamino este „fundamental de important� pen-
tru economia local� cât �i italian�, dar în primul rând 
pentru atâtea femei care lucreaz� în familiile italiene 
pentru îngrijirea persoanelor bolnave �i în vârst�. F�r� 
acest aport, familiile ar avea multe di� cult��i în a da p�-
rin�ilor sau bunicilor, posibilitatea de a �  îngriji�i în pro-
priul habitat familial. Deci, cu atât mai mult este impor-
tant� prezen�a preo�ilor no�tri pentru a sprijinii spiritual 
aceste persoane departe de �ar� �i de cei dragi”.

Seara s-a petrecut la Mogliano Veneto împreu-
n� cu pr. Roberto Giraldo, directorul Institutului Ecu-
menic „San Bernardino” din Venezia �i prof. Riccardo 
Burigana, directorul „Centrului pentru Ecumenism” al 
Conferin�ei Episcopale Italiene, cu sediul în acela�i In-
stitut. S-au discutat �i stabilit anumite lucruri în vederea 
întâlnirii preo�ilor români greco-catolici din Occident, 
care va avea loc la Venezia în perioada 3-6 septembrie 
2012. La întâlnire a fost prezent �i superiorul m�n�stirii 
franciscane „San Francesco della Vigna”, pr. Sebastia-
no, care ne va sprijini la g�zduirea �i organizarea acestei 
întâlniri importante pentru preo�ii români din diaspora.

Ultima întâlnire a PSS Virgil a avut loc la Udine 
în diminea�a zilei de joi, 17 noiembrie, la Seminarul 
interdiecezan, cu mons. Andrea Bruno Mazzocatto, ar-
hiepiscopul de Udine. În aceast� arhidiecez� activea-
z� pr. Ioan M�rginean Coci�, care, dup� mai bine de 
patru ani, a � nalizat lucr�rile de restaurare a bisericii 
„San Cristoforo”, unde celebreaz� Sfânta Liturghie. 
S-au discutat aspecte legate de întocmirea conven�iei 
de gestionare, între�inere �i folosire a l�ca�ului de cult 
din partea comunit��ii române�ti. Mons. Andrea Bruno 
este un mai vechi prieten al bisericii noastre, cunoscând 

foarte bine di� cult��ile ei, atât în �ar� cât �i în occident.
Pot spune c� aceast� vizit� pastoral� a PSS Vir-

gil Bercea în regiunea Triveneto din Italia, unde avem 
cel mai concentrat num�r de parohii române�ti greco-
catolice din tot Occidentul, a fost necesar� �i a reu�it s� 
înt�reasc� raporturile noastre de colaborare cu partea 
romano-catolic� italian� �i de sprijin pentru emigran�ii 
români greco-catolici, �i c� prezen�a preo�ilor este mai 
mult decât necesar�, este un dar atât pentru biserica ita-
lian� cât �i pentru credincio�ii no�tri.

În numele preo�ilor no�tri din Protopopiatul 
Greco-Catolic din regiunea Triveneto, Italia, doresc s� 
mul�umesc PSS Virgil Bercea de grija ce ne-o poart�, 
sprijinul �i încrederea fa�� de noi, chema�i s� � m al�turi 
de credincio�ii no�tri români greco-catolici din aceast� 
zon� minunat� �i binecuvântat� de Domnul.

Pr. Vasile BARBULOVICI
http://www.bru-italia.eu

În aten�ia abona�ilor revistei 
Vestitorul

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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Ioan F. POP

PERIPATETIZ	RI
Doar dup� ce, f�cînd de toate, vezi c� nu 

e bine, iar, apoi, nef�cînd nimic, vezi iar��i c� nu 
e bine te apuci, în sfîr�it, de ceea ce trebuie  - de 
c�zutul pe gînduri.

În tra� c, neru�inarea cre�te propor�ional 
cu valoarea ma�inii.

Numai cine urc� scara treapt� cu treapt� 
�tie ce este urcarea.

Scrierea (�i citirea) c�r�ilor nu este decît 
un fel de peregrinare prin tine însu�i.

Democra�ia d� �anse egale... inegalit��ii. 
Ia de la cei care merit� �i d� �i celor care nu 
merit� nimic. Exist� îns� �i riscul ca ea s� devin� 
o posibil� cale de a ne întoarce victorio�i în stadiul 
de maimu�e cu drept de vot.

Fiecare cuvînt rostit este facere �i re-
facere de lume. Nu avem înc� o lume f�cut� 
doar din t�ceri. De fapt, cuvîntul a f�cut lumea, 
t�cerea o re-inventeaz�.

Ar trebui, în toate situa�iile, s� ne 
comport�m ca �i cum lumea ar �  perfect�, doar 
noi � ind cei imperfec�i.

Cîte unul, f�r� nici o urm� de oper�, f�r� 
nici m�car un rînd scris ca lumea se comport� de 
parc� el ar �  scris Critica ra�iunii pure.

Istoria r�mîne o �tiin�� tocmai pentru c� 
aproximeaz� adev�rul, nu pentru c� îl g�se�te.

Parcurgerea unui text nu înseamn�, pîn� 
la urm�, decît pre-textul gîndirii �i re-gîndirii 
unei gîndiri con-text-tualizate.

Paradoxal, prea mult bine poate produce 
uneori r�ul. Pe cînd, niciodat�, prea mult r�u nu 
poate produce binele.

Neîn�elegerea lumii poate �  o form� de 
suportare a ei.

Unii sînt mîndri tocmai pentru c� nu au 
cu ce se mîndri. Sînt o excep�ie goal�.

Cine �ine la no�iunea de prietenie nu va 
avea prieteni.

Bog��ia material� poate �  o cale sigur� 
de a �  s�rac cu duhul.

Politica s-a n�scut tot dintr-o coast� – 
dar din una de diavol.

Uneori singur�tatea poate �  un lux. 
Alt�dat� – un calvar.

Cu adev�rat pot da doar ceea ce, aparent, 
nu am.

Mul�i cred c� pe ei Dumnezeu i-a f�cut la 
comand�.

Orice form� de scris adev�rat ar trebui 
s�-�i anuleze propria natur�.

Cuvintele tac cu alte cuvinte.

Al XII-lea Congres Na�ional pentru
Pastora�ia Tineretului - Roma,

10-13 noiembrie 2011

„S� cre�tem împreun� pentru o via�� bun�” - 
Tinerii �i dimensiunea comunitar� a vie�ii �i credin�ei 
a fost tema celui de-al XII-lea Congres Na�ional pentru 
Pastora�ia Tineretului, organizat de Serviciul Na�ional 
pentru Pastora�ia Tineretului din cadrul Conferin�ei 
Episcopale Italiene, care s-a desf��urat în capitala Ita-
liei în perioada 10-13 noiembrie 2011 �i la care au par-
ticipat peste 700 de delega�i din peste 160 de parohii, 
mi�c�ri �i asocia�ii pentru tineri.

