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În perioada 13-15 ianuarie a.c., responsabilii �i 
asisten�ii de unit��i pedagogice (pui de lup, lupi�ori, cer-
ceta�e �i cerceta�i) - ai Asocia�iei „Cerceta�ii Români 
Uni�i” s-au mobilizat �i au participat la prima lor ie�ire 
de informare/formare în pedagogia cercet��easc�. Locul 
nu a fost ales întâmpl�tor, ci tocmai în inima mun�ilor, 
acolo unde „cerceta�ul vede [...] lucrarea lui Dumnezeu” 
parcurge un drum, depune un efort �i se mobilizeaz� 
pentru a tr�i câteva zile de aventur�. Astfel, satul Dami� 
(comuna Bratca, jude�ul Bihor), situat în muntele P�du-
rea Craiului, ne-a primit pentru a descoperi împreun� 
prietenia �i fraternitatea cercet��easc�.

Scopul acestei ie�iri a fost acela de a închega cât 
mai bine comunitatea �e� lor, de a-i face con�tien�i de 
munca de educatori cre�tini pe care ei o desf��oar� în ve-
derea form�rii copiilor/tinerilor. În acest sens, programul 
ie�irii a constat în expunerea unor sesiuni caracteristice 
� ec�rei unit��i; practic, � ecare �ef de unitate, un asistent 
al �efului de unitate lupi�ori �i totodat� un drume� în servi-
ciu, a f�cut o expunere a ceea ce reprezint� munca pe care 
o desf��oar� în unitatea pe care o coordoneaz�. În acest 
sens, Silviu Sana, �eful de grup �i totodat� responsabil al 
unit��ii de cerceta�i, a prezentat „Bazele fundamentale ale 
cercet��iei”; Valeriu Domu�a, drume� în serviciu, a f�cut 
o expunere cu privire la „Etapele de progresie la ramu-
ra drume�i/c�l�uze (17-23 ani)”, îndrum�torul spiritual al 
asocia�iei, Pr. Iuliu-Vasile Muntean, a sus�inut dou� sesi-
uni: „Marile b�t�lii ale omului între «a � » �i «a avea»” �i, 
totodat�, „Repere ale comunic�rii inter-personale”; Lucia 

Pantea, Akela la unitatea pui de lup, a prezentat „Generali-
t��i ale pedagogiei ramurii pui de lup/lupi�ori (7-12 ani)”, 
iar Adrian Cr�ciun, Akela la unitatea lupi�ori, a prezentat 
„Importan�a jocului în pedagogia lupi�orilor (7-12 ani)”; 
Ioana Costa, asistent Akela pentru unitatea lupi�ori, a pre-
zentat „Generalit��i în vederea preg�tirii veghilor” �i toto-
dat� „Particularit��i ale � ec�rui tip de veghe”. Ana-Maria 
Grad, �ef unitate cerceta�e, a prezentat „Psihologia vârste-
lor (a treia copil�rie - vârsta �colar� mic� �i adolescen�a 
- vârsta �colar� mare)”.

Între sesiunile de pedagogie cercet��easc� s-au f�-
cut diferite jocuri �i cântece care au animat grupul �i l-au 
ajutat s� pun� în practic� cuprinsul sesiunilor care au fost 
expuse. De asemenea, atelierul de noduri �i leg�turi, pre-
zentat de Vlad Fusus, �ef de patrul�, a stârnit interes toc-
mai prin faptul c� a fost un atelier practic de înv���re a 
unor tehnici de îmbinare �i legare a lemnelor.

Sfânta Liturghie a constituit un moment de oferire 
�i mul�umire lui Dumnezeu pentru faptul de a ne a� a îm-
preun� în mijlocul naturii. Întâlnind acolo o iarn� adev�ra-
t�, � ind totul alb în jur, explorarea zonei �i ora drume�ului/
c�l�uzei au venit ca momente de pauz� �i re� ec�ie bine 
meritate. Serile au fost animate de veghile celor dou� pa-
trule, numite generic, „C��elul” �i „Capra Neagr�”, � ecare 
din ele, reu�ind prin voie bun� s� aduc� mul�umire Dom-
nului pentru minunea de a �  mereu în mijlocul nostru.

Sfatul îndrum�torului spiritual a fost pus în practi-
c�, astfel încât, � ecare clip� a fost tr�it�, participan�ii � ind 
prezen�i �i implica�ie pe deplin în toate activit��ile întâlni-
rii, reu�ind astfel s� atingem scopul ie�irii. În felul acesta, 
unitatea din echipa �e� lor a fost redescoperit�, reîmpros-
p�tarea cuno�tin�elor � ind necesar� pentru a oferi copii-
lor/tinerilor ce ne-au fost încredin�a�i activit��i de calitate 
care s� contribuie la progresul uman �i spiritual al lor.

Aceast� ie�ire a fost prima dintr-un ciclu de infor-
mare/formare a �e� lor de unit��i, un început plin de spe-
ran�� pentru trup, minte �i su� et, care ne-a ajutat s� în-
�elegem importan�a educa�iei prin metoda cercet��easc�, 
despre care Baden-Powell - fondatorul mi�c�rii - spunea, 
acum mai bine de un secol, c� „nu este o �tiin�� obscur� �i 
grea ci mai degrab�, un joc plin de antren”.

Ana Maria GRAD, Pr. Iuliu-Vasile
MUNTEAN, Silviu SANA

Week-end de formare
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Iubi�i fra�i �i surori,
În lecturile biblice din aceast� duminic� – a doua 

din timpul de peste an – iese în eviden�� tema chem�rii: în 
Evanghelie este chemarea primilor ucenici din partea lui 
Isus; în prima lectur� este chemarea profetului Samuel. În 
amândou� povestirile se remarc� importan�a � gurii care 
desf��oar� rolul de mediator, ajutând persoanele chema-
te s� recunoasc� vocea lui Dumnezeu �i s� o urmeze. În 
cazul lui Samuel, este vorba de Eli, preot la templul din 
Silo, unde era p�zit în antichitate chivotul leg�mântului 
(arca alian�ei), înainte de a �  transportat la Ierusalim. Într-
o noapte Samuel, care era înc� un b�iat �i de mic tr�ia în 
serviciul templului, de trei ori consecutiv s-a auzit chemat 
în somn �i a alergat la Eli, dar nu era el cel care îl chema. 
A treia oar� Eli a în�eles �i i-a zis lui Samuel: „Dac� te mai 
cheam�, r�spunde-i: „Vorbe�te, Doamne, sluga Ta ascul-
t�’” (1Sam 3,9). A�a �i s-a întâmplat, �i de atunci încolo 
Samuel a înv��at s� recunoasc� cuvintele lui Dumnezeu �i 
a devenit profetul s�u credincios.

În cazul ucenicilor lui Isus, � gura c�l�uzitoare este 
aceea a lui Ioan Botez�torul. În fapt, Ioan avea un mare 
cerc de ucenici, �i între ace�tia erau �i dou� perechi de 
fra�i: Simon �i Andrei, Iacob �i Ioan, pescari din Galileea. 
La doi dintre ace�tia Ioan Botez�torul l-a indicat pe Isus, a 
doua zi dup� botezul în râul Iordan. L-a ar�tat spunându-
le: „Iat� Mielul lui Dumnezeu” (In 1,36), care echivala cu 
a spune: „Iat�-l pe Mesia”. �i acei doi l-au urmat pe Isus, 
au r�mas îndelung cu El �i s-au convins c� era cu adev�-
rat Cristos. Au spus aceasta imediat �i celorlal�i, �i a�a s-a 
format primul nucleu a ceea ce avea s� devin� colegiul 
Apostolilor. În lumina acestor dou� texte, a� vrea s� sub-
liniez rolul decisiv al c�l�uzei spirituale în drumul de cre-
din�� �i, în special, în r�spunsul la voca�ia de consacrare 
special� pentru slujirea lui Dumnezeu �i a poporului s�u. 
Deja credin�a cre�tin� îns��i, prin sine, presupune vestirea 
�i m�rturia: în fapt ea consist� în adeziunea la vestea cea 
bun� c� Isus din Nazaret a murit �i înviat, c� este Dumne-
zeu. �i astfel �i chemarea de a-l urma pe Isus mai îndea-
proape, renun�ând la a forma o familie proprie pentru a se 
dedica marii familii a Bisericii, trece în mod normal prin 
m�rturia �i propunerea unui „frate mai mare”, de obicei a 
unui preot. Aceasta f�r� a uita rolul fundamental al p�rin-
�ilor, care prin credin�a lor genuin� �i bucuroas� �i iubirea 
lor conjugal� arat� � ilor c� este frumos �i este posibil a 
construi toat� via�a pe iubirea lui Dumnezeu.

Dragi prieteni, s� o rug�m pe Fecioara Maria pen-
tru to�i educatorii, în special pentru preo�i �i pentru p�rin�i, 
ca s� aib� con�tiin�a deplin� despre importan�a rolului lor 
spiritual, pentru a favoriza în tineri, pe lâng� cre�terea 
uman�, r�spunsul la chemarea lui Dumnezeu, spunând: 
„Vorbe�te, Doamne, slujitorul t�u te ascult�”.

Biserica ofer� lumina Evangheliei
6.01.2012

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

Iubi�i fra�i �i surori,
Celebr�m ast�zi solemnitatea Epifaniei Domnu-

lui. Este o s�rb�toare foarte veche, care î�i are originea 
în Orientul cre�tin �i pune în eviden�� misterul mani-
fest�rii lui Isus Cristos tuturor neamurilor, reprezentate 
de Magii care au venit ca s� îl adore pe Regele Iudeilor 
n�scut la Betleem, cum poveste�te Evanghelia lui Ma-
tei (cf. 2,1-12). Acea „lumin� nou�” care s-a aprins în 
noaptea Cr�ciunului (cf. Prefa�a de Cr�ciun I) ast�zi în-
cepe s� str�luceasc� asupra lumii, cum sugereaz� ima-
ginea stelei, un semn ceresc care a atras aten�ia Magilor 
�i i-a c�l�uzit în c�l�toria lor spre Iudeea.

Toat� perioada Cr�ciunului �i a Epifaniei este ca-
racterizat� de tema luminii, legat� �i de faptul c�, în emi-
sfera de nord, dup� solsti�iul de iarn� ziua reîncepe s� se 
lungeasc� în raport cu noaptea. Dar, dincolo de pozi�ia lor 
geogra� c�, pentru toate popoarele are valoare cuvântul 
lui Cristos: „Eu sunt lumina lumii. Cine m� urmeaz� nu 
umbl� în întuneric, ci va avea lumina vie�ii” (Ioan 8,12). 
Isus este soarele ap�rut la orizontul omenirii pentru a lu-
mina existen�a personal� a � ec�ruia dintre noi �i pentru a 
ne c�l�uzi pe to�i împreun� spre �inta pelerinajului nostru, 
spre p�mântul libert��ii �i al p�cii, în care vom tr�i pentru 
totdeauna în comuniune cu Dumnezeu �i între noi.

Vestirea acestui mister al mântuirii a fost încredin-
�at� de Cristos Bisericii Sale. Acest mister, scrie Sfântul 
Paul, „nu a fost cunoscut � ilor oamenilor din celelalte 
genera�ii, a�a cum este revelat acum s� n�ilor s�i apostoli 
�i profe�i prin Spiritul: p�gânii sunt împreun�-mo�teni-
tori, formeaz� un singur trup �i sunt împreun� p�rta�i 
ai promisiunii în Cristos Isus” (Efeseni 3,5-6). Invita�ia 
pe care profetul Isaia o adresa ora�ului sfânt Ierusalim 
se poate aplica Bisericii: „Lumineaz�-te, lumineaz�-te, 
Ierusalime, c� vine lumina ta, �i slava Domnului peste 
tine a r�s�rit! C�ci iat� întunericul acoper� p�mântul, �i 
bezna, popoarele; dar peste tine r�sare Domnul, �i slava 
Lui str�luce�te peste tine” (Isaia 60,1-2).

Este a�a cum spune profetul: lumea, cu toate re-
sursele sale, nu este în stare s� îi dea omenirii lumina 
pentru a-i orienta drumul. O vedem �i în zilele noastre: 
civiliza�ia occidental� pare s� �  pierdut orientarea, na-
vigheaz� la întâmplare. Biserica îns�, datorit� Cuvântu-
lui lui Dumnezeu, vede prin aceste neguri. Nu posed� 
solu�ii tehnice, dar �ine privirea îndreptat� spre �int� �i 
ofer� lumina Evangheliei tuturor oamenilor de bun�vo-
in��, de orice na�iune �i cultur�. Aceasta este �i misiunea 
reprezentan�ilor ponti� cali pe lâng� statele �i organiza-
�iile interna�ionale. Chiar în diminea�a aceasta, am avut 
bucuria s� confer consacrarea episcopal� la doi noi Nun�i 
apostolici. S� încredin��m Fecioarei Maria slujirea lor �i 
lucrarea de evanghelizare a întregii Biserici.

Despre îndrumarea spiritual�
15.01.2011
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Papa Benedict al XVI-lea a anun�at ast�zi, 6 
ianuarie 2012, lista Cardinalilor pe care îi va crea 
în cadrul Consistoriului din 18 februarie 2012. 
Printre noii Cardinali se va num�ra �i PF Lucian 
Mure�an, Arhiepiscopul Major al Bisericii Româ-
ne Unite cu Roma, Greco-Catolic�. Este al treilea 
Cardinal român, dup� Cardinalul Iuliu Hossu �i 
Cardinalul Alexandru Todea. Red�m în continuare 
cuvintele Suveranului Pontif de anun�are a listei 
Cardinalilor. 