La Congres a participat �i o delega�ie din partea 
României format� din Pr. Paul Popa �i Ana Popa din Epar-
hia de Oradea, Codru�a Fernea din Eparhia de Cluj-Gher-
la �i Pr. Felix Roca din Dieceza de Ia�i. De asemenea au 
participat �i delega�ii din Danemarca, Slovenia, Ungaria, 
Lituania, Malta, Marea Britanie, Serbia �i Polonia.

Lucr�rile Congresului au fost deschise joi, 10 no-
iembrie, de Mons. Enrico Solmi, episcop de Parma �i 
pre�edintele Comisiei Episcopale pentru Familie �i Via�� 
din cadrul Conferin�ei Episcopale Italiene, care a f�cut o 
radiogra� e a ce înseamn� s� � i tân�r azi din patru punc-
te de vedere: familie, studii-munc�, voca�ie �i suferin��, 
�i a îndemnat participan�ii la congres s� aib� curajul s� 
educe tinerii „nu pentru a �  admiratori sterili ci pentru a 
�  misionari”, în primul rând în comunit��ile locale, care 
au mare nevoie de elanul �i vitalitatea tinerilor.

Apoi Pr. Franco Imoda, pre�edintele Agen�iei 
Sfântului Scaun pentru monitorizarea �i promovarea 
calit��ii universit��ilor �i facult��ilor ecleziastice, a vor-
bit despre „Individualism, rela�ii �i via�� comunitar� în 
societatea �i cultura contemporan�”. Pr. Franco a sub-
liniat faptul c� exist� trei provoc�ri care amenin�� au-
tenticitatea � in�ei umane, în special a tinerilor, acestea 
� ind: fragmentarea vie�ii, depresia sau triste�ea �i diz-
armonia, care pot �  neutralizate prin coeren��, voin��, 
libertate, implicare, armonie, dar mai ales bucurie. (…)

Congresul italian pentru Pastora�ia Tineretului 
ne-a oferit posibilitatea s� interac�ion�m cu responsa-
bilii cu tinerii din întreaga Italie, dar �i din alte ��ri ale 
Europei, �i s� descoperim înc� o dat� aten�ia deosebit� 
pe care Biserica o are vis-a-vis de educarea genera�iilor 
tinere în spirit cre�tin, care s� � e în comuniune nu doar 
în Biseric�, ci �i în misiune în via�a cotidian�.

Codru�a FERNEA
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La data de 1 decembrie 2011 s-au împlinit 93 de 
ani de la Marea Unire, moment unic în istoria români-
lor, deoarece se des�vâr�ea unitatea statal� a românilor, 
prin unirea Transilvaniei cu România.

Într-un cadru festiv, continuând o veche tradi�ie 
început� în 1979, �i anul acesta s-au întâlnit la Boc�a, în 
biserica în care a�teapt� învierea mor�ilor marele nostru 
înainta� Simion B�rnu�iu, istorici, oameni de cultur�, 
dar �i simpli s�teni, pentru a s�rb�torii Ziua Na�ional� a 
României. Întrunirea a început cu un parastas celebrat 
de c�tre preotul paroh Alexandru Fi�, împreun� cu pre-
o�ii Cristian Borz de la B�d�cin �i Cristian Laslo din 
Bobota, localit��i cu rezonan�� istoric�.

La eveniment au luat cuvântul numero�i parti-
cipan�i: medicul Liviu Gârbea, prof. dr. Cornel Grad, 
Ioan Lupa, Marin Pop, Avram Pop, care în cuvântul lor 
au vorbit despre Simion B�rnu�iu �i înainta�ii lui din 
Boc�a, Ioan �i Iuliu Maniu, Victor �i Iacob Deleu, aces-
ta din urma prefect în oastea lui Iancu, Valentin Copo-
su, preotul martir din Bobota.

Momentul poetic a fost constituit din recit�rile 
din poe�ii basarabeni Alexei Mateevici, Grigore Vieru, 
Nicolae Dabija �i Leonida Lari. S-a cântat, s-a recitat, 
s-au �inut discursuri; cei prezen�i au putut s� asculte �i 
câteva fragmente din Discursul lui B�rnu�iu din Cate-

Ziua Na�ional� s�rb�torit� la Boc�a lui Simion B�rnu�iu

drala Blajului, sau Declara�ia de Unire cu �ara prezen-
tat� de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu pe Câmpul 
lui Horea la 1 Dec. 1918.

Pr. Alexandru FI


Ora�ul Valea lui Mihai a s�rb�torit joi, 1 decem-
brie, Ziua Na�ional�. Localitatea are 10317 de locuitori 
din care 8768 maghiari, 1430 români, 92 rromi. Popu-
la�ia român�, „minoritar�” în acest context demogra� c, 
cu sprijinul Prim�riei �i prin organizarea inspectorului 
ISU, Cormo� Victor, aniverseaz� anual cu bucurie Ma-
rea Unire de la Alba Iulia.

Festivitatea s-a deschis prin intonarea imnului 
na�ional, urmat de salutul primarului, Zoltán Kovács, �i 
urarea tradi�ional� „La mul�i ani, România!” adresate 
preo�ilor (promotori �i garan�i ai vie�ii culturale-spiri-
tuale române�ti), o� cialit��ilor locale, reprezentan�ilor 
institu�iilor de poli�ie �i pompieri �i reprezentan�ilor 
partidelor politice. Evenimentul a continuat cu dis-
cursul doamnei Carmen Zima, muzeograf local, care 
a subliniat aspira�ia constant� �i insistent� a poporului 
român de a forma un stat unitar. „La temelia Statului 
na�ional român este nu doar o victorie militar�, ci, mai 
ales, actul de voin�� al na�iunii române. Sacri� ciile ei 
în campania anilor 1916 �i 1917 au fost r�spl�tite prin 
izbânda idealului na�ional”. Preo�ii, Marius Dumitru 
Popa (parohul ortodox) �i Zorel Zima (parohul greco-
catolic) s-au rugat pentru odihna su	 etelor eroilor nea-
mului �i a celor care au contribuit la emanciparea spi-
ritual� �i cultural� a ��rii. Monumentul dedicat acestor 

eroi a fost împodobit cu 	 orile �i coroanele depuse în 
semn de recuno�tin��.

Festivitatea s-a încheiat cu un moment popular-
artistic sus�inut de copii �colii generale �i de „Feciorii 
bihorului”. Ace�tia i-au încântat pe cei prezen�i cu cân-
tece populare �i cu colinde tradi�ionale.

În aceast� zi de s�rb�toare a neamului românesc 
Dumnezeu s� binecuvânteze România �i pe to�i cet�-
�enii ei.

Pr. Zorel ZIMA

Ziua Na�ional� a României la Valea lui Mihai
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Duminic�, 4 decembrie, a fost o zi de mare s�r-
b�toare pentru comunitatea greco-catolic� din Sânla-
z�r, jud. Bihor. Dup� mai bine de 63 de ani de perse-
cu�ie s-a reu�it celebrarea S� ntei Liturghii în l�ca�ul de 
cult, proprietate a Parohiei Greco-Catolice.

Practic, vineri 2 decembrie, prin intermediul exe-
cutorului judec�toresc s-a reu�it intrarea în l�ca�ul de cult. 
La încheierea procesului verbal au participat atât credin-
cio�i greco-catolici, cât �i ortodoc�i. Emo�ia primilor a 
fost deosebit�, unii dintre ei v�rsând lacrimi de bucurie.

Duminic� 4 decembrie, în prezenta a numeroase 
persoane, a fost celebrat� Sfânta Liturghie de c�tre p�-
rintele paroh din Sânlaz�r, Cioar� Adrian 
imon, �i pr. 
Ghiulai Florin, parohul din S�rsig. În cuvântul s�u de 
înv���tur�, p�rintele Cioar� Adrian 
imon a men�ionat: 
„Este o zi istoric�. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu ni 
s-a îndeplinit aceast� dorin�� arz�toare a credincio�i-
lor de a se putea ruga în biserica construit� de p�rin�ii 
�i str�mo�ii lor. În asemenea momente trebuie s� d�m 
dovad� c� suntem adev�ra�i cre�tini ai bisericii greco-
catolice s� iert�m �i s� privim cu încredere spre viitor”.

Episcopia Român� Unit� cu Roma, Greco-Cato-

Prima Sfânt� Liturghie celebrat� dup� 63 de ani
în biserica din Sânlaz�r

lic�, urmeaz� s� reintre într-un interval de timp cât mai 
scurt �i în posesia altor l�ca�e de cult câ�tigate în in-
stan��: Vintere, Holod, V��ad, S�rsig. În acela�i timp, 
episcopia r�mâne consecvent� punctului de vedere 
potrivit c�ruia în l�ca�ele de cult redobândite se ofer� 
g�zduire liturgic� fra�ilor ortodoc�i.

Pr. Florin JULA

Prilej de mare bucurie pentru trei diaconi care au 
fost hirotoni�i întru preo�ie. Ceremonia a avut loc, ieri, 
în Catedrala „Sfântul Nicolae”. Zeci de credincio�i, 
preo�i �i familiile celor trei sacerdo�i au luat parte la 
eveniment. Cei trei preo�i hirotoni�i sunt: Florin Jula, 
Vlad Voicu �i Gabriel Vana.

În cuvântul s�u de înv���tur� PSS Virgil Bercea 
a spus: „Evanghelia de ast�zi ne vorbe�te despre o fe-
meie gârbov�. În ea trebuie s� vedem omul gârbovit 
de p�cate. Acestea pot �  vindecate prin spovedanie �i 
rug�ciune. În acest context, trei diaconi sunt hirotoni�i 
preo�i”, a spus PSS Virgil Bercea. Referindu-se la cali-
t��ile pe care trebuie s� le aib� un preot, episcopul Vir-
gil Bercea a subliniat c� modelul preotului este însu�i 
Mântuitorul.

 „Preotul ve�nic este Mântuitorul. Acesta a fost 
profet, preot �i rege. Preotul ne marcheaz� întreaga via-
��, de la botez, la împ�carea cu Dumnezeu prin taina 
spovedaniei, prin spiritul care ne vindec�, ne cunun�, 
ne s� n�e�te casele, ne conduce pe drumul c�tre Împ�r�-
�ie, c�tre Casa Tat�lui. Pe preot, îl vom iubi sau îl vom 
critica în func�ie de cum î�i asum� cele trei caracteris-
tici (profet, preot �i rege) pentru a deveni un alt Cristos. 
Mare este chemarea la preo�ie… Reu�im noi preo�ii �i 
voi credincio�ii s� în�elegem voca�ia? Reu�im noi pre-
o�ii s� o tr�im în a�a fel încât s� devenim un alt Cris-
tos…?”, a spus PSS Virgil Bercea în încheierea predicii 

sale, cerând ajutorul lui Dumnezeu �i al Maicii S� nte în 
îndeplinirea acestei chem�ri.

To�i trei preo�ii s� n�i�i sunt absolven�ii Semina-
rului Teologic „S� n�ii Trei Ierarhi” din Oradea. Ace�tia 
au bene� ciat de o bun� preg�tire teologic� �i spiritual�. 
La � nalul ceremoniei, în numele preo�ilor hirotoni�i a 
luat cuvântul pr. Gabriel Vana. Acesta a mul�umit epi-
scopului Virgil Bercea, precum �i tuturor celor care au 
contribuit la preg�tirea lor. În încheiere, preo�ii nou hi-
rotoni�i au binecuvântat mul�imea din catedral�.

Crina DOBOCAN www.bihon.ro

S� n�ire de preo�i la Catedrala „Sfântul Nicolae”
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Sâmb�t�, 3 decembrie 2011, începând cu ora 14:00, 
a avut loc la Viena Întâlnirea Anual� a Preo�ilor Greco-
Catolici din Austria. Ziua a început cu rug�ciunea Orei 
a VI-a în Capela Sfântul Andrei a Palatului Episcopal, 
urmat� de discu�iile care s-au �inut în Sala Consistoriului. 
Au participat 21 de preo�i �i un diacon: 8 preo�i ucraineni, 
6 preo�i români, 3 austrieci, un preot maghiar, un preot 
sirian melkit, un preot din Belarus, un preot american �i 
un diacon român. O parte dintre preo�ii greco-catolici din 
Austria au lipsit din motive obiective.

Lucr�rile au fost prezidate de noul vicar general, 
drd. Yurij Kolasa. Preo�ii români care au participat la 
conferin�� sunt: pr. Vasile Lu�ai – rectorul Misiunii Româ-
ne Unite, Greco-Catolice, din Viena; pr. Ovidiu Pintea – 
vicar parohial în Parohia Kagran, Viena; pr. Ioan Iulian 
Hotico – vicar parohial în Parohia Leopoldau, Viena; pr. 
Remus Dan Marsu – preot paroh al comunit��ii greco-
catolice din Graz; pr. Gheorghi�� Dobric� – spiritual la 
Spitalul Baumgarten; pr. Alexandru Dumitru Suciu – spi-
ritual la spitalul SMZ-OST, precum �i diaconul Traian 
T�ma�. Diaconul Marcel 
tefan Cristea s-a mutat din luna 
octombrie în Germania, la München.