Cu mare bucurie, anun� c� în 18 februarie 
anul curent va avea loc un Consistoriu în care voi 
numi 22 de noi membri ai Colegiului Cardinali-
lor. Dup� cum se �tie, Cardinalii au sarcina de a-l 
ajuta pe Succesorul Apostolului Petru în desf��u-
rarea ministerului s�u de înt�rire în credin�� a fra-
�ilor �i de a �  principiu �i fundament al unit��ii �i 
comuniunii Bisericii. 

 Iat� numele noilor purpura�i: 
1. Mons. Fernando Filoni, prefectul Con-

grega�iei pentru Evanghelizarea Popoarelor; 
2. Mons. Manuel Monteiro de Castro, peni-

ten�iar major; 
3. Mons. Santos Abril Y Castello, Arhipreot 

al Bazilicii papale Santa Maria Maggiore; 
4. Mons. Antonio Maria Veglio, pre�edin-

tele Consiliului Ponti� cal pentru Pastora�ia Mi-
gran�ilor �i Itineran�ilor; 

5. Mons. Giuseppe Bertello, pre�edintele 
Comisiei Ponti� cale pentru Statul Vatican �i pre-
�edintele Guvernatoratului aceluia�i stat; 

6. Mons. Francesco Coccopalmerio, pre�e-
dintele Consiliului Ponti� cal pentru Textele Legis-
lative;

7. Mons. Joao Braz de Aviz, prefectul Con-
grega�iei pentru Institutele de Via�� Consacrat� �i 
Societ��ile de Via�� Apostolic�; 

8. Mons. Edwin Frederik O’Brien, Pro-
Mare Maestru al Ordinului Ecvestru al Sfântului 
Mormânt din Ierusalim;

9. Mons. Domenico Calcagno, pre�edintele 
Administra�iei Patrimoniului Scaunului Apostolic; 

10. Mons. Giuseppe Versaldi, pre�edinte 
al Prefecturii Afacerilor Economice ale Sfântului 
Scaun;

11. Preafericirea Sa George Alencherry, 
Arhiepiscop Major de Ernakulam-Angamaly al Si-
ro-Malabarezilor (India);

12. Mons. Thomas Christopher Collins, Ar-
hiepiscop de Toronto (Canada); 

13. Mons. Dominik Duka, Arhiepiscop de 
Praga (Republica Ceh�); 

14. Mons. Willem Jacobus Eijk, Arhiepi-
scop de Utrecht (��rile de Jos); 

15. Mons. Giuseppe Betori, Arhiepiscop de 
Floren�a (Italia); 

16. Mons. Timothy Michael Dolan, Arhie-
piscop de New York (Statele Unite ale Americii); 

17. Mons. Rainer Maria Woelki, Arhiepi-
scop de Berlin (Republica Federal� German�);

18. Mons. John Tong Hon, Episcop de 
Hong Kong (Republica Popular� Chinez�);

 Am decis, mai mult, s� ridic la demnitatea 
de Cardinali un venerabil prelat, care î�i desf��oa-
r� ministerul de P�stor �i P�rinte al unei Biserici, 
�i trei merituo�i ecleziastici, care s-au distins prin 
implicarea lor în slujba Bisericii. Ace�tia sunt: 

1. Preafericirea Sa Lucian Mure�an, Arhi-
episcop Major de Alba-Iulia �i F�g�ra� al Româ-
nilor (România); 

2. Mons. Julien Ries, preot al Diecezei de 
Namur �i profesor emerit de istorie a religiilor la 
Universitatea Catolic� din Louvain; 

3. Pr. Prosper Grech, O.S.A., docent eme-
rit la diferite Universit��i romane �i consultor în 
Congrega�ia pentru Doctrina Credin�ei; 

4. Pr. Karl Becker, S.J., docent emerit al 
Universit��ii Ponti� cale Gregoriana, timp de mul-
�i ani consultor al Congrega�iei pentru Doctrina 
Credin�ei.

 Noii Cardinali provin din diferite p�r�i ale 
lumii �i î�i desf��oar� diverse slujiri pentru Sfân-
tul Scaun sau în contact direct cu credincio�ii ca 
P�rin�i �i P�stori ai unor Biserici particulare. 
Doresc s� v� invit pe to�i s� v� ruga�i pentru noii 
ale�i, cerând mijlocirea Preas� ntei Fecioare Ma-
ria, Maica Bisericii, pentru ca ei s� �tie s� m�rtu-
riseasc� întotdeauna cu curaj �i dedicare iubirea 
lor pentru Cristos �i pentru Biserica Sa.

PF Lucian Mure�an, al treilea Cardinal
al Bisericii Române Unite cu Roma
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Preafericitul Lucian Mure�an, Arhiepiscop Major 
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic� �i 
Pre�edinte al Conferin	ei Episcopilor Catolici din Româ-
nia, va �  creat cardinal de c�tre Papa Benedict al XVI-lea. 
Preafericitul Lucian va primi bereta ro�ie de cardinal în 
cadrul concistoriului din 18 februarie 2012, al patrulea din 
timpul ponti� catului Papei Benedict al XVI-lea. 

Anun	ul a fost dat de însu�i Sfântul P�rinte Papa 
Benedict al XVI-lea, vineri, 6 ianuarie 2012, la sfâr�itul 
S� ntei Liturghii din Solemnitatea Epifaniei Domnului. 
Suveranul Pontif a anun	at numirea a 22 de noi membri 
ai Colegiului Cardinalilor, care provin din diferite p�r	i 
ale lumii. Referindu-se la Preafericitul Lucian, Suvera-
nul Pontif a spus: „Am decis s� ridic la demnitatea de 
cardinal un venerat Episcop, care î�i desf��oar� slujirea 
de P�stor �i P�rinte al unei Biserici”. 

„Ne bucur� aceast� numire, care este un dar pen-
tru Biserica Catolic� din România �i un semn de înt�ri-
re în credin	� pentru � ii ei. O rug�m pe Sfânta Fecioar� 
Maria s�-i mijloceasc� Preafericitului Lucian harurile 
necesare, ca s� poat� m�rturisi în continuare cu curaj �i 
d�ruire iubirea sa fa	� de Cristos �i fa	� de Biseric�”, a 
declarat Înaltpreas� n	itul Ioan Robu, Arhiepiscop Mi-
tropolit de Bucure�ti �i Vicepre�edinte al Conferin	ei 
Episcopilor din România. 

Preafericitul Lucian Mure�an va �  a treilea car-
dinal român, dup� Cardinalul Iuliu Hossu �i Cardinalul 
Alexandru Todea, to�i trei � i ai Bisericii Române Uni-
te cu Roma, Greco-Catolic�. Cardinalul Iuliu Hossu a 
fost creat cardinal „in pectore” la 28 aprilie 1969 de 
c�tre Papa Paul al VI-lea, iar Cardinalul Alexandru To-
dea a fost creat cardinal la 28 iunie 1991 de c�tre Papa 
Ioan Paul al II-lea. 

În Biserica Catolic�, Cardinalii sunt prela	i ale�i 
direct de c�tre Papa, pentru a-l ajuta în misiunea pe 

care o are ca P�stor Suprem al Bisericii, înt�rindu-i pe 
fra�i în credin�� �i � ind principiu �i temelie a unit��ii �i 
comuniunii Bisericii. 

Biogra� a: 
Preafericitul Lucian Mure�an s-a n�scut la 23 

mai 1931 la Ferneziu, ast�zi cartier al municipiului Baia 
Mare, al zecelea din cei doisprezece copii ai familiei 
Petru �i Maria. A studiat teologia mai întâi la seminarul 
romano-catolic din Alba Iulia, iar apoi în clandestini-
tate. A fost hirotonit preot în clandestinitate, la 19 de-
cembrie 1964, prin impunerea mâinilor Preas� n�itului 
Ioan Dragomir, Episcopul auxiliar al Maramure�ului. 
Tot în clandestinitate, din 1985 pân� în 1990 a condus 
Eparhia de Maramure�, mai întâi ca Ordinarius provi-
zoriu, iar mai apoi ca titular. A fost consacrat episcop 
la 27 mai 1990, la Baia Mare. La 4 iulie 1994 a fost 
numit de c�tre Papa Ioan Paul al II-lea ca Arhiepiscop 
al Arhidiecezei de Alba Iulia �i F�g�ra� �i Mitropolit 
al Bisericii Române Unit� cu Roma, Greco-Catolic�. 
Din 26 mai 2003 este membru al Congrega�iei pentru 
Bisericile Orientale, numit de c�tre Papa Ioan Paul al 
II-lea. La 16 decembrie 2005, Sfântul P�rinte Benedict 
al XVI-lea l-a ridicat la demnitatea de Arhiepiscop Ma-
jor al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catoli-
c�, odat� cu ridicarea Bisericii Mitropolitane sui iuris 
la rangul de Biseric� Arhiepiscopal� Major�, prin Bula 
Ad totius Dominici gregis. A fost intronizat ca Arhiepi-
scop Major la 30 aprilie 2006, în prezen�a Prefectului 
Congrega�iei pentru Bisericile Orientale, Preafericirea 
Sa Igna�iu Moussa I Cradinal Daoud. 

Biogra� a, pe larg, a Preafericitului Lucian Mu-
re�an: http://www.bru.ro/blaj/pf-lucian-muresan

Pr. Eduard-Mihai Co�a
Secretar General

COMUNICAT DE PRES� 
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Biserica Greco-Catolic� din România este una din 
Bisericile locale privilegiate în timpul ponti� catului papei 
Benedict al XVI-lea. Mai întâi, Mitropolia de Alba Iulia 
�i F�g�ra� (Blaj)- denumirea canonic� a Bisericii locale 
pe care o numim în general Biserica Greco-Catolic� sau 
Biserica român� Unit� cu Roma, a fost ridicat� la rangul 
de Arhiepiscopie Major�.

Ca Arhiepiscopie Major�, scaunul de la Blaj �i în-
treaga Biseric� Greco-Catolic� din România bene� ciaz� 
de toate privilegiile unui scaun patriarhal �i de o autono-
mie canonic� l�rgit� fa�� de Roma.

Apoi Roma a dat aprobarea pentru în� in�area a dou� 
noi scaune de episcopi vicari, unul la Blaj �i altul la Bucu-
re�ti, sprijinind numirea în cele dou� scaune a unor episcopi 
tineri, iubitori ai ritului bizantin �i tradi�iilor orientale.

Un episcop greco-catolic a fost, de asemenea, im-
plicat în organizarea Sinodului episcopilor de la Roma �i în 
dialogul de cel mai înalt nivel cu Bisericile Ortodoxe. Iar 
acum, chiar la începutul acestui an, Arhiepiscopul major 
Lucian Mure�an a fost „creat” cardinal.

Lucian Mure�an este al doilea episcop consecutiv, 
titular al scaunului principal al Bisericii Greco-Catolice 
din România care prime�te titlul de cardinal. Primii doi 
au fost Iuliu Hossu (episcop de Cluj-Gherla), numit car-
dinal in pectore, în timp ce se a� a în arest la domiciliu în 
România comunist�, de c�tre papa Paul al VI-lea �i mi-
tropolitul Alexandru Todea, numit cardinal de c�tre papa 
Ioan Paul al II-lea.

De men�ionat totu�i faptul c� to�i ace�ti ierarhi au 
fost „crea�i” cardinali la o vârst� su� cient de înaintat� 
pentru a nu mai putea participa propriu-zis la procesul de 
alegere al unui nou Pap�.

Dup� cum se �tie, �i cardinalii sunt, la rândul lor, 
de trei feluri: cardinalii de rang episcopal, cardinalii de 
rang presbiterial �i cardinalii de rang diaconal. În rangul 
de cardinal episcopal nu se g�sesc decât 6 cardinali nu-
mi�i de pap�, precum �i titularii scaunelor patriarhale, la-
tine sau orientale, a� ate în comuniune cu Roma. R�mâne 
de v�zut dac� Sfântul Scaun, respectând indica�ia conci-
liului Vatican II cu privire la echivalen�a dintre titlurile de 
Patriarh �i cel de Arhiepiscop Major, îl va numi pe Lucian 
Mure�an ca �i Cardinal episcopal de F�g�ra� �i Alba Iulia.

Un protector pentru greco-catolicismul românesc: 
papa Benedict al XVI-lea

Care este semni� ca�ia acestei aten�ii particulare 
acordat� de Sfântul Scaun, în ultima vreme, unei Biserici 
mici, considerat� adesea a �  o piatr� de poticneal� în dialo-
gul dintre catolici �i ortodoc�i? De ce Benedict al XVI-lea 
a decis nu doar s� acorde o cinste special� Bisericii Greco-
Catolice române, ci s� o �i înzestreze cu episcopi tineri, 
bine preg�ti�i, iubitori ai ritului bizantin?

R�spunsul îl are, desigur, excelentul pap�-teolog, 
care conduce, în acest moment, Biserica Catolic�, Bene-
dict al XVI-lea. Actualul pontif nu s-a l�sat niciodat� purtat 
de sentimentalismele (pioase sau nu) care au impulsionat 

dialogul ecumenic, ducându-l pe c�r�ri tot mai str�ine de 
cele ale adev�rului de credin��. Înc� de la începutul pon-
ti� catului s�u, a avertizat asupra dictaturii relativismului 
ce afecteaz� Biserica �i lumea, opunând acestei dictaturi 
echilibrul dintre ra�iune �i credin��.