S-au abordat diferite teme, printre care: statutul 
preo�ilor c�s�tori�i în Occident, reorganizarea ordinaria-
tului bizantin. În partea a doua a întâlnirii, Eminen�a Sa, 
Cardinal Christoph Schönborn a mul�umit preo�ilor gre-
co-catolici pentru activitatea lor în Austria, atât în paro-
hiile bizantine, cât �i în cele latine, �i a mai amintit faptul 
c� Viena �i Austria sunt o punte între Orient �i Occident, 

unde contactele se pot stabili mai u�or.
Întâlnirea s-a încheiat la ora 17:30, iar la ora 18:00 

s-a celebrat Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântul 
tefan. 
R�spunsurile au fost date în limbi diferite: român�, 
german� �i ucrainean�. Corul românesc a fost compus din 
studen�ii masteranzi ai Facult��ii de Muzic� din Timi�oara 
- Sec�ia Oratorio, de la clasele conf. univ. dr. Dana Chifu, 
conf. univ. dr. Ana Stan, conf. univ. dr. Marius Manyov, 
c.d.a. dr. Aura Twarowska, condu�i de prep. univ. drd. Ce-
zar Verlan.

Dup� Sfânta Liturghie, preo�ii si so�iile lor au fost 
invita�i la recep�ia organizat� la Palatul Episcopal, unde 
Eminen�a Sa a mul�umit îndeosebi so�iilor preo�ilor pen-
tru sprijinul acordat so�ilor �i pentru devotamentul lor.

Pr. Ioan Iulian HOTICO

Întâlnirea Preo�ilor Greco-Catolici din Austria 

În seara zilei de 9 decembrie 2011, PSS Virgil Ber-
cea a vizitat „Villa Immacolata”, casa de exerci�ii spiri-
tuale a diecezei de Padova, care se g�se�te în localitatea 
Torreglia, pe colinele Euganee, într-un cadru natural de 
excep�ie. Episcopul a fost înso�it de pr. Doru Popovici, 
directorul postului românesc Radio Maria. Aici, Prea-
s� n�ia Sa i-a întâlnit pe cei doi preo�i care coordoneaz� 
comunitatea greco-catolic� româneasc� din Padova, pr. 
Aetius Pop �i respectiv pr. Cristian Sab�u, care locuie�te 
în aceast� cas�.

Vizita a constituit un prilej de schimb de experien�e 
cu pr. Federico Giacomin, directorul casei. Acesta i-a pre-
zentat episcopului or�dean speci� cul a�ez�mântului desti-
nat reculegerilor spirituale �i primirii diferitor grupuri care 
sosesc în c�utarea unei întâlniri cu Domnul în pace �i în t�-
cere, precum �i minunata experien�� a voluntarilor, care în 
ultimii ani au sus�inut numeroasele necesit��i ale institu�iei, 
oferindu-�i timpul �i priceperea lor.

La Liturghia celebrat� în diminea�a zilei de 10 de-
cembrie împreun� cu c�lug�ri�ele �i comunitatea „Vilei 
Immacolata”, PSS Virgil a amintit faptul c�, cu exact 29 
de ani în urm�, el celebra întâia sa Sfânt� Liturghie, � ind 
pe atunci preot nou s� n�it în clandestinitate. Pornind de la 
întrebarea „De ce?” prezent� în Evanghelia zilei, episco-

pul a meditat asupra marilor momente ale vie�ii, în care 
Domnul ne surprinde �i ne d� întâlnire, pentru a-i vedea 
chipul �i pentru a intui sensul profund al vie�ilor noastre.

PSS Virgil s-a interesat de mersul comunit��ii ro-
mâne�ti din Padova, de activit��ile religioase �i culturale 
în care aceasta se implic�. Le-a transmis, de asemenea, 
tuturor românilor salutul �i binecuvântarea Sa, asigurân-
du-i de comuniunea în rug�ciune.

Pr. Cristian SAB	U

PSS Virgil Bercea în vizit� la Padova
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Ziua „Vulcan-Irinyi” la Leta-Mare, Ungaria
Sâmb�t�, 12 noiembrie, Asocia�ia Cultural� Româ-

n� din Leta Mare (Létavértes), Ungaria, a organizat me-
morialul cultural “Ziua Vulcan-Iriny”.

Ziua a debutat cu o întrunire la Prim�ria local�. 
Au fost prezen�i printre invita�i: ambasadorul României 
în Ungaria, domnul Alexandru Victor Micula, împreun� 
cu domnii consuli români Constantin Iuliu Aron �i C�-
t�lin C��aru, reprezentan�i ai Autoguvern�rii Române, ai 
o� cialit��ilor locale, ai institu�iilor de cultur� din Bihor 
(Aurel Chiriac, directorul Muzeului ��rii Cri�urilor, Luci-
an Silaghi, directorul Direc�iei Jude�ene pentru Cultur� �i 
Patrimoniu Na�ional Bihor, Blaga Mihoc, Ioan F. Pop, de 
la muzeul “Iosif Vulcan”, Ioan Moldovan, directorul re-
vistei de cultur� “Familia”), ai Episcopiei Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic� Oradea, ai Episcopiei Ortodo-
xe Române din Gyula, ai Prim�riei localit��ii Holod, re-
spectiv reprezentan�i ai Catedrei de Limb� Român� de la 
Facultatea din Szeged. Deschiderea o� cial� a fost urmat� 
de o prezentare a localit��ii f�cut� de primarul urbei. Cu 
ocazia anivers�rii a 20 de ani de la în� in�are, pre�edintele 
asocia�iei, domnul Cri�an a oferit titlul de „membru de 
onoare” pentru trei colaboratori �i prieteni marcan�i, prin-
tre care a fost �i domnul dr. Aurel Chiriac.