În succesiunea de evenimente în care, sub patrona-
jul papei Benedict, a fost prins� Biserica Greco-Catolic� din 
România, se poate remarca voin�a Romei de a înt�ri Biseri-
cile locale, f�cându-le s�-�i redescopere propria identitate �i 
preg�tindu-le, astfel, viitorul. �i prin viitorul lor se în�elege 
�i viitorul Bisericii universale, desigur...

Cu barb� �i f�r� barb�
Biserica Greco-Catolic� din România a ie�it din 

catacombele prigoanei comuniste cu o identitate pierdu-
t�. Greco-catolicii, care din a doua jum�tate a secolului 
al XIX-lea deveneau tot mai pu�in ortodoc�i în comuni-
une cu Roma, latinizându-�i rug�ciunile �i credin�a, au 
refuzat, (�i din pricina rolului nefast jucat de Biserica Or-
todox� român� în prigoana comunist� contra catolicilor) 
asem�narea cu ortodoc�ii.

S� d�m un exemplu aparent super� cial, dar totu�i 
edi� cator, prin valoarea sa simbolic�. Niciun episcop gre-
co-catolic de dup� 1990 nu avea barb�. Acum, în 2012, 
din cei 8 episcopi greco-catolici, 5 poart� podoaba faci-
al� ce în Ortodoxia care nu se g�se�te în comuniunea cu 
Roma este aproape o condi�ie sine qua non pentru orice 
ierarh ortodox.

Din cei trei episcopi care nu sunt (înc�) b�rbo�i, 
doi fac parte din vechea genera�ie de ierarhi catolici (cea 
de la începutul anilor 90) iar al treilea (episcopul Virgil 
Bercea al Oradei) este un cunosc�tor �i un p�str�tor al 
tradi�iilor r�s�ritene.

Biserica Greco-Catolic�, sub impulsul inteligent 
al Romei, î�i redescoper� propria identitate r�s�ritean�, 
tradi�ia sa autentic� �i începe s� joace un rol tot mai im-
portant pe „scena mare” a Bisericii Catolice.

Desigur, numirea lui Lucian Mure�an ca �i cardi-
nal al Bisericii Catolice nu va avea consecin�e imediate. 
Lucian Mure�an nu mai este la vârsta la care s� mai � e 
apt pentru îndeplinirea obliga�iilor sale de cardinal al Bi-
sericii Catolice. Nu poate participa la conclavuri, nu poa-
te conduce dicastere („ministerele” Bisericii Catolice) �i 
categoric nu este un „papabil”.

Dar Lucian Mure�an este al doilea titular al scaunu-
lui de la Blaj care prime�te p�l�ria de cardinal. Iar ca Arhi-
episcop major, poate s� asocieze de� nitiv titlul de cardinal 
celui de titular al scaunului arhiepiscopal de la Blaj.

Cât despre viitor, majoritatea episcopilor greco-ca-
tolici sunt tineri. Doi dintre ei, Mihai Fr��il� �i Claudiu Pop, 
au fost la momentul hirotonisirii lor cei mai tineri episcopi 
din întreaga Biseric� Catolic�. Viitorul Bisericii Greco-Ca-
tolice �i viitorul Catolicismului le apar�ine... Mai ales dac� 
tinere�ea lor va �  „asezonat�” cu o p�l�rie de cardinal...

Bogdan DUCA
http://spunesitu.adevarul.ro

Despre noul Cardinal român �i viitorul Bisericii Catolice
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CONFERIN�A EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA 
Str. Diligen�ei nr. 24, sector 3, 031555 - Bucure�ti 
Tel./fax 4031/4361250;
e-mail: secretariat@episcopat.ro 
Nr. 81/14.02.2011 

Domnului 
Traian B�SESCU 
Pre�edintele României 
BUCURE�TI 

Stimate Domnule Pre�edinte, 
Membrii Conferin�ei Episcopilor Catolici din 

România, Lucian Mure�an, arhiepiscop major, Arhie-
piscopia Român� Unit�, Greco-Catolic� de Alba Iulia 
�i F�g�ra� (Blaj), Ioan Robu, arhiepiscop �i mitropolit, 
Arhiepiscopia Romano-Catolic� de Bucure�ti, György 
Jakubinyi, arhiepiscop �i ordinariu armeano-catolic, 
Arhiepiscopia Romano-Catolic� de Alba Iulia, Floren-
tin Crih�lmeanu, episcop eparhial, Episcopia Român� 
Unit�, Greco-Catolic� de Cluj-Gherla, Martin Roos, 
episcop diecezan, Episcopia Romano-Catolic� de Ti-
mi�oara, Alexandru Mesian, episcop eparhial Episco-
pia Român� Unit�, Greco-Catolic� de Lugoj, László 
Böcskei, episcop diecezan, Episcopia Romano-Cato-
lic� de Oradea, Virgil Bercea, episcop eparhial, Epi-
scopia Român� Unit�, Greco-Catolic� de Oradea, Jen
 
Schönberger, episcop diecezan, Episcopia Romano-
Catolic� de Satu Mare, Vasile Biz�u, episcop eparhial, 
Episcopia Român� Unit�, Greco-Catolic� de Mara-
mure� (Baia Mare), Petru Ghergel, episcop diecezan, 
Episcopia Romano-Catolic� de Ia�i, Mihai Fr��il�, epi-
scop auxiliar, vicar de Bucure�ti, Vicariatul Român Unit, 
Greco-Catolic de Bucure�ti, ca întâi st�t�tori ai epar-
hiilor �i diecezelor greco- �i romano-catolice din �ara 
noastr� se adreseaz� pe aceast� cale Domniei Voastre în 
chestiunea fondurilor arhivistice biserice�ti na�ionalizate 
de regimul comunist, referitor la care au fost formulate 
modi� c�ri la Legea Arhivelor Na�ionale Nr. 16/ 1996, 
modi� c�ri ce au primit votul favorabil al Camerei Depu-
ta�ilor în �edin�a din data de 8 noiembrie 2011. 

Analizând unele declara�ii recente ale unor oa-
meni politici precum �i documentele f�cute publice de 
sindicatele cadrelor din Arhivele Na�ionale ale Româ-
niei, membrii Conferin�ei Episcopilor Catolici din Ro-
mânia, se declar� profund indigna�i de o parte dintre 
aceste a� rma�ii formulate în prezenta problem�, mai 
ales c� ea prive�te patrimoniul cultural-istoric al Bise-
ricilor �i comunit��ilor care au fost deposedate abuziv 
de materialul arhivistic creat în decursul existen�ei lor. 

Consider�m c� demersul legislativ ini�iat nu a 

avut �i nu are nici o clip� drept scop atentarea la ca-
racterul unitar al Statului Român, a�a cum în mod ten-
den�ios �i r�u voitor se arat� în amintitele declara�ii. 
Aprecierea unei ini�iative, menite s� aduc� repara�ii 
unor abuzuri comise de regimul comunist �i ateu, ca 
� ind un atac la existen�a Statului Român �i a Arhi-
velor Na�ionale, este exagerat� �i tenden�ioas�. Fa�� 
de aceste declara�ii ne exprim�m dezavuarea �i totalul 
nostru dezacord. 

Biserica Catolic� din România, de orice rit sau 
limb� matern�, este înainte de toate parte a Bisericii 
Catolice Universale, �i nu apar�ine vreunei majorit��i 
sau minorit��i etnice sau lingvistice. Din acest motiv 
Biserica Catolic� nu poate �  catalogat� ca � ind „a ma-
ghiarilor” sau „a românilor” sau a oric�rei alte etnii, 
ci are menirea s�-�i îndeplineasc� misiunea canonic� 
indiferent de apartenen�a etnic� a credincio�ilor dintr-o 
anumit� zon� geogra� c�. În acest context, a� rma�iile 
unor oameni politici, care for�eaz� aspectul etnic în ca-
zul reglement�rilor amintite �i prev�zute fa�� de noua 
Lege a Arhivelor Na�ionale, pot �  considerate tenden�i-
oase, chiar discriminatorii la adresa cre�tinilor de dife-
rite etnii, apar�in�tori ai Bisericii Catolice din România. 

Stimate Domnule Pre�edinte! 
Dup� cum bine cunoa�te�i, în �ara noastr� Bise-

rica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic� �i Bise-
rica Romano-Catolic� func�ioneaz� în baza Codului 
Canoanelor Bisericilor Orientale (Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium, CCEO), respectiv Codului 
de Drept Canonic (Codex Juris Canonici, CIC), ambe-
le coduri canonice � ind recunoscute prin Hot�rârea nr. 
1218 a Guvernului României din 1 octombrie 2008, în 
temeiul art. 108 din Constitu�ia României, republicat�, 
�i al articolului 49, alineatele 2 �i 3 din Legea 489/2006 
privind libertatea religioas� �i regimul general al culte-
lor. Aceste reglement�ri recente stipuleaz� existen�a 
�i func�ionarea arhivelor eparhiale �i diecezane cato-
lice: pentru arhivele biserice�ti ale Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolice sunt relevante ca-
noanele 256-261 din CCEO, iar pentru cele ale Bise-
ricii Romano-Catolice, canoanele 486-491 din CIC. 
În baza lor exist�, func�ioneaz� �i se organizeaz� în 
mod obligatoriu, în � ecare eparhie �i diecez�, arhive 
biserice�ti proprii. 

Parte a acestei probleme sunt �i registrele pa-
rohiale romano- �i greco-catolice de botez, c�s�torii 
�i deces, parte component� �i inalienabil� a acestor 
fondurilor arhivistice, care au fost na�ionalizate prin 
decretul prezidial 153/1950. Astfel, matricolele biseri-
ce�ti, considerate de statul comunist ca � ind „de stare 
civil�”, au fost preluate de c�tre consiliile populare. În 

Episcopii catolici din România solicit� sprijinul Pre�edintelui 
Traian B�sescu pentru modi	 carea Legii Arhivelor 
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anul 1952 ac�iunea a fost repetat�, astfel c� în � nal s-au 
na�ionalizat toate registrele parohiilor, adesea inclusiv 
pân� în 1950. 

Dorim s� men�ion�m în acest sens faptul c� în 
Biserica Catolic� obligativitatea existen�ei, în � ecare 
parohie, a matricolelor de botez, cununie �i înmor-
mântare dateaz� din secolul al XVI-lea, mai precis din 
timpul Conciliului Ecumenic de la Trento, Italia (1545-
1563). Aceast� obligativitate s-a referit mereu, pân� în 
prezent, la toate parohiile catolice de toate riturile, din 
întreaga lume. În Transilvania, Banat �i Bucovina ma-
tricole biserice�ti au existat înc� cu mult înaintea insta-
l�rii autorit��ii habsburgice, element ce este întâlnit la 
mai toate confesiunile de aici. În Biserica Ortodox� din 
Ardeal �i Banat, a� at� în supunere fa�� de mitropoli�ii 
de la Sremski Karlovci, matricolele biserice�ti au fost 
introduse, în mod unitar �i obligatoriu de mitropolitul 
Moise Petrovici în anul 1727. Acest norme s-au adop-
tat de c�tre autorit��ile biserice�ti �i nu de c�tre cele 
civile, ele venind ca urmare a prevederilor �i tradi�iilor 
canonice speci� ce. Administra�ia civil� a introdus târ-
ziu, în secolul al XIX-lea, matricolele de stare civil�, 
aceasta � ind o urmare a procesului separ�rii Statului de 
Biseric� �i a dezvolt�rii administra�iei de stat. Matrico-
lele biserice�ti atest� starea canonic� de cre�tin catolic 
botezat, cununat în Biseric�, ori r�posat �i înmormântat 
cu asisten�a preotului �i apartenen�a confesional� a per-
soanelor înregistrate în paginile lor �i nu calitatea de 
cet��ean. Scopul matricolelor biserice�ti este unul total 
diferit de cel al matricolelor de stare civil�, chiar dac�, 
ca �i form�, ele se aseam�n� foarte mult. 

Episcopii Bisericii Catolice din România, de 
ambele rituri, consider� c� este momentul ca organi-
zarea, func�ionarea �i integritatea fondurilor arhivisti-
ce ale Bisericii Catolice, dar �i în general, a arhivelor 
confesionale, s� � e recunoscut� �i garantat� într-o Ro-
mânie modern� �i democratic�, la fel ca în toate ce-
lelalte ��ri europene. Garantarea dreptului la identitate 
prev�zut în Constitu�ia României, (art. 6), a dreptului 
la libertatea con�tiin�ei, a gândirii, a opiniilor, precum 
�i libertatea credin�elor religioase (art. 29) �i dreptul la 

informa�ie (art. 31), trebuie s� stea la baza func�ion�rii 
arhivelor biserice�ti, dar �i a retroced�rii c�tre proprie-
tarii de drept, adic� cultele religioase, a tuturor fonduri-
lor arhivistice con� scate. Tocmai în acest punct, Statul 
Român, prin aprobarea modi� c�rii Legii 16/ 1996, în 
favoarea cre�rii premiselor recuper�rii de c�tre epar-
hiile �i diecezele noastre, �i în general, de c�tre cultele 
religioase a materialului arhivistic con� scat, î�i va face 
o datorie de onoare �i va respecta legea, redând � ec�rui 
cult o parte a tradi�iei �i memoriei sale istorice de care 
a fost lipsit în mod abuziv în trecut. 

Stimate Domnule Pre�edinte! 
În lumina acestor fapte, V� rug�m s� V� apleca�i 

asupra solicit�rii noastre �i s� solu�iona�i favorabil o 
chestiune de ordin moral �i reparatoriu care se înscrie 
în mod cert pe linia condamn�rii dictaturii comuniste 
prin m�suri luate în spiritul justi�iei �i al drept��ii, în 
decursul ultimelor dou� decenii, începând din 1989 �i 
pân� în prezent. 

În speran�a în�elegerii apelului nostru �i a unei 
rezolv�ri favorabile, v� asigur�m de sprijinul nostru 
spiritual, 

Bucure�ti, la 12 decembrie 2011 

Lucian MURE�AN 
Arhiepiscop Major 
Arhiepiscopia Român� Unit�, 
Greco-Catolic� de Alba Iulia �i F�g�ra� (Blaj) 
Pre�edinte 

dr. Ioan ROBU 
Arhiepiscop �i mitropolit 
Arhiepiscopia Romano-Catolic� de Bucure�ti 
Vicepre�edinte 

Martin ROOS 
Episcop de Timi�oara, 
Responsabilul Comisiei pentru bunurile Cultu-

rale Ecleziastice în cadrul Conferin�ei Episcopilor din 
România 

 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.

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2012
FEBRUARIE

Inten�ia general�: Pentru ca toate popoarele s� aib� acces deplin la ap� �i la resursele necesare pentru între�i-
nerea zilnic�. 
 Inten�ia misionar�: Pentru ca Domnul s� sus�in� efortul lucr�torilor sanitari din regiunile cele mai s�race în 
asisten�a acordat� bolnavilor �i b�trânilor. 
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Gheorghe 
incai
 1754-1816

 ,,Roma în studii mi-a fost de ajutor �i-i aduc mul�umire,
 C�ci bibliotecile ei mi-au fost totdeauna deschise.

 În bibliotecile ei mi-am luat însemn�ri f�r� num�r.
 �i-am r�sfoit manuscrise-o mul�ime;

 De-asemeni acolo, c�r�i tip�rite am citit un noian �i
 Ziua �i noaptea...”

Gh. 
incai , ,,Elegie”

 Un masiv al culturii române�ti este ,,
coala Ar-
delean�”, curent de idei iluministe , produs al Bisericii 
Romane Unite cu Roma, Greco-Catolic�, ai c�rei c�rtu-
rari au pus bazele �i direc�iile culturii române moderne. 

Episcopul Inocen�iu Micu Klein (1692-1768), în 
plin câmp schi�eaz� planul viitoarei citadel� a culturii, 
Blajul, unde s-au ridicat primele �coli moderne în lim-
ba român�, ca ,,spirit, con�inut �i orientare’’, de c�tre 
urma�ul s�u, Episcopul Petru Pavel Aron.

 Dându-�i seama c� pentru Biserica sa are nevo-
ie de preo�i cul�i, Inocen�iu Micu-Klein trimite bursieri 
la Roma �i Viena, tineri care vor reveni �i vor elabora 
un crez �i un program pentru o cultur� româneasc� de 
esen�� latin�, în opozi�ie cu tradi�ia sla-
vo-bizantin�.

Personalit��ile cele mai impu-
n�toare sunt Samuil Micu Clain, Gh. 
�incai, P. Maior �i Ioan Budai-Deleanu, 
preo�i �i c�lug�ri ai Bisericii Greco-Ca-
tolice, erudi�i de talie european�, care 
alc�tuiesc ,,un singur gând, o singur� 
voin��. Ceea ce unul începe, ceilal�i îm-
plinesc, continu�, propag�. În � ecare 
con�tiin�� programul de preocup�ri �i de 
teme tratate tr�ie�te integral, chiar dac� 
unul este mai ales � lolog, altul mai ales 
istoric, un al treilea polemist �i propagandist, iar ulti-
mul beletrist” (George Iva�cu, ,,Istoria literaturii româ-
ne I”, Ed. �tiin	i� c�, Bucure�ti 1969, p.330). Scopul lor 
era s� dovedeasc� originea roman� a poporului român, 
latinitatea limbii, vechimea �i continuitatea neîntrerup-
t� pe teritoriul fostei Dacii din epoca roman� pân� azi.

Gh. �incai, de la moartea c�ruia s-au împlinit 
195 de ani la 2 noiembrie 2011, s-a n�scut în comu-
na Sam�ud din câmpia Mure�ului, într-o familie care 
apar�inea micii nobilimi. A început studiile la colegiile 
catolice din Tg. Mure� �i Bistri�a �i le-a continuat la 
colegiul iezuit din Cluj; �coli bune, cu tradi�ie în înv�-
��mântul din Transilvania. �i-a însu�it o bogat� cultur� 
umanist� înv��ând retorica, poetica, gramatica, limbile 
clasice, latina �i greaca, limbile moderne, germana �i 
maghiara, apoi italiana �i franceza. În 1773 este numit 
profesor la Blaj, unde intr� în Ordinul Bazilian, �i, da-
torit� inteligen�ei �i multor calit��i excep�ionale, este 

remarcat de Episcopul Grigore Maior. Episcopul Bla-
jului îl va trimite pentru studii la Roma, împreun� cu 
P. Maior �i Ioachim Pop, la Colegiul De Propaganda 
Fide. Dup� cinci ani (1774-1779) î�i ia doctoratul în 
Teologie �i Filozo� e.

Gh. �incai va p�stra recuno�tin�� toat� via�a 
acestui Arhiereu, ,,iar anii petrecu�i în capitala cato-
licismului vor constitui pentru el un permanent prilej 
de mândrie”.

La Roma, în afara studiilor, pasionat de istorie, 
cerceteaz� documente, culege materiale cu inten�ia de 
a scrie o istorie a daco-romanilor. Ob�ine de la Pap� 
permisiunea de a se documenta în toate bibliotecile din 

Roma, inclusiv în Biblioteca Vaticana. 
Istoriogra� a european� îi ofer� argumen-
tele latinit��ii �i continuit��ii poporului 
român, argumente conving�toare în fa�a 
oric�ror istorici str�ini. Studiile serioase, 
lecturile, contactul cu marii înv��a�i ai 
timpului i-au înlesnit formarea unei me-
tode de lucru riguros �tiin�i� c�, metod� 
reg�sit� în toate operele sale.

 La sfâr�itul anilor de studii la 
Roma, cei trei bursieri români vor r�mâ-
ne un an la Viena. Pentru �incai este un 
an de munc� st�ruitoare �i de continuare 

a cercet�rilor istorice. A fost g�zduit la Colegiul Sf. Bar-
bara, în� in�at de împ�r�teasa Maria Tereza pentru cle-
ricii români din Transilvania, �i s-a bucurat de protec�ia 
Episcopului Montefalisci �i de a lui Corneti, Nun�iul 
Papal pe lâng� Curtea habsburgic�. Acesta i-a deschis 
biblioteca Nun�iaturii �i, personal, l-a ajutat ,,cercetând 
el însu�i de bun� voie c�r�i �i manuscrise referitoare 
la scopul �i la studiul meu”, m�rturise�te Gh. �incai 
în Elegie, poem care cuprinde date autobiogra� ce. Tot 
în anul petrecut la Viena a legat prietenie �i colaborare 
cu renumi�i istorici austrieci. În cercul de români de la 
Viena va cunoa�te pe Samuil Micu Clain care i-a deve-
nit, pentru toat� via�a, cel mai apropiat prieten. Samuil 
Micu îi treze�te interesul pentru studiul limbii, �incai 
îi va �  colaborator, completând gramatica limbii româ-
ne redactat� ini�ial de Micu, e vorb� de Elementa lin-
guae daco-romanae sive valachicae, Viena, 1780, cea 

Otilia B�LA�
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(urmare din pag. 9)

(continuare în pag. 12)

dintâi gramatic� tip�rit� a limbii române. Îi apar�ine în 
întregime Prefa�a în care face o schi�� a istoriei limbii 
române, limb� de origine latin�, subliniind ,,pierderea 
pentru na�iune” datorit� introducerii limbii slavone �i 
a alfabetului chirilic de c�tre Biserica Ortodox� �i în 
Biserica Ortodox�.

Revine în Transilvania, la Blaj, ca profesor de 
retoric� �i poetic�. Se bucur� de onoarea de a �  cano-
nic al Bisericii sale �i director al �colilor confesionale 
greco-catolice. Dup� cum m�rturise�te în versurile din 
Elegie, crede, ca �i colegii s�i, c� �coala trebuie s� � e 
un factor modern de educa�ie �i culturalizare a româ-
nilor. Prin efortul s�u, ,,nu �i-a cru�at nici osteneala, 
nici s�n�tatea”, au fost în� in�ate în Transilvania 376 
de �coli primare române�ti. �colilor confesionale gre-
co-catolice le-a asigurat manualele necesare, redactând 
însu�i o Gramatic� a limbii latine, o Aritmetic�, un Ca-
tehism, un Dic�ionar latin-român �i unul român-latin, 
�i o Istorie a naturii sau a � rii. 

În 1794, în atmosfera de suspiciune din Transil-
vania timpului, la trei ani de la redactarea memoriului 
,,Supplex Libellus Valachorum”, prin care se cerea re-
stituirea drepturilor istorice ale românilor din Transil-
vania, interpretat� gre�it o a� rma�ie f�cut� de �incai, 
este învinuit de a �  tulburat ordinea public� �i arestat 
pentru câteva luni, pân� se clari� c� adev�rul. R�mâne 
îns� destituit de� nitiv din postul de director al �colilor 
greco-catolice din Transilvania.

În noua situa�ie g�se�te sprijin la Episcopia Ro-
mân� Unit� cu Roma, Greco-Catolic� de Oradea, unde 
îi sunt protectori Episcopul Igna�ie D�r�bant, om ,,cu 
vederi largi, sprijinitor al culturii”, care l-a primit ,,cu 
drag �i bun�voin��” �i l-a avea zilnic invitat la ,,masa-i 
ospitalier�”, Canonicul Samuil Vulcan, viitorul Epi-
scop, Canonicul I. Corneli, Mihail Tertina, directorul 
gimnaziului, întregul Capitlu. În vremuri grele, prieten 
�i admirator i-a fost �i contele ungur Vass de Tega - a fost 
educatorul copiilor acestuia �i contabil al mo�iilor sale. 

De Episcopia Greco-Catolic� de Oradea �ineau 
numirile la Tipogra� a Regeasc� a Universit��ii din Bu-
dapesta, pentru tip�riturile române�ti, ceea ce a f�cut 
s� existe acolo un centru activ de cultur� româneasc� 
,,prin ostenelile fructuoase ale unor benedictini ai scri-
sului nostru”; Samuil Micu era cenzorul tipogra� ei, iar, 
de-acum, Gh. �incai, corector.

Între 1804-1807 �incai era la Budapesta, unde, 
pe lâng� obliga�iile de serviciu, cerceta marile biblio-
teci �i era în contact cu renumi�ii istorici austrieci �i 
maghiari. La Budapesta tr�ie�te ani roditori de munc� 
lucrând pentru terminarea operei sale monumentale: 
,,Hronica românilor �i a mai multor neamuri”, dar o 
încheie la Oradea �i Sinea. A lucrat f�r� r�gaz, având o 
putere de munc� pu�in obi�nuit�. La sugestia Episcopu-
lui Samuil Vulcan, public� câteva fragmente în ,,Calen-
darul de la Buda” pe anii 1807, 1808 �i 1809. În acest 

ultim an p�r�se�te Budapesta, cenzor, dup� moartea lui 
Samuil Micu, � ind numit Petru Maior, acestuia îi reve-
nea �i corectura.

Pentru tip�rirea Cronicii cere aprobarea necesar� 
în acel timp, o prime�te de la Oradea, dar numai pentru 
Ungaria. În aceste împrejur�ri d�ruie�te un manuscris 
al operei lui Samuil Vulcan, devenit Episcop al Diece-
zei de Oradea dup� moartea lui Igna�ie D�r�bant. Pen-
tru Transilvania se impunea aprobarea cenzurii de la 
Alba Iulia, dar aceasta o refuz� considerând opera plin� 
de idei primejdioase pentru stat.

De-acum urmeaz� ani grei pentru �incai. Tradi-
�ia spune c�-�i purta Cronica în ni�te desagi de lân�. 
Dup� m�rturii contemporane, Al. Papiu Ilarian poves-
te�te c� elevii de la Blaj l-au întrebat pe istoric ce are în 
desagi �i acesta le-ar �  r�spuns: ,,Acesta este f�tul meu 
în care voi �  glori� cat dup� moarte; dac� nu mi-a fost 
ru�ine a-l face, pentru ce s�-mi � e ru�ine a-l purta”.

La 2 noiembrie 1816 �incai se stinge din via�� 
pe drumul care ducea de la Oradea la satul Sinea (Slo-
vacia), unde era una din propriet��ile protectorului s�u, 
contele Vass.

Primul volum al ,,Cronicii” lui �incai a ap�rut la 
Ia�i în 1843, datorit� c�lug�rului Gherman Vida, acela�i 
volum, în anul urm�tor, la Budapesta. În întregime a fost 
tip�rit� în 1853-1854 la Ia�i, iar în 1886 s-a tip�rit la Bucu-
re�ti de c�tre Ministerul Cultelor �i Instruc�iunii Publice.

,,Hronica românilor �i a mai multor neamuri”, 
scris� în dou� limbi, latin� �i român�, se remarc� prin 
bog��ia izvoarelor, documente adunate de oriunde a 
umblat: Roma, Viena, Budapesta �i Transilvania, �i a 
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Moarte ne g�se�te chiar înainte de a ne 

c�uta.
Mi-e dor de toate lumile �i ne-lumile pe 

care le-am ratat.
Poe�ii locuiesc cu � otant în Paradis.
Lumea a devenit un simplu act de revolt� 

golit de orice con�inut. Totui, faptul de a nu 
avea nici un rost în lume ne pune în situa�ia de 
a avea m�car acest rost – de a nu avea niciunul. 
Existen�a este singura form� absolut� de revolt� 
împotriva nimicului.