Urm�torul punct al festivit��ii a fost celebrarea co-
mun� de c�tre protopopul de Leta Mare, pr. Szimicsku 
Ferenc, �i reprezentantul Episcopiei de Oradea, pr. Zima 
Zorel, paroh de Valea lui Mihai, în limba maghiar� �i ro-
mân�, a Panehidei, spre odihna su	 etelor servilor: Iosif 
Vulcan (om de cultur�, român greco-catolic, fondator al 
revistei „Familia”, cel care a „descoperit” talentul poetic 
al tân�rului Mihai Eminescu), Irinyi Ioan (Janos – savant, 
inventatorul chibritului) �i pr. Iustin Pop� u (protopop gre-
co-catolic de Leta Mare). Momentul liturgic a fost urmat 
de depunerea de coroane la trei loca�ii: la mormântul preo-
tului Iustin Pop� u, cel al mamei lui Iosif Vulcan - Victoria 
n�sc. Iriny, respectiv la placa comemorativ� a domicilierii 
lui Vulcan în localitate.

Ziua s-a încheiat cu o cin� �i o m�rturie impresi-
onant� �i plin� de autorepro� al actualului pre�edinte al 
asocia�iei, domnul Cri�an (Krizsan) - necunoa�terea lim-
bii materne române �i rezumarea con�tiin�ei române�ti 
la „na�terea din p�rin�i români”, respectiv la organizarea 
unor astfel de comemor�ri ale marilor personalit��i cultu-
rale române, precum Iosif Vulcan, care a tr�it o perioad� 
în aceast� localitate.

Aceast� asocia�ie a fost fondat� la 3 decembrie 
1991, din dorin�a p�str�rii identit��ii na�ionale române�ti, 
conserv�rii patrimoniului cultural �i a organiz�rii unor eve-
nimente culturale române. Actualmente, cet��enii maghiari 
de na�ionalitate român� ai urbei sunt integral asimila�i de 
majoritatea maghiar�. Datele istorice con� rm� existen�a 
Bisericii Române Unite în localitate înc� din anul 1750, 
respectiv a unei �coli române�ti din 1754. R�zboaiele mon-
diale cu implica�iile recon� gur�rii teritoriale, trecerea Pa-
rohiei Române Unite, Greco-Catolice din Leta Mare sub 
jurisdic�ia Episcopiei de Hajdúdorog, acum cu sediul la 
Nyíregyháza �i introducerea limbii maghiare în liturgie au 
sl�bit �i acest ultim pilon al românit��ii.

Pr. Zorel ZIMA

Reculegere spiritual� pentru tinerii din Protopopiatul de Beiu�
Sâmb�t�, 19 noiembrie 2011, a avut loc reculegerea spiri-

tual� destinat� tinerilor din Protopopiatul de Beiu�, activitate des-
f��urat� în casa parohial� din 
tei. Participan�ii care au dat curs 
invita�iei au fost în num�r de 20, dintre care 15 tineri ai parohiilor: 
Beiu�, 
tei, B�i�a �i Petrani.

Tema acestei reculegeri a fost „Miriam, sora lui Moise”, 
surprins� atât ca ap�r�toare a vie�ii, ca femeie care-L laud� pe 
Domnul, cât �i ca Miriam care se r�zvr�te�te; medita�iile au fost 
conduse de c�tre Pr. Iosif Slobotnic �i Surorile Minime ale Pur-
gatorului, din Beiu�. Programul a debutat prin cântecele tinerilor, 
urmate de o prezentare succint� a ceea ce înseamn� rug�ciunea �i 
valoarea acesteia. În continuare, tinerii au avut parte de momente 
de medita�ie, discu�ii pe grupuri, spovad�, mult a�teptata mas� de prânz, jocuri �i dans, zâmbete �i prietenii. Aceast� zi de 
reculegere a fost încoronat� cu adora�ia euharistic�, moment în care tinerii au putut re	 ecta la rela�ia lor cu Dumnezeu.

Urm�toarea reculegere adresat� tinerilor din protopopiatul de Beiu� va avea loc în luna februarie, urmând ca loca�ia 
�i data exact� s� � e anun�ate ulterior preo�ilor parohi.

Veridiana GHIURC	
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Colect� Special�
 Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi special� a carit��ii noastre 
comunitare duminica „Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o 
colect� special�. Tasul din data de 13 noiembrie 2011, duminica „Samariteanul 
Milostiv” a fost predat, de � ecare parohie asocia�iei. Astfel au intrat în caseria 
asocia�iei suma de 16.769 lei.
 Domnul s� v� binecuvânteze pe to�i cei ce aduce�i daruri �i face�i bine 
întru s� ntele noastre biserici �i v� aduce�i aminte de cei s�raci.

Pr. Olimpiu Todorean
Parohia Ghe�, 210 lei
Parohia Sanlaz�r, 150 lei
Parohia Crestur, 180 lei
Parohia Olosig, Seminar Oradea, 123 lei
Parohia „Sf. Gheorghe” Oradea, 490 lei
Parohia Oradea I „Sf. Nicolae”, 1.598 lei
Parohia II M�n�stire „Maica Domnului”, 1.745 lei
Parohia Nojorid, 50 lei
Parohia T��nad, 130 lei
Parohia Haieu, 201 lei
Parohia „Sf. Familie” Zal�u, 540 lei
Parohia Boc�a, 75 lei
Parohia Marin, 115 lei
Parohia Chilioara, 30 lei
Parohia Ortelec, 75 lei
Parohia Huseni, 34 lei
Parohia Ban, 80 lei
Parohia Peceiu, 80 lei
Parohia Cizer, 16 lei
Parohia Horoatu Crasnei, 140 lei
Parohia Dumbrava Nord, Zal�u, 330 lei
Parohia Campia S�laj, 370 lei
Parohia S�l�jeni, 150 lei
Parohia Spital, Zal�u, 32 lei
Parohia Hereclean, 260 lei
Parohia Stârciu, 10 lei
Parohia „Sf. Anton”, Carei, 260 lei
Parohia Giri�u de Cri�, 37 lei
Parohia „Duminica Tuturor S� ntilor”, 
Don Orione Oradea, 205 lei
Parohia Valea lui Mihai, 150 lei
Parohia „Na�terea Maicii Domnului
Ostiglia, Italia, 200 euro
Parohia „Sf. Treime” Nuf�rul, Oradea, 357 lei
Parohia Sâmb�ta, 330 lei
Parohia Ale�d, 200 lei
Parohia Marghita, 800 lei
Parohia Suplacu de Barc�u, 73 lei
Parohia Ghenetea, 150 lei
Parohia „În�l�area Domnului”, Oradea, 250 lei
Parohia Gruilung, 26 lei