M� tot întreb: cît cost� între�inerea 
rota�iei P�mîntului? Dar factura cu înc�lzirea 
solar�? �i, mai ales, cine le va pl�ti?

Raportat la Univers, P�mîntul este o 
metafor� locuit�.

Democra�ia ne ofer� chiar �i libertatea 
de a ne rata libertatea. 

Profesor e acela care te poate face s� 
înve�i ceea ce nici pe el nu îl intereseaz�.

Prea mul�i î�i poart� via�a ca pe o hain� 
second-hand.

Realitatea este singura posibilitate... 
realizat�.

Vom 	  cu adev�rat credincio�i cînd nu 
vom putea suporta nici un r�u în preajm�, chiar 
cu pre�ul vie�ii. Vom 	  boga�i doar cînd, neavînd 
cui d�rui ce avem, vom 	  obliga�i s� p�str�m 
totul pentru noi.

Nu exist� o mai mare nebunie decît s� î�i 
dore�ti s� mai ai acolo unde, demult, nu mai ai 
nici o nevoie. Ciudat lucru, s�r�cim pe m�sur� 
ce avem tot mai multe.

Mul�i cred c� func�ia l-a f�cut pe om.
Deosebirea dintre 	 loso	 e �i teologie 

este urm�toarea: 	 loso	 a îl caut� pe Dumnezeu, 
teologia doar îl g�se�te.

Lumea e doar ceea ce nimicul a produs la 
prima încercare. De fapt, lumea este un produs 
neterminat.

Afectivitatea debordant� se termin� în 
mizantropie.

Nu mai �tim s� murim... s�n�to�i, din 
moarte bun�. Murim doar din neajunsurile 
colaterale ale vie�ii.

Unii oameni devin animale f�r� s� aib� 
acest drept.

Mul�i, înainte de a face r�ul, se roag�.
Eroismul zilelor de ast�zi e s� 	 i normal.
Orice s-ar întîmpla trebuie s� te compor�i 

ca �i cum ai tr�i într-o lume impecabil�. Chiar 
dac� este imposibil�.

În cadrul Zilei Culturii Na�ionale, Direc�ia Jude�ea-
n� pentru Cultur�, Culte �i Patrimoniu Cultural Na�ional 
S�laj în parteneriat cu Muzeul de Istorie �i Art� Zal�u, Bi-
blioteca Jude�an� S�laj �i Centrul de Cultur� �i Art� S�laj 
a organizat vineri, 13 ianuarie 2012, la Zal�u, Gala Premi-
ilor Culturale S�l�jene. La acest eveniment au participat, 
a�a cum a ar�tat doamna Doina Coci�, directorul Direc�iei 
Jude�ene pentru Cultur�, Culte �i Patrimoniu Cultural Na-
�ional S�laj, 300 de persoane, personalit��i ale culturii s�-
l�jene �i nu numai, promotori ai culturii sau � nan�atori ai 
actului de cultur�. Au fost înmânate, de c�tre secretarul de 
stat din Ministerul Culturii, Vasile Timi�, 17 diplome de 
excelen�� �i 34 de premii de onoare. La categoria „Proiec-
te de succes”, p�rintele Cristian Borz, paroh la B�d�cin, a 
primit Diploma de Onoare pentru promovarea culturii, a 
personalit��ilor locale �i pentru proiectul de reabilitare a 
Casei Memoriale „Iuliu Maniu”.

Ioana GALE

Premiat la Gala Premiilor 
Culturale S�l�jene

Duminic�, 15 ianuarie 2012, în Parohia „S� n�ii 
Apostoli Petru �i Pavel” din Zal�u, au început catehezele 
lunare pe tema familiei. La Sfânta Liturghie a fost invitat 
pr. Mihai Tegze�, care a �i expus prima catehez�, cu tema 
„Diferen�ele dintre so�i; oportunitate sau motiv de dezbi-
nare?”  La Sfânta Liturghie au mai fost prezen�i: pr. Simi-
on M�rie�, pr. Vasile Aciu �i pr. Daniel Bertean �i, desigur, 
un num�r mare de credincio�i. Tot în acest moment au fost 
prezentate �i dou� c�r�i: „Apocalipsa, o fântân� sigilat�” 
de Silvio Barbaglia �i „Puterea S�rb�torilor. Medita�ii 
pentru su� et la Evangheliile �i s�rb�torile de peste an” de 
pr. Mihai Tegze�.  Dorim ca în a III-a duminic� din � eca-
re lun�, la sfâr�itul S� ntei Liturghii, în prezen�a tuturor 
credincio�ilor, s� facem câte o catehez� pe tema familiei, 
deoarece familia este „celula de baza a societ��ii”, dup� 
cum o de� ne�te �i Conciliul Vatican II, iar drumul c�tre 
mântuire a persoanelor este u�urat atunci când tr�iesc în 
familii ce se hr�nesc din principiile evanghelice. 

Pr. Daniel BERTEAN

Apostolatul familiilor
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argumentelor istorice . Este o lucrare de specialitate 
care poart� amprenta curentului iluminist, curent de 
idei al timpului, prin ea servind ,,cele mai imperioa-
se aspira�ii na�ionale �i sociale formulate de mi�carea 
de rede�teptare na�ional� din Transilvania”. Expune 
evenimentele istorice dintre anii 86-1739 ale românilor 
,,de pretutindeni, din Transilvania, Muntenia, Moldova 
�i din sudul Dun�rii, scopul principal � ind s� sus�in� 
cu argumente �tiin�i� ce originea roman� a poporului 
român �i continuitatea neîntrerupt� în Dacia, pentru 
a-i justi� ca îndrept��irea la egalitate cu celelalte na�i-
onalit��i din Transilvania (D. Macrea ,,Lingvi�ti �i � -
lologi români”, Ed. �tiin	i� c�, Bucure�ti, 1959, p. 41). 
Mai mult, Gh. �incai încadreaz� istoria românilor în 
istoria universal�, este primul nostru istoric ,,care tr�-
ie�te din plin un aer european”. 

 Ca �i Samuil Micu �i P. Maior, crede �i sus�ine 
originea ,,pur roman�” a românilor, Dacia ,,� ind pus-
tiit�” de locuitori, dacii cu totul extermina�i, �ara � ind 
colonizat� cu romani adu�i din Roma �i Italia. Originea 
roman� a poporului �i latinitatea limbii constituie ,,cel 
mai important blazon de noble�e”, a� rm� �incai, Roma 
� ind ,,st�pâna neamurilor �i doamna lumii”.

 Despre credin�a noastr� a� rm� documentat c� 
nu am fost încre�tina�i, ne-am n�scut cre�tini odat� cu 
formarea noastr� ca popor, prin contopirea dacilor cu 
romanii, �i limba folosit� în Biseric� a fost latina timp 
de mai multe veacuri.

 Opera se impune prin obiectivitate, spirit critic 
�i discern�mânt, prin confruntarea izvoarelor �i a inter-
pret�rii istorice, prin claritatea expunerii �i excep�io-
nala organizarea materialului. Argumenteaz� drepturile 
românilor, uneori este polemic, dar nu este în con� ict 
cu istoricii austrieci care negau continuitatea români-
lor; ,,lupta” este pe planul ideilor istorice, dar nu perso-
nal�; cu istoricul vienez Johann Christian Engel a co-
respondat un timp �i se cuno�teau direct, de asemenea 
�i cu istoricii maghiari, �i niciodat� nu s-a manifestat 
�ovin, în�elepciunea �i în�l�imea su� eteasc� îi erau ca-
racteristice.

 Dar, pentru el, patriotismul r�mâne principala 
calitate a unui istoric, c�ci, spune �incai, un istoric str�-
in, ,,c�ruia nici îi fuge, nici îi muge de români”, încâl-
ce�te istoria, �i arma e� cace a istoricului este adev�rul.

 �incai î�i ridic� ,,Cronica” pe 27 de volume de 
documente. Dup� cum a� rm� G. Iva�cu, este ,,cel mai 
complex edi� ciu de erudi�ie al istoriogra� ei române�ti 
pân� la opera lui N. Iorga, monumentul istoriogra� ei 
Scolii Ardelene”, �incai însu�i putând �  considerat ,,un 
Nicolae Iorga al veacului al XVIII-lea”. 

 În acela�i timp, �incai avea ,,spiritul mereu în-
dreptat spre în�l�imile de gândire ale întregii Europe, 
între care voia s� aduc� na�iunea sa, dar nu ca un îngust 
na�ionalist, ci ca o minte ce tinde spre integrarea în cu-

rentul celor mai de seam� cuceriri culturale, �tiin�i� ce 
�i de civiliza�ie ale timpului (Mircea Tomu�, ,,Gheorghe 
�incai”, Editura pentru literatur�,1965, p.235).

Istoricul francez Edgar Quinet a� rm� c� Gh. 
�incai a f�cut pentru români ceea ce au f�cut benedic-
tinii pentru Fran�a �i îl situeaz� ,,în rândul creatorilor 
marii �coli istorice a secolului al XIX-lea. La noi, Au-
gust Treboniu Laurian sus�inând obliga�ia de a �  editat� 
,,Cronica”, a� rma: ,,Cât timp aceast� pre�ioas� scriere 
nu va �  publicat�, românii nu vor avea istorie”.

Pre�uind ,,Cronica “ lui �incai, N. Iorga spunea 
în 1901: ,,Aceast� lucrare e din cele mai bogate, din 
cele mai muncite, din cele mai cinstite ce se pot închi-
pui. E un admirabil repertoriu, o culegere de izvoare 
din cele mai îmbel�ugate, la care se recurge înc� ast�zi 
�i se va recurge înc� mult� vreme”.

În monogra� a sa închinat� lui Gh. �incai, Mir-
cea Tomu� a� rm� categoric: ,,Prin con�inut aceast� 
lucrare era cu mult înaintea timpului s�u, dep��ind cu 
o epoc� preocup�rile similare contemporane din cele-
lalte ��ri române�ti”.

Tot ce au realizat reprezentan�ii �colii Ardelene �i 
atâ�ia mari c�rturari ai Ardealului se datoreaz� Unirii de 
la 1700 a Bisericii Române din Transilvania cu Roma.

Cu Biserica Greco-Catolic� am fost tot timpul 
în Europa, oamenii ei erudi�i �i mari caractere au �ti-
ut care sunt adev�ratele valori ale Europei cre�tine, ale 
acelei Europe care de veacuri lumineaz� prin inteligen-
�� �i crea�ie. Acest contact direct al Bisericii Române cu 
Roma, Greco-Catolic� cu Occidentul a ridicat la mari 
în�l�imi spiritualitatea �i cultura noastr� , atingând sin-
croniz�ri cu Apusul înc� din perioada Scolii Ardelene. 
Prin Gh. �incai avem o astfel de realizare. El a privit 
spre culmi �i le-a atins.

 Societatea noastr� de azi atât de ap�sat� de rela-
tivismul care pune adev�rurile sub semnul îndoielii �i 
face ca oamenii s� � e manipula�i cu u�urin��, g�se�te la 
Gh. �incai curajul de a c�uta adev�rul, efortul sus�inut 
de a se apropia de el, clarviziunea �i rezisten�a împo-
triva obstacolelor �i prejudec��ilor. Cuvântul s�u trece 
peste veacuri: ,,Vai neamului românesc de nu-i va da 
Dumnezeu în�elepciune! De�teapt�-te drept aceea , o 
iubite neam al meu, �i ai minte!

 La acest ceas comemorativ închinat lui Gh. Sin-
cai îi aducem un îndrept��it �i smerit omagiu.
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La mas� cu s�rmanii

„Ia �i tu Cutia de Cr�ciun”

Când rostim sau auzim cuvântul Cr�ciun, gândul 
ne duce la cadouri, cârna�i de porc sau la familie, co-
linde �i miros de brad. Angaja�ii Caritas Eparhial Ora-
dea au abandonat aspectul comercial al s�rb�torii �i au 
tr�it cu adev�rat spiritul Cr�ciunului. Astfel, în ziua de 
Cr�ciun, ace�tia au luat prânzul cu bene� ciarii progra-
mului social „O mas� cald� pentru s�rmani”. Lor li s-a 

al�turat �i episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil 
Bercea. Ierarhul nu s-a a�ezat în col�ul mesei, cum 
obi�nuiesc s� fac� înaltele fe�e biserice�ti, ci s-a a�e-
zat la mas� cu s�rmanii, a dat mâna cu ei, ciocnit un 
pahar de vin, a colindat �i a stat de vorb� cu ei, încer-
când s� le a� e problemele �i s�-i încurajeze. 

S�rmanii au primit la prânz bun�t��i speci� ce 
acestei perioade (aperitiv, ciorb�, sarmale, friptur�, 
bomboane de pom �i cozonac). 

„Este p�cat s� nu tr�ie�ti aceast� emo�ie. În 
zilele noastre suntem bombarda�i de marketing. Noi 
îns� am vrut s� le oferim s�rmanilor câteva clipe mai 
vesele, mai frumoase, mai optimiste. E un cadou mi-
nunat pentru ace�ti oameni, pentru c� mul�i dintre 
ei nu au o familie, nu au pe cineva”, a spus preotul 
Olimpiu Todorean, pre�edintele Asocia�iei Caritas 
Eparhial Oradea.