Parohia Calea Mare, 34 lei
Parohia Sititelec, 40 lei
Parohia Ghenetea, 50 lei
Parohia S�rsig, 191 lei
Parohia Sântandrei, 800 lei
Parohia „Sf. Dumitru”, Oradea, 50 lei
Parohia Beiu�, 125 lei
Parohia Dr�goteni, 28 lei
Parohia Pocola, 55 lei
Parohia Ioani�, 60 lei
Parohia Gr�dinari, 26 lei
Parohia 
tei, 200 lei
Parohia Prisaca, 40 lei
Parohia Petrani, 50 lei
Parohia V�lanii de Beiu�, 122 lei
Parohia Uileacu de Beiu�, 26 lei
Parohia B�i�a, 30 lei
Parohia Delani, 51 lei
Parohia 
ilindru, 200 lei
Parohia Sânmartin, 66 lei
Parohia B�ile Felix, 100 lei
Parohia Ceica, 50 lei
Parohia Supur, 100 lei
Parohia Bab�a, 330 lei
Parohia Beznea, 50 lei
Parohia B�dacin, 100 lei
Parohia Cam�r, 40 lei
Parohia Cehei, 50 lei
Parohia Cosniciu de Jos, 45 lei
Parohia Cosniciu de Sus, 35 lei
Parohia Drighiu, 168 lei
Parohia Halm��d, 210 lei
Parohia Iaz, 150 lei
Parohia Marca, 110 lei
Parohia Plopi�, 150 lei
Parohia Por�, 125 lei
Parohia Sâg, 100 lei
Parohia 
imleu Silvaniei, 710 lei
Parohia N�dar, 85 lei
Parohia 
umal, 805 lei
Parohia Valc�u de Jos, 70 lei
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Ioan F. POP

Cineva spunea c� vom putea cunoa�te cu adev�-
rat istoria doar atunci cînd vom cunoa�te istoria � ec�rei 
persoane care a tr�it pe p�mînt. Lucru care este, în mod 
evident, imposibil. Ca atare, calea spre universalitatea 
istoric� r�mîne s� � e trasat� prin particularit��i speci-
� ce, prin secven�ialit��i care pot contura un tot cît de 
cît comprehensibil. C�ci universalul istoric nu este, la 
urma urmei, decît o suit� de particularit��i evenimen�i-
ale care îi procur� acestuia substan�a.

În aceast� perspectiv�, cartea pe care încerc s� 
o prezint, �i care are titlul Credin�� �i cultur�, vicisitu-
dini �i speran��, Ed. Citadela, Satu-Mare, 2011, purt-
înd semn�tura profesorilor Rozalia Cosma �i Gheor-
ghe Cosma, se înscrie în seria tentativelor de a reface 
un fragment de istorie, mai ales în datele lui îndelung 
ocultate. Mai exact, este vorba de eviden�ierea conexi-
unilor istorice �i religioase care au determinat evolu�ia 
cre�tinismului românesc, apari�ia �i importan�a Biseri-
cii greco-catolice, momentele ei de cump�n�, dar �i de 
revenire a acesteia. Nu atît noutatea istoriogra� c� este 
vizat� în acest volum – de�i avem multe interac�iuni �i 
priviri novatoare -, ci, mai ales, determin�rile �i sinteza 
unor evenimente care au marcat istoria cre�tinismului 
românesc în pandant cu pulsul lui universal. Faptul c� 
cei doi autori nu sînt istorici de profesie – avînd îns� 
o îndelung� propensiune istoriogra� c� -, nu se obser-
v� nic�ieri în cuprinsul c�r�ii, aspect ce reprezint� un 
merit în sine. Prin abordarea întinsei arii tematice se 
face apel la cele mai conving�toare surse bibliogra� -
ce, la fel dup� cum sînt re�inute p�rerile unor reputa�i 
speciali�ti în domeniu. Sînt analizate �i reevaluate în-
tr-un arc mare de timp cele mai importante momente 
din istoria credin�ei poporului român, de la originea �i 
geneza limbii pîn� în prezent. Autorii se opresc la cele 
mai importante evenimente �i personalit��i din istoria 
bisericii române, atît a celei greco-catolice, cît �i a ce-
lei ortodoxe. Spiritul exactit��ii matematice face cas� 
bun� cu valen�ele � lologice ale scriiturii, dup� cum îm-
binarea unor momente ale cre�tinismului european cu 
cele na�ionale �i locale pun mai bine în lumin� întregul 
demers istoriogra� c. Particularul istoric poate �  în�eles 
mai bine doar dac� este privit în sincronia �i diacronia 
lui, dincolo de orice tenta�ii autarhice sau de perspec-
tive egocentriste. Desigur, nu pot aici decît s� sugerez 

bog��ia de date �i particularit��i istorice la care cei doi 
autori se opresc. O simpl� privire a titlurilor din cuprins 
este edi� catoare. Cartea este, de fapt, un veritabil ma-
nual de ini�iere, un util exerci�iu propedeutic în istoria-
litatea cultural� �i spiritual� a poporului român, folosi-
tor oric�rui cititor care dore�te s� a	 e cîte ceva despre 
trecutul s�u. Chiar dac� nu se înva�� nimic din istorie, 
- lucru demonstrat cu prisosin�� de-a lungul timpului -, 
necunoa�terea �i ignorarea ei nu reprezint� o dovad� de 
în�elepciune.

Privirea cuprinz�toare orientat� spre o problema-
tic� istoric� înc� destul de controversat�, cu repercursiuni 
directe în actualitate, face din cartea de fa�� înc� o încer-
care de în�elegere a ceea ce am fost, ca premis� pentru a 
aproxima cît de cît ra�ional ceea ce sîntem. Efortul celor 
doi autori este salutar, constituindu-se într-o pild� de îm-
pletire a pasiunii cu cercetarea documentat�, a onestit��ii 
excursului obiectiv cu subiectivitatea inerent�. Dar, pen-
tru a prelua cuvintele din titlul acestei c�r�i, întotdeauna, 
în materie de istorie �i cultur� româneasc�, vicisitudinile 
au fost prea multe, speran�ele – prea pu�ine. N�d�jduiesc 
îns� c� st�m mai bine cu credin�a...

CREDIN
	 �I CULTUR	 SAU
DE LA UNIVERSAL LA PARTICULAR

 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.
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Alin CRE
U

DRUMURILE PE CARE MERGEM �I GULIVERIZAREA
Via�a poate �  comparat� cu o garnitur� de tren. 

Are un sens / direc�ie (unic� pentru � ecare dintre noi), 
un început  (gara în care ne îmbarc�m) �i un sfâr�it 
(gara în care coborâm). 

Unii oameni, între cele doua extreme, aleg s� î�i 
tr�iasc� via�a, l�sându-se purta�i de ea, stând în scaune 
pân� la sfâr�it. Este drept c� al unora este mai confor-
tabil, al altora prea mare ori prea mic, pentru al�ii poate 
incomod, dar totu�i este altceva decât s� c�l�tore�ti pe 
podea �i s� sim�i toate vibra�iile sau hurduc�turile. Unii 
au scaunul mo�tenit, al�ii �i l-au cump�rat, a�a c� în 
continuare nu mai este necesar sa faca efort decat pe 
acela de a �i-l p�stra. Nu consider� necesar� nici comu-
nicarea, decât evenual cu cei care au scaune asem�n�-
toare, unii dintre ei mergând pân� la observarea deta-
liilor scaunului (locul unde este a�ezat, forma, textura 
materialului din care este f�cut, cu ce este acoperit, cine 
l-a proiectat �i l-a executat, pe ce se sprijin�, dac� este 
în apropierea altora de acela�i fel �i multe altele). Esen-
�a acestei vie�i MATRIX-ate este consumul sub toate 
aspectele �i la toate nivelele calitative. 

Al�i oameni se ridic� din scaun chiar în timpul 
mersului, uneori brusc (acest lucru provocandu-le 
mici ame�eli), pentru a realiza ceva, pentru a vorbi cu 
al�ii, pentru a merge la toalet�, pentru a dansa, pentru 
a se distra �i câte altele. Ei sunt cei care tr�iesc, care 
se opun curentului, care vor s� ias� în eviden��, for-
mând concuren�a pentru categoria anterioar� �i com-
punând meritocra�ia. 

Al�ii nici m�car nu �tiu c� sunt în tren sau au 
renun�at s� mai cread� asta, uitându-se la salba de in-
succese care li se pare f�r� de sfâr�it. Totul se reduce 
pentru ei, atunci când î�i amintesc, la unele dintre nece-
sit��ile minime, de baz�, adica hran� când au, ap� dac� 
nu se poate altceva �i eventual somn ca o completare a 
„realit��ii” sau ca o distrac�ie.

Prin jocul întâmpl�rii, � ecare dintre ace�tia se 
pot a	 a la un moment dat în fa�a unui calculator. Via-
�a este într-o asemenea m�sur� de original�, ridicând 
sau coborand oamenii de pe orice stau, încât  întrece cu 
mult �i avansatele scenarii sau teroii S.F. 

Cu mici excep�ii, nu �tim niciodat� cu cine con-
vers�m la celalalt cap�t al planetei respectiv al tastelor. 
Dincolo de orice risc exist� pl�cerea comunic�rii, ne-
voia de cel�lalt, dorin�a de a nu �  singur, siguran�a c� 
vei primi un r�spuns, poate chiar cel dorit, nevoia de 
a-�i împ�rt��i cuno�tin�ele, de a te face cunoscut �i de a 
le putea spune celorlal�i c� ieri ai discutat cu X sau cu 
foarte multe persoane, uitând bineîn�eles precizarea c� 
totul s-a petrecut în mediul virtual. Unii doresc s� î�i 
încerce limitele pe seama celorlal�i pentru c� se poate; 
nimeni �i nimic nu le interzice asta, exclusiv propria 
morala, dac� ea exist�. Al�ii „încearc� marea cu dege-

tul”, pân� se „frig”, urmând abia apoi, în caz fericit s� 
î�i restructureze totul, de la atitudini pân� la comporta-
ment. Al�ii î�i doresc s� î�i reverse inclusiv pe internet 
personalitatea lor „binecuvântat�” indiferent daca acest 
lucru le-a fost cerut sau nu, de obicei predominând ul-
tima variant�. Sunt �i persoane care consider� c� sim�ul 
umorului pe care îl au în posesie este imperativ necesar 
s� produc� zâmbete pân� la urechi, a�a c�    a�teap-
t� aproape la � ecare vorb� pe care o spun ca ceilal�i 
s�-i trimita iconul „SMILEY” multiplicat la in� nit, 
daca este posibil. S� nu uit�m �i de cei cu „Sindromul 
Fuego”, care exact ca �i artistul men�ionat �tiu „cânta 
orice”, se pricep la toate, ei � ind exper�ii, perspectiva 
perceput� a�a doar de ei în�i�i.      

Sunt p�rin�i care spun c� nu în�eleg ceea ce se 
întâmpl�, c� nu se pricep la calculatoare, prin aceasta 
neasumându-�i comportamentele / faptele, vorbele etc 
copiilor. Uit� c� ei de�in controlul, luând în considerare 
doar dou� aspecte: 1. sunt cei care pl�tesc acest lucru 
însemnând c� pot merge pân� la limitarea, suspendarea 
sau des� in�area conexiunii la internet �i 2. pot citi tot 
ceea ce scrie pe monitor. Chiar dac� unele texte sunt în 
englez�, se poate vedea forma general� a paginii, dac� 
este înso�it de imagini, î�i pot nota anumite cuvinte care 
li se par interesante pentru a întreba mai  târziu  pe ci-
neva care �tie englez� ce anume înseamn�, î�i pot nota 
„www” urmând s� discute apoi cu persoane care au un 
minimum de informa�ii legate de internet, despre ce se 
discut� pe acel site, pot consulta istoricul acces�rilor, 
iar în ultim� instan�� pot vorbi cu proprii copii despre 
ceea ce au f�cut. Cel mai bine este s� � e integrate în 
cadrul unui comportamente parental toate acestea.           

Drumurile � ecaruia dintre noi sunt unice �i la 
momentele potrivite întâlnim persoane deosebite care 
prin felul lor de a �  �i de a gândi ne determin� s� ne 
ajust�m propriile sisteme de valori. 

Dac� drumul / c�rarea pe care mergem nu ar �  
unice, toat� lumea ar �  la fel, adic� foarte bogat� sau 
foarte s�rac�. La noi, ca �i în alte ��ri, nu se prefer� 
stilul occidental de împ�r�ire a boga�iei ��rii care ar 
avea ca �i rezultat ridicarea nivelului de trai al tuturor 
cet��enilor, pentru c� altfel nu ar exista contrastul abso-
lut necesar �i existen�ial, de etalare a bog��iei. Regmul 
anterior a pus prea mare accent pe egalitarism în sens 
negativ adic� s� avem to�i la fel nimicul, uitând c� oa-
menii sunt � in�e extrem de versatile. A�a c� azi avem 
„explozia” acelui nimic a unei mici p�r�i a popula�iei. 
Acesta este fenomenul de guliverizare; etalarea unor 
lucruri cât mai mari, mai multe �i pe cât posibil cât 
mai scumpe (lan�uri groase la gât de care atârn� cruci 
supradimensionate); ghiuluri �i inele cât mai late; ma-
�ini cu cât mai mul�i cai putere case �i vile; c�l�torii în 

(continuare în pag. 19)
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Comemorarea profesorului Francisc Pall la Carei

str�in�tate; rela�ii cât mai extinse �i la nivele cât mai 
mari; prietenii cât mai multe cu persoane de ambele 
genuri. Dincolo de toate acestea fa�ada social�, în � nal, 
omul este tot singur. Teoria cheilor spune c� e�ti cu atât 
mai important cu cât ai mai pu�ine astfel de obiecte. De 
exemplu, cei care lucreaz� la baza nivelului piramidei 
sociale, cum este personalul de serviciu / între�inere, 
au chei de la toate înc�perile / birourile, deoarece altfel 
nu î�i pot face treaba, neajungând la locul de munc�. 
Prin contrast, cel a	 at la vârful ierarhiei, are o cheie 
sau niciuna. Toate u�ile îi sunt deschise atât la propriu 
cât �i la � gurat.  Cheia pe care o are este de la u�a bi-
roului sau de la dulapul / seiful cu cele mai importante 
documente. 