Crina DOBOCAN
www.jurnalbihorean

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a desf��urat, 
în perioada 15 noiembrie 18 decembrie 2011, Campa-
nia „Ia �i tu Cutia de Cr�ciun”, campanie în care se 
cerea ca rezultatul renun��rilor s� � e d�ruit de � eca-
re persoan� în parte unor familii a� ate în di� cultate. 
Campania s-a desf��urat în parohii, din Oradea �i îm-
prejurimi, �coli �i licee din Oradea, precum �i în cele 
trei � liale Caritas: Zal�u, �imleu Silvaniei �i T��nad. 
Suma colectat� astfel s-a cifrat la 26.892,04 lei, dup� 
cum urmeaz�: 

Parohii: Parohia M�n�stirea „Maica Domnu-
lui”, Oradea, 11.564,37 lei; Parohia „Sfântul Gheor-
ghe”, Oradea, 952,60 lei; Parohia „Sfânta Treime”, 
Oradea, 1.295 de lei; Parohia 1 Mai, Haieu, 542,80 
lei; Parohia Sânmartin, 172,67 lei; Parohia „Duminica 
Tuturor S� n�ilor”, Don Orione, Oradea, 871 de lei; Pa-
rohia „În�l�area Domnului”, Oradea, 254 de lei. Total 
parohii: 15.652,44 lei

Filiale: T��nad, 490 de lei; �imleu Silvaniei, 
2.927 de lei; Zal�u, 3.100 de lei. Total 	 liale: 6.517 lei.

Licee, �coli: Liceul „Lucian Blaga”, 1.230 de 
lei; Colegiul Na�ional „Mihai Eminescu”, 357,30 
lei; Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, 2.484,47 lei 
(Clasa I B, 252 de lei; Clasa a II-a B, 554,40 lei; Clasa 
a III-a B, 78,90 lei; Clasa a IV-a B, 154,10 lei; Clasa 
I A, 282,50 lei; Clasa a II-a A, 242,10 lei; Clasa a 
III-a A, 191,70 lei; Clasa a IV-a A, 190 de lei; Clasele 
V-XII, 539 de lei); �coala General� I-VIII Dacia, 490 
de lei (Clasa a II-a A, 490 de lei). Total licee �i �coli: 
4.562 de lei.

Persoane 	 zice: 160,6 lei.

Prin Serviciul de Asisten�� Social� �i Suport 
pentru Familii �i Persoane a	 ate în Di� cultate, am 
sprijinit familii �i persoane în prevenirea pierderii sta-
bilit��ii �i am completat resursele realizate cu scopul 
de a facilita redobândirea independen�ei. În anul 2011, 
peste 100 de familii �i persoane au primit sprijin în de-
p��irea unor situa�ii de criz�. 

Ultima activitate derulat� în cadrul serviciului a 
fost oferirea de pachete cu alimente familiilor a� ate în 
di� cultate.

Distribuirea s-a desf��urat în zilele de 20-21 de-
cembrie 2011. Peste 50 de familii au primit sprijin prin 
asigurarea alimentelor de baz� dup� cum urmeaz�: Ulei 
– 102 litri, Zah�r – 66 kg, Orez – 71 kg, Paste – 102 
pungi, Maz�re – 28 de borcane, F�in� – 57 kg, Ve-
geta – 28 buc., Bomboane – 17 pungi, Biscui�i – 41 
buc., Dulciuri – 158 buc., Portocale – 30 kg, Pateu – 
36 buc., Suc – 52 de sticle, în valoare de: 2.819, 54 lei.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Rolul i rostul psihologului / psihoterapeutului
Psihologia a ap�rut dintr-o necesitate, de la înce-

puturile umanit�	ii, ca multe alte profesii, � ind o „�tiin�� 
care evalueaz� �i apreciaz� nivelul de dezvoltare a per-
soanei, capacit��ile �i abilit��ile ei, f�r� a încerca îns� 
o vindecare sau o pro� laxie a unor boli” (Ileana Botezat 
Antonescu, pre�edintele cu rela�iile externe al Federa�iei 
Române de psihoterapie - F.R.P.). Majoritatea oamenilor 
sunt angrena	i în activit�	i care le consum� o mare parte 
din timp. Atunci când ajung acas�, î�i pot permite, une-
ori, dac� mediul este potrivit, s� � e ei în�i�i. Totu�i, sunt 
situa	ii în care unii, nici m�car acest lux nu îl pot avea.

Gândi	i-v� sau doar privi	i în jur, la câ	i oameni �ti	i, 
care nu se autocunosc; câ	i s-au pierdut pe drum... Câ	i al	ii 
nu �i-au atins poten	ialul, din diferite motive – economice, 
sociale, �colare etc. Mul	i se las� antrena	i în curentul vie	ii, 
acesta � ind prea puternic ca s� i se opun�. Al	ii aleg aurea 
mediocritas - cum spuneau romanii, adic� fericita cale de 
mijloc, pe criteriul c� nu este necesar nici s� excelezi, dar 
nici s� � i sub un anumit nivel acceptat de societate. 

Medita	i pu	in la Cum este s� nu ai timp de tine? 
S� nu ai vreme în programul înc�rcat sau gol al celor 24 
de ore s� î	i pui întreb�ri, s� faci ceva pentru tine, s� te 
gânde�ti la tine, dincolo de toat� alerg�tura util� sau inuti-
l� – zilnic�. Societatea actual�, prin felul în care se mani-
fest�, respectiv î�i face sim	it� prezen	a minimizeaz� �i ea 
procesul de gândire. V� mai aminti	i de „motto-ul” unei 
categorii sociale Noi muncim, nu gândim. Vi se pare c� 
acum vi se întâmpl� �i dumneavoastr�, de�i în urm� cu 
câ	iva ani, când îl auzea	i, îl percepea	i ca � ind amuzant ? 
Unii, îi acuzau sau îi etichetau pe acei oameni care mun-
ceau într-un mediu abrutizant, neîn	elegându-le condi	iile 
speci� ce în care î�i câ�tigau pâinea. Întotdeauna situa	ia 
economic� determin� ceea ce se întâmpl� în social, im-
plicit mentalit�	ile. Ave	i r�spunsul la întrebarea  De ce 
gândesc a
a cum o fac ?

Totu�i, de ce nu toat� lumea merge la psiholog, a�a 
cum este � resc ? Posibile r�spunsuri ar �  legate de cei 
(psihologii) pe care lumea îi întâlne
te/cunoa
te, în via	a 
de zi cu zi, în diferite contexte. �i psihologul, ca oricare 
om, are diferite motive pentru care a ales aceast� profesie. 

Unii merg la aceast� facultate, absolvind-o, din dorin	a 
sincer� de a-i ajuta pe cei din jur (prieteni, rude, vecini, etc). 
Tocmai acest lucru, este imposibil, deoarece, ace�tia îl percep 
nu ca un specialist, ci ca prieten, nepot, � u, frate etc.

Al	ii, în urma frecvent�rii facult�	ii, doresc s� aib� 
o specializare, oricare, a�a c� de ce s� nu � e bun� psiholo-
gia, comparativ cu oricare alta ?

Sunt �i absolven	i interesa	i de acest subiect, care 
nu doresc s� profeseze, ci doar s� î�i completeze cultura 
general�.

Pentru unii este important titlul, considerând c� le 
d� prestan	�.

Cei adev�ra	i, simt c� sunt f�cu	i pentru asta, profesând 
�i participând la formare continu�, adic� pe tot parcursul vie	ii.  

Pe lâng� faptul c� exist� psihologia de sim	 comun 
(de exemplu un taximetrist spunea c� sunt 
i eu un fel 

Alin CRE�U

de psiholog pentru c� 
tiu cam ce vor clien�ii), exist� �i 
autodidac	i.

�i psihologii apar	in mai multor categorii, în func	ie 
de nivelul / competen	ele la care doresc s� ajung�. 

Psihoterapeu�ii, care au cele mai înalte competen	e;
Formatorii, care � ind acredita	i, îi înva	� pe dori-

tori tehnici de psihoterapie sau le furnizeaz� diferite cate-
gorii de cursuri;

Consilieri psihologici 
Profesorii 
Consilierii �colari care pe lâng� atribu	iile speci� -

ce, predau psihologia sau logica;
Profesorii de psihologie de la facultatea de pro� l;
Popularizatorii / difuzorii de cuno�tin	e, care pre-

iau informa	ia de la cercet�tori, direct sau prin interme-
diul publica	iilor de specialitate;

Cercet�torii, care deschid noi perspective / orizon-
turi în domeniu.

Ce este psihoterapia?
Psihoterapia este modalitatea de tratament cuprin-

zator, deliberat �i plani� cat, prin mijloace �i metodolo-
gii �tiin�i� ce, având un cadru clinic �i teoretic g�sindu-�i 
aplicare în tratamentul majorit��ii:

- bolilor psihice
- în cazul unor boli somatice cu o important� com-

ponent� psihic�
- în situa�iile de normalitate în vederea optimiz�rii 
proceselor volitive (de voin��)
proceselor afective
performan�elor � zice
performan�elor psihice
performan�elor intelectuale
- reducerea / eliminarea comportamente disfunc-

�ionale.
Procesul psihoterapeutic este bazat pe interac�i-

unea �i colaborarea voluntar� dintre una sau mai multe 
persoane a� ate în terapie �i unul sau mai mul�i psihotera-
peu�i, în scopul înl�tur�rii atitudinilor care perturb� pro-
cesul de schimbare, încuraj�rii maturiz�rii, dezvolt�rii �i 
s�n�t��ii persoanei a� ate în psihoterapie.

Ea se asociaz� uneori cu tratamentul medicamen-
tos �i / sau cu m�suri de asisten�� social� �i pedagogic�. 

De ce psihoterapie?
 C�ut�m permanent noi modalit��i de a ne îmbu-

n�t��i via�a, într-unul dintre diversele ei aspecte. Uneori 
reu�im s� facem schimb�ri �i s� ob�inem ceea dorim, al-
teori nu. Sprijinindu-ne s� dep��im di� cult��ile de natur� 
psihologic�, rela�ional� sau emo�ional�, care ne limiteaz� 
poten�ialul, psihoterapia ne ajut� s� facem schimb�rile pe 
care nu am reu�it s� le facem singuri:

- g�sirea de noi modalit��i de a face fa�� stresului 
�i anxiet��ii

- gestionarea furiei, depresiei �i a altor tensiuni 
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emo�ionale; 
- îmbun�t��irea abilit��ilor de comunicare - s�-i as-

cult�m pe al�ii �i s� ne facem asculta�i;
- dep��irea blocajelor generate de rela�ii sau pro-

bleme familiale din trecut - spargerea vechilor tipare �i 
cl�direa de strategii noi de gestionare a ceea ce a fost;

- vindecarea vechilor r�ni psihologice - repararea 
problemelor cu r�d�cini în trecut;

- descoperirea de modalit��i creative de rezolvare 
a problemelor, 

- îmbun�t��irea stimei de sine �i cre�terea încrede-
rii în propria persoan�; 

- cre�terea capabilit��ii de a ne iubi pe noi în�ine 
�i pe cei din jur - îmbun�t��irea rela�iilor cu un plus de 
respect, compasiune �i bucurie;

- diagnosticarea sistematic�, în	elegerea temeinic� 
�i cuprinzatoare a st�rilor de suferin	� sau tulbur�rilor psi-
hice ale persoanei;

- aplicarea tratamentului prin mijloace �tiin	i� ce 
adecvate problemelor clientului;

- stimularea dezvolt�rii personale, a angaj�rii soci-
ale �i a unui stil de via	� s�n�tos al persoanei;

Perspective
Des� in	area în timpul comunismului a Facult�	ii 

(de psihologie) a determinat lipsa de informare asupra a 
ceea ce înseamn� �i face psihologul, rezultatul � ind c�, în 
prezent num�rul psihoterapeu	ilor din România este pu	in 
peste 900. Media european� este de aproximativ un psi-
hoterapeut la 2000 de oameni, cu alte cuvinte, României 
� indu-i necesari 11.000. Exist� �i 	�ri în care raportul este 
de un psihoterapeut la 1000 de persoane.

Mul	i clien	i vin la psihoterapie, având în minte 
imaginea specialistului re� ectat� în c�r�i sau � lme. Ca 
multe alte re� ect�ri promovate prin intermediul artelor 
vizuale - cinematogra� a �i fotogra� a, în special – �i cele 
referitoare la modul în care decurg �edin�ele sunt idea-
lizate. Sigur c�, în cadrul acestora, exist� un limbaj de 

specialitate �i repere care sunt parcurse, dar �i � exibilitate 
legat� de posibilul curs al evenimentelor în func�ie de cele 
spuse de client.

Desigur c�, prin form�rile pe care le are în una sau 
mai multe genuri de psihoterapie, � ecare dintre acestea 
durând mai mul�i ani �i costând foarte mult, cât �i prin 
cursurile la care particip� continuu, �i specialistul român 
î�i men	ine ridicat nivelul competen	elor. Drumul psiho-
terapeutului e pavat cu bani �i ani (Mugur Cium�gea-
nu, directorul Centrului Na�ional de S�n�tate Mintal�). 
Modul în care se desf��oar� �edin	ele de psihoterapie în 
România, este la fel ca oriunde în lume, adic� la acelea�i 
înalt nivel de calitate, în plus Organiza	ia Mondial� moni-
torizând p�strarea standardelor de calitate, la nivel global. 
Diferen	ele între psihoterapeu	i sunt determinate doar de: 
pasiunea cu care î�i desf��oar� activitatea, carism� �i de 
modul în care �i-au integrat mental (au în	eles profund) 
forma de psihoterapie pe care o practic�.        

„Pe termen scurt �i mediu, psihoterapia este e� -
cient� la nivel individual. Abia pe termen lung se poate 
constata o ameliorare a situa�iei la nivel na�ional, deoa-
rece 900 de oameni nu pot s� vindece o �ar�. Ar trebui 
probabil 50.000... Principalul efect al psihoterapiei este 
tocmai prevenirea apari�iei �i agrav�rii unor boli psihice 
grave, numai c�, în prezent, românii nu cunosc diferen�a 
dintre psihoterapeut, psiholog �i psihiatru, temându-se de 
ace�tia“. (Mugur Cium�geanu, directorul Centrului Na�i-
onal de S�n�tate Mintal�). 

Terapiile scurte au fost gândite �i create în ideea 
c� o problem� a clientului s� � e rezolvat� pe parcursul a 
12-15 �edin�e, acestea având o frecven�� de una pe s�pt�-
mân�. Sunt �i psihoterapii care au durata pân� la un an �i 
jum�tate, cum este în cazul psihanalizei. 

Profesia de psihoterapeut este una distinct�, bene-
� cind de înscriere în Anuarul Psihoterapeu�ilor din Ro-
mânia, care poate �  consultat pe Internet, la adresa www.
psihoterapie.ro

S� nu uit�m lucrul cel mai important �i anume c� 
psihologia provine din � loso� e, iar aceasta din religie.

Curs de formare pentru membrii „Fondacio - cre�tini pentru lume”
În perioada 10-11 decembrie 2011, în Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-Catolic� din Oradea a avut 

loc un curs de formare a tinerilor membri Fondacio - cre�tini pentru lume. Un num�r de aproximativ 25 de tineri 
studen�i au luat parte la cele trei sesiuni de formare, sus�inute pe rând de c�tre p�rintele spiritual al asocia�iei, pr. Paul 
Popa, d-na. psiholog Ana Popa �i pre�edintele Fondacio, d-na. Ramona Drago�. În cadrul discu�iilor pe grupuri, ti-
nerii au avut posibilitatea de a-�i exprima �i împ�rt��i p�rerile �i convingerile personale, dezb�tute pe seama temelor 
abordate, ghida�i în permanen�� de � �ele de lucru. Parcursul zilei de s�mb�t� a constat în prezentarea primelor dou� 
sesiuni ale form�rii, urmate de discu�iile pe grupuri, cântece, voie bun�, cina participan�ilor servit� împreun� �i vizi-
onarea � lmului remarcabil „The Ultimate Gift”. Ziua de duminic� a debutat cu Sfânta Liturghie de la ora 10.30, cele-
brat� în Capela Seminarului Teologic �i animat� de c�tre tinerii membri, continuând în spirit de veselie prin cântece 
�i bamsuri, ultima sesiune a acestei form�ri personale �i spirituale. Dup� masa de prânz, plini de for�� �i determinare, 
tinerii membri le-au f�cut o vizit� copiilor bene� ciari ai Casei Curcubeul din Oradea, unde prin colinde �i daruri, 
echipa Fondacio a reu�it s� coloreze zâmbetele �i inimile copiilor.

În � nal, participan�ii au subliniat importan�a form�rii personale, a prieteniei �i a implic�rii active în cadrul 
asocia�iei. Antrena�i �i plini de entuziasm, tinerii membri au trasat un � r al activit��ilor viitoare, urmând ca acestea 
s� � e anun�ate în prealabil.

Veridiana GHIURC�
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Scrisoarea PSS Virgil Bercea c�tre Real România

Primiri de noi membri în Reuniunea Marian� la Sântandrei

C�tre:
Michel Lamoot, Managing Director, Real 

Hypermarket Romania
Valentin Pauna, Human Resources Director, Real 

Hypermarket Romania
Vasile Gogescu, President, FsC Romania

Conferin�a Episcopilor din România prin 
responsabilul COMECE este solidar� cu angaja�ii de la 
REAL Romania �i cu sindicatul lor.

Muncitorii de la Real Romania au dreptul de a-�i 
petrece S�rb�torile cu familiile �i prietenii lor!!!

Zilele de Cr�ciun �i de Anul Nou sunt considerate 
a �  cele mai importante s�rb�tori în Romania, când 
toat� familia se reune�te pentru a le petrece împreun�.

Doar un raport echilibrat între munc� �i via�a 
privat� pentru muncitori poate asigura succesul 
companiilor, acesta incluzând respectul pentru valorile 
familiei �i tradi�iile culturale locale �i europene.

Denun��m decizia Real 
România de a deschide magazinele 
pe 25 Decembrie �i 1 Ianuarie, 
� ind singurul retailer din 
Romania care face acest lucru. 
Real vrea s� bene� cieze de un 
avantaj competitiv nedrept fa�� 
de competitorii s�i. Aceasta va 
determina �i pe al�i retaileri din 
România s�-�i deschid� magazinele, lucru care este de 
neacceptat.

Suntem consterna�i de presiunea �i amenin��rile 
f�cute asupra muncitorilor pentru a-i face s� se înscrie 
„voluntar” la munc� în acele zile.

Cerem Real Romania s� renun�e la l�comie, s�-
�i schimbe decizia �i s� respecte dreptul muncitorilor 
de a-�i petrece S�rb�torile cu familiile �i prietenii lor.

Responsabil COMECE
† Virgil Bercea

Duminic�, 11.12.2011, Reuniunea Marian� “Ne-
prih�nita Z�mislire”,  a bisericii Greco-catolice din Sân-
tandrei cu hramul “S� n�ii apostoli Mihail �i Gavril”, a 
primit un num�r de zece membri, în rândurile ei, în ca-
drul s� ntei liturghii celebrate de preotul Mihai Tegze� 
p�rintele spiritual al Reuniunii Mariane din eparhia de 
Oradea �i p�rintele paroh  Tudor Iosif Dragomir.

Localitate cu tradi�ie marianist� de aproximativ 
100 de ani, are în prezent un num�r de 50  de membri, la 
care se adaug� dup� cum spune p�rintele paroh, mul�i al-
�ii care au plecat la Cer �i continu� s� o slujeasc� de aco-
lo de sus, pe Fecioara Maria, cea neprih�nit z�mislit�.

Au fost prezente  doamna Victoria Negrea, 
vicepre�edint� a Reuniunii Mariane la nivel na�io-
nal, d-na Florica Omilescu, vicepre�edint� la nivel 
eparhial �i d-na Maria M�rcu�, pre�edinta Reuniunii 
Mariane din Sântandrei, care s-au implicat în buna 
desf��urare a evenimentului.

În cadrul ceremoniei de primire, membrii aspi-
ran�i, au spus r�spicat în fa�a icoanei ce o reprezent� 
pe Mama Lui Dumnezeu, c� doresc din inim� s� o slu-
jeasc�. Aceast� icoan� frumoas�, e o copie dup� icoana 
de la Sc�iu�, recunoscut� prin faptul c� a l�crimat de 
mai multe ori. Cred  c� mai multe persoane ce am fost 
prezente, suntem în asentimentul p�rintelui Dragomir, 
c� la acest eveniment în�l��tor, icoana men�ionat� a l�-
crimat �i aici, de bucurie.

S-au împ�r�it diplome �i medalii miraculoase la 
noii membri, iar to�i ceilal	i au primit binecuvântarea 
p�rintelui �i medalii, trecând pe la icoan�, în timp ce 

se cânta imnul marian, ca pentru o reînnoire a angaja-
mentului. Tradi�ie de peste 50 de ani a mariani�tilor, ce 
se efectueaz�  �i acum an de an, e de a face pelerinaj la 
M�n�stirea Maria-Radna cu aceia�i d�ruire �i credin��. 
Singura deosebire e c� în urm� cu mai mul�i ani pelerina-
jul dura doua s�pt�mâni dus-întors, mersul � ind pe jos.

Tot tradi�ie  e de a face pelerinaj în � ecare an 
la M�n�stirea Maica Domnului din Oradea, cu ocazia 
hramului bisericii.

Desigur multe alte activit��i au în vedere maria-
ni�tii de la Sântandrei, punându-�i încrederea în ajuto-
rul Maicii Domnului �i repetând deseori:

“O, Marie conceput� f�r� de p�cat, roag�-Te 
pentru noi!”

Silvia PANTI�



17Ianuarie 2012

„Dintre nevoia�ul zdren��ros �i � �mând care în-
tinde mâna dup� o bucat� de pâine �i cel care are doi 
bani în buzunar, �ansa cea mai mare este nu a celui din-
tâi, ci a celui de-al doilea: s�rmanul va �ine mâna întins� 
pân� când un alt trec�tor se va îndura �i de el. Dar cel 
de-al doilea poate nu va mai întâlni �ansa de a putea face 
bine unui semen” (Sfântul  Ioan Bosco).

Acesta cred c� a fost impulsul care a declan�at o 
serie de ac�iuni ce aveau s� aduc� câteva f�râmituri de 
zâmbet sau poate de lini�te pentru un „ast�zi” care trece 
înaintea unui „mâine” ce se anun�� la fel de zbuciumat, 
de friguros, de s�r�c�cios, de lipsit de perspective, de 
tremur �i nelini�ti, de nesiguran�e �i instabilit��i. În acest 
fel a luat na�tere un modest punct Caritas în �imleu Sil-
vaniei, jude�ul S�laj, din aten�ia �i sensibilitatea fa�� de 
semenul care se lupt� cu neajunsul a trei prieteni: familia 
Vasile �i Lucia Verme�an �i Rodica Eleke�. Dup� ce au 
v�zut în Italia cum se poate ajuta prin Caritas, s-au gân-
dit c� de ce acelea�i lucruri nu s-ar putea întâmpla �i în 
�ara noastr�?

Au început înainte de Pa�ti 2011 s� amenajeze la 
subsolul Bisericii Greco-Catolice Sfânta Treime din �i-
mleu Silvaniei dou� camere în care au început s� adune 
alimente �i haine. Au reu�it s� sensibilizeze lumea din 
parohie, dar �i dincolo de aceasta, au reu�it s� vorbeasc� 
prietenilor, rudeniilor, cuno�tin�elor despre cât� nevoie 
exist� în jurul nostru �i în mai pu�in de un an de zile au 
reu�it s� distribuie deja alimente care s-au cump�rat în 
valoare de peste 5.000 Lei, iar haine folosite, adunate de 
pe la familii în valoare estimat� la peste 7.000 Lei. Sunt 
hot�râ�i s� persevereze, ar �  foarte bucuro�i dac� �i al�ii 
s-ar solidariza, nu pentru c� ei s-ar l�sa dezn�d�jdui�i, ci 
pentru c� dac� mai mul�i ar lupta la fel ca ei, mai mul�i 
s�raci ar putea s� primeasc� în dar câte ceva. 

I-am rugat s� ne dest�inuie din motiva�iile, din 
gândurile, din sentimentele, din satisfac�iile pe care 
aceast� activitate foarte grea, de altfel, le ofer� �i au ac-
ceptat cu mult� încântare: 

Lucia Violeta, maseour: 
Am r�mas de mic� orfan� de tat� �i nu mi-e ru�i-

ne s� primesc... 
Am început f�când o Noven� în cinstea Preas� n-

tei Fecioare Maria ca s� ne lumineze cum am putea s� 
facem �i noi bine fa�� de cei lipsi�i de lâng� noi. De mici 
copii mama ne spunea c� dac� avem o pâine, o felie din 
acea pâine s� o d�m celui care nu are. Eu nu am câ�tigat 
singur cu puterile mele acea pâine, ci am reu�it acest 
lucru pentru c� Tat�l meu din Cer mi-a dat s�n�tatea, 
iar dac� îmi pierd s�n�tatea, nu mai reu�esc s� câ�tig 
acea pâine pentru mine �i pentru familia mea. Am înce-
put de Pa�ti 2011, am ajutat peste 230 de familii cu îm-
br�c�minte, înc�l��minte, juc�rii. În jur de 200 familii 
au primit pachete alimentare �i detergent în valoare de 
cca 40 lei/pachet. 

De dou� ori am dat hran� cald� preg�tit� de noi 
acas� persoanelor care scurm� în containerele de gu-

noi, câte 28 de pachete de � ecare dat�. Copiii de la con-
tainer au primit �i pachete de Cr�ciun, am ajutat familii 
cu câte opt copii, cu �apte, etc. Rodica duce lunar o dat� 
�i nevoia�ilor din Pust�, cartier al �imleului. In � ecare 
sear� ne rug�m pentru ca Maica Sfânt� s� ne ajute în 
continuare. Nu ne ru�in�m s� ne opreasc� pe strad� s� 
ne întrebe când va mai �  mâncare, când pot s� mai vin�. 
Lunar �i noi punem bani din venitul nostru mai  mic sau 
mai mare, am apelat �i la cuno�tin�ele noastre, la rude-
nii, la prieteni.

Deja am înv��at s� lucr�m cu cei care vin la noi, 
�tim s�-I sort�m, ne d�m seama cine are nevoie �i cine 
nu are efectiv. Avem o eviden�� clar� a banilor dona�i, 
a alimentelor cump�rate, a alimentelor �i hainelor dis-
tribuite.

Au fost situa�ii în care pe cunoscu�i de-ai no�tri 
sau poate chiar tangen�iali i-am cooptat în aceast� ac-
�iune. În prima faz� le-am spus a�a: “nu ai putea s�-mi 
dai împrumut 10 lei? Iar dac� se ar�ta curios cum de am 
ajuns s� cer împrumut 10 lei i-am spus c� ast�zi trebuie 
s� mergem s� cump�r�m alimente �i ne trebuie mai mul-
te decât câ�i bani avem. Multe persoane zâmbeau �i ne 
mul�umeau pentru c� le-am f�cut p�rta�e la o asemenea 
ini�iativ� care pân� la urm� nu are nevoie de foarte mul-
�i bani din partea � ec�ruia �i ne spuneau c� las� �i ei cu 
pl�cere 10 lei sau chiar mai mult.  