 Referitor la momentul potrivit când întâlnim 
persoane deosebite este su� cient s� re	 ecta�i.  Sigur � -
ecare a�i avut / ave�i în su	 et acest tip de persoane, care 
v-au marcat �i v-au f�cut s� � �i ceea ce sunte�i azi. Poa-
te au fost persoane reale (str�bunicii, bunicii, p�rin�ii, 

profesorii) sau poate � in�e virtuale (eroi din � lme, din 
jocuri, din c�r�i, din desene animate sau altele). Acele 
persoane au avut / au calit��i deosebite care le-au f�cut 
unice �i repere în sistemul vostru de valori. Poate dori�i 
s� � �i ca �i ele sau poate simplul fapt c� alerga�i la aces-
tea v� lini�te�te �i v� echilibreaz� su	 ete�te, ajutându-
v� prin reinc�rcarea bateriilor s� redeveni�i voi in�iv�. 
Acele persoane sunt de o valoare inestimabil�. Pe de 
alt� parte referitor la momentul potrivit, exemplul este 
asem�n�tor cu cel din cazul c�r�ilor. Vin în via�a noas-
tr� atunci când suntem preg�ti�i s� le primim. Ace�ti 
oameni dac� ar �  sosit prea devreme sau prea târziu, 
nu s-ar �  reg�sit în sistemul nostru de valori. Filoso� i 
antici spuneau ca omul este ca �i o amfor� în care locu-
ie�te su	 etul. De voi depinde ce face�i cu el, îl p�stra�i 
la locul lui în lini�te, îl dezvolta�i, uita�i de el, îl vinde�i 
... S� nu uit�m c� tr�im o singur� dat�, dar esen�a este 
cum anume ?   

La 24 noiembrie 2011 se împlinesc 100 de ani de 
la na�terea marelui istoric Francisc Pall. Cu acest prilej 
sâmb�t�, 19 noiembrie, a avut loc la Carei un simpo-
zion dedicat centenarului na�terii istoricului Francisc 
Pall. Lucr�rile simpozionului au fost deschise de PSS 
Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea.

În cuvântul s�u despre istoricul Francisc Pall, Prea-
s� n�itul Virgil a subliniat faptul c� „For�a �i curajul de a 
continua pe drumul cunoa�terii adev�rului i-au venit pro-
fesorului Francisc Pall din convingerea c� Dumnezeu l-a 
creat ca explorator printre manuscrise �i � le de istorie. 
Modelul i-a fost Profesorul Constantin Marinescu, dar as-
t�zi putem spune c� �i i-a fost inspira�ie �i Ecleziastul cu 
în�elepciunea sa: „m-am sârguit în inima mea s� cercetez 
�i s� iau aminte cu în�elepciune la tot ceea ce se petrece 
sub cer. Acesta este un chin cumplit pe care Dumnezeu l-a 
dat � ilor oamenilor” (Ec 1,13). Profesorul Pall a în�eles 
c� misiunea sa, „chinul” pe care trebuie s�-l îndure, este 
aceea de a nu l�sa nimic necercetat în domeniul s�u, chiar 
dac� dubiul c� ar mai putea exista alte documente prin 
arhive uitate persist� în su	 etul cercet�torului. Încercând 
s� intuiasc�, s� se transpun� �i s� transmit� doar spiritul 
vremii, cu acribie benedictin� dar �i cu mult� încredere 
în Dumnezeu, cercet�torul Francisc Pall a restituit mereu 
binele �i frumosul bazate pe adev�r”.

În cadrul simpozionului au conferen�iat: acade-
micianul Ioan Aurel Pop, prof. George Ciprian, prof. 
Ovidiu Ghitta, prof. Blaga Mihoc, prof. Ionu� Costea, 
Radu Giurc�, prefectul Jude�ului Satu Mare �i prof. 
Ioan Ciarn�u. În cadrul simpozionului, profesorul Ioan 
Ciarn�u a prezentat cartea: „100 de ani de la na�terea 
lui Francisc Pall”, al c�rei autor este.

La eveniment au participat numeroase o� cialit��i 

locale �i jude�ene dintre care îi amintim pe Adrian 
tef, 
vicepre�edintele Consiliului Jude�ean, deputatul Ioan Hol-
di�, Dan Maier, directorul Finan�elor Publice, Liviu Mar-
ta, directorul Muzeului Jude�ean, Hago Nandor, directo-
rul Muzeului Or��enesc, preo�ii C�lin Buzura �i Cosmin 
Bontea, numero�i profesori din Carei �i Satu-Mare.

Manifest�rile dedicate marelui istoric Francisc 
Pall s-au încheiat duminic�, 20 noiembrie, cu o Litur-
ghie Arhiereasc�, dup� care a urmat un scurt concert 
de muzic� de camer� sus�inut de violonistul Rudolf 
Fatyol,de�in�tor al titlului de Cet��ean de Onoare al 
ora�ului Carei. La � nal, în curtea din spatele bisericii 
Sfântul Andrei, lâng� fântâna artezian�, a avut loc dez-
velirea bustului celui ce a fost prof. univ. dr. Francisc 
Pall. Evenimentul s-a încheiat cu o agap� fr��easc�.

PSS Virgil a mul�umit p�rintelui Radu Filip, pro-
topop de Carei, Prim�riei Carei, precum �i tuturor orga-
nizatorilor pentru aceast� ini�iativ�.
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Ziua Voluntarului Caritas, 2011
edi�ia a VI-a

Premiul pt. programul ,,SERVIREA MESEI CALDE”
Voluntara Maria Nagy

Voluntarul anului 2011
Alexandru Mure�an

Premiul pentru Colecta de Pa�ti
Voluntarul Alexandru Farc;

Invitat special
Maria Gheorghiu