Una din cele mai mari bucurii ale mele este c� �i 
so�ul meu ne sprijin�, vine tot timpul cu noi cu ma�ina 
dup� alimente, iar când este liber împarte efectiv cu noi 
haine �i alimente. 

Rodica, educatoare:  
Am sim�it in inima mea c� trebuie s�-i ajut �i pe 

cei nevoia
i, care nu au pe nimeni.  Zilnic m� uitam la 
cei care scormoneau în container, între care destul de 
mul�i erau copii, unii chiar mici �i eram cople�it� de 
aceast� situa�ie umilitoare �i degradant�. Vin de dou� 
ori pe s�pt�mân� �i stau de � ecare dat� 1.5 -2 ore, iar 
vara mult mai mult. Este frig, de aceea încerc�m sa re-
zolv�m problemele repede. Zâmbetul �i mul�umirea îmi 
sunt cele mai mari satisfac�ii. Fac din pl�cere aceas-
t� activitate, oboseala nici nu mi se pare c� se adaug�. 
Simt c� Îl ajut  pe Isus cel R�stignit, atunci când îmi ajut 
semenul a	 at în disperare. 

Vasile, cadru militar:
Sunt solidar cu so�ia mea, fac cu pl�cere, dau �i 

eu din salar o anumit� cot� lunar, am devenit legat su-
	 ete�te de aceste persoane nevoia�e, copila�ii mici fug 
la mine �i parc� îmi cer s� le întind o mân�... Nu pot 
s� r�mân indiferent… M-a� bucura s� se solidarizeze �i 
multe alte persoane cu ceea ce facem noi. Al�ii ar putea 
s� se implice la fel ca noi �i acest mod de ajutorare ar 
putea s� capete propor�ii mult mai mari.

Mi-ar pl�cea s� cred c� a�a cum r�ul poate �  “con-
tagios”, la fel �i binele ar putea s� � e �i mai “contagios” 
�i a�a s� rânduiasc� Bunul Dumnezeu!

Florica BODEA

Filial� Caritas la �imleu Silvaniei
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„Isus s-a n�scut pentru noi to�i”
1. Imaginea societ��ii actuale

Societatea zilelor noastre sufer� de lipsa morali-
t��ii. Aceasta este sufocat� de minciun�, corup�ie, sno-
bism, degradare moral�, ignorarea valorilor autentice, 
materialismul exagerat, intoleran�� (începând cu tra� -
cul auto �i ajungând pan� la cultele religioase) �i nu în 
ultimul rând mult�, mult prea mult� vulgaritate.

În astfel de condi�ii poporul se degradeaz� pe zi 
ce trece iar cauza principal� este desconsiderarea prin-
cipiilor C�r�ii S� nte.

Familiile se confrunt� cu grave probleme �i multe 
dintre ele se destram�, prea repede �i f�r� a �ine seama de 
copiii care sunt prin�i la mijloc. Tinerii se pierd prad� is-
pitelor de tot felul �i a anturajului iar p�rin	ii dezerteaz� 
de la datoria lor analizând lucrurile doar în zona materia-
lului. Multe dintre aspectele promovate în media reu�esc 
tocmai s� între	in� �i s� dezvolte aceste dezechilibre.

Se poate a� rma f�r� rezerv� faptul c� media par-
ticip� din plin la adâncirea acestei situa�ii dramatice în 
care se a� � societatea contemporan�.

Prin promovarea agresiv� a non-valorii, omul 
modern este prezentat de c�tre media ca un ignorant 
penibil, preocupat în principal de a� �area la mall, de 
efectuarea unor cump�r�turi f�r� rost �i m�sur�, vulgar, 
snob, incult, încrezut, dar, având succes.

P�rin�ii sunt epuiza�i lucrând de diminea�a pân� 
seara, poate chiar în mai multe locuri, timp în care copiii 
sunt nesupraveghea�i. Ar �  important de precizat faptul 
ca mul�i oameni au c�zut prea u�or prad� ofertelor supra-
promovate de credite, astfel încât au devenit robi pentru 
decenii, obliga�i s� accepte orice condi�ii de lucru.

În multe �coli, privind vestimenta�ia fetelor ai 
impresia c� te a� i într-un bar de noapte, la fel v�zând 
b�ie�ii intrând pe poart� cu �ig�rile înc� aprinse. Nu 
po�i s� nu te întrebi: profesorii cum reac�ioneaz�? Cum 
educ�? Dar p�rin�ii care-i v�d pe tineri în ce echipa-
ment pleac� de acas�, ce fac? Ce i-au înv��at despre 
decen�� �i modestie?

Mul�i tineri intr� chiar �i în biserici în �inute in-
decente. Atunci te întrebi de ce preo�ii nu pomenesc 
�i despre asemenea aspecte educative în predicile lor? 
Cineva trebuie s� le explice acestora care sunt tr�s�tu-
rile de caracter �i comportament care atrag dup� sine 
respectul celor din jur .

�i nu po�i s� nu te întrebi de ce, între atâtea emi-
siuni TV, nu este loc �i pentru unele educative, în care 
s� se promoveze bunele maniere �i bunul-gust?

În momentul de fa�� credem c� este nevoie ur-
gent de voci avizate care s� ia pozi�ie �i s� contraba-
lanseze lipsa de valori �i dec�derea moral� în care s-a 
ajuns. Oamenii chiar simt nevoia s� � e sprijini�i moral, 
s� observe c� exist� câte cineva preocupat de promova-
rea Binelui în orice domeniu.

Din p�cate, chiar mul�i dintre cei care ar �  de 
dorit s� se a� e în primele rânduri activând pentru aces-
te deziderate, de multe ori dau dovada unui compor-
tament complet nepotrivit, dac� nu chiar „strig�tor la 
Cer”, ocupându-�i timpul cu lupta pentru putere, pentru 
interese proprii, meschine �i materiale, intrigile josni-
ce, acceptarea compromisului, dispre�ul legii �i chiar 
obedien�� clar�, poate de teama unor dosare?

Unde mai este ast�zi puterea exemplului, unde 
este obrazul întors, unde este modestia, spiritul de sa-
cri� ciu pentru binele aproapelui �i mai ales unde este 
iubirea cerut� de bunul Dumnezeu? Nu putem accepta 
ca fetele �i b�ie�ii no�tri s� aib� drept exemple doar fo-
tomodele �i � l� zoni.

Haide�i s� ne facem timp s� analiz�m cum va 
ar�ta lumea copiilor no�tri?

Haide�i s� ne implic�m, s� sprijinim �coala �i bi-
serica, acestea � ind pietre de temelie pentru o societate, 
dar �i s� veghem la dezvoltarea spiritului justi�iei .

2. Rolul vital al Bisericii
Bisericile, indiferent de rit, ar �  de dorit s� se a� e 

în fruntea celor care încearc� s� consolideze moralita-
tea societ��ii �i s� dezvolte educa�ia acesteia. Ar trebui 
s� se simt� vizate pentru lips� de implicare atunci când 
românii sunt cataloga�i drept needuca�i, ho�i, cer�etori, 
agresivi, lene�i, pro� tori, iubitori de kitsch-uri �i con-
vin�i c� „merge �i a�a”.

Ca �i laici, noi a�tept�m mult� implicare de la 
Biseric�, mai mult� atitudine.

Sentimentul mândriei na�ionale nu este unul ne-
potrivit �i nici de evitat ci reprezint� o normalitate.

Din p�cate glasul Bisericilor nu se prea aude �i 
în afara zidurilor acestora. În loc ca mesajul dinspre 
Biserici s� � e constructiv, de multe ori acesta se refer� 
doar la meritele unora de a �  mai buni decât al�ii sau 
la capacitatea altora de a �  singurii pozi�iona�i pe calea 
cea bun�. În loc s� consum�m atâta energie pentru a ne 
sublinia diferen�ele de opinie sau credin��, mai bine am 
pune to�i um�rul, încât poporul nostru s� progreseze cu 
adev�rat, din toate punctele de vedere.

Via�a primilor cre�tini era o laud� continu� adu-
s� lui Dumnezeu �i nu o tendin�� de izolare a anumitor 
grupuri. Ar �  de a�teptat ca Bisericile s� se implice în 
sprijinul familiilor. De ce Bisericile n-ar condamna pu-
blic atitudinea de v�ta�  a unor patroni care pro� t� de 
teama omului îndatorat de a r�mâne f�r� serviciu?

Politicienii apar în conferin�e de pres� pentru 
orice aspect lipsit de importan��.

Este nevoie de promovare �i în aspectele poziti-
ve încât omul s� aib� alternativ�. De ce n-am vedea �i 
conferin�e de pres� din partea diferi�ilor reprezentan�i 
ai cultelor care s� trag� semnale de alarm� legate de 

(continuare în pag. 19)
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aspectele morale ale societ��ii noastre, de corup�ia �i 
falsitatea reprezentan�ilor Statului �i s� încurajeze oa-
menii s� nu se lase îndep�rta�i de pe calea cea dreapt�.

Bisericile ar trebui în mod explicit s� sus�in� fa-
milia �i moralitatea, f�când chiar �i reclam� la ceea ce 
întreprind astfel încât cre�tinul s� nu se simt� abando-
nat în jungla modernismului pragmatic.

Ca �i laici, am sim�i nevoia ca în diverse emisi-
uni TV s� participe �i reprezentan�i ai cultelor care s� 
ia în discu�ie problematica societ��ii actuale �i s� aten-
�ioneze atunci când anumite aspecte încep s� derapeze 
sau s� afecteze spiritul justi�iei.

Acest lucru nu se poate îns� realiza f�r� un glas 
al Bisericilor puternic �i unit în sens constructiv. În pre-
zent cei mai mul�i se laud� pe sine în fata celorlal�i sau, 
mai r�u, îi critic� pe ceilal�i uitând ca Domnul Isus ne-a 
înv��at s� ne iubim aproapele �i nu s�-l ponegrim.

3. S�pt�mâna de
Rug�ciune pentru Unitatea Cre�tinilor

 “S�pt�mâna de rug�ciune pentru unitatea cre�-
tinilor” care are loc anual, în toat� lumea, în a doua 
jum�tate a lunii ianuarie, este o bun� ocazie pentru 
toate cultele de a se implica împreun� într-o activitate 
pe care s� o fac� pl�cut� Domnului �i de a începe o 
colaborare real�, cu rezultate reale, implicându-se mai 
mult în societate, va �  o �ans� în plus pentru a în�l�a 
împreun� laude bunului Dumnezeu acceptându-ne re-
ciproc prezen�a m�car câteva zile pe an, rând pe rând in 
bisericile celorlal�i.

S� nu uit�m c� „aproapele” nu este nicidecum 
cel simpatizat de c�tre noi, cel ales de noi. Avem ca 
porunc� de baz� dragostea aproapelui indiferent de cu-
loare, na�ionalitate sau credin�� .

Unitatea în Domnul nu are leg�tur� cu intrigile. 
Isus ne-a dat în primul rând exemplul modestiei.

Chiar dac� unele culte s-au desprins pentru un 
motiv sau altul, ceilal�i nu trebuie s�-i priveasc� de sus 
ori s�-i dispre�uiasc� � indc� nici tat�l � ului risipitor nu 
l-a discreditat pe acesta, nu aceasta este calea, ca bla-
mând pe al�ii s� incit�m la intoleran��. Doar Domnul 
va judeca ac�iunile � ec�ruia. Noi avem datoria s� ne 
rug�m pentru ceilal�i în loc s�-i judec�m.

“S�pt�mâna de rug�ciune pentru unitatea cre�ti-
nilor” reprezint� un eveniment dorit de mult� lume îns� 
majoritatea celor care au fost întreba�i în ora�ul nostru 
au r�spuns c� nu �tiau nimic despre aceste manifest�ri. 
De aici rezult� c� este nevoie de o promovare e� cient� 
a acestor tipuri de activit��i pozitive.

Haide�i s� ne manifest�m astfel încât s� nu uit�m 
faptul ca Isus s-a n�scut pentru noi to�i! Haide�i s� ne 
îndrept�m gândul doar c�tre Acela de la care avem totul.

Adolf Kolping, care a fost beati� cat în anul 
1991, spunea „Mergi între zidurile bisericii, roag�-te, 
iar apoi ie�ind încearc� s� faci ceva pentru societatea 
în care tr�ie�ti!”

Asocia�ia Familia Kolping Cri�ana

(urmare din pag. 18)

Scriitorul �i eseistul 
Ioan F. Pop a fost r�spl�tit cu 
„Premiul special pentru poe-
zie” al Uniunii Scriitorilor din 
România (USR), � liala Arad, 
pe anul 2010, pentru volumul 
„Poemele poemului nescriS”, 
ap�rut la Editura Dacia XXI, 
Cluj-Napoca, 2010. Juriul 
care a acordat acest premiu a 
fost compus din scriitorii Ioan 
Moldovan, pre�edintele juriu-
lui - care a �i prezentat cartea 
premiat�, Maria Anoca Dag-
mar �i Gheorghe Mocu�a. Fes-
tivitatea de premiere a avut loc 
sâmb�t�, 3 decembrie, la Tea-
trul „Ioan Slavici” din Arad.

A� at în pragul de a încheia socotelile cu poezia, 
Ioan F. Pop s-a remarcat în ultimii ani printr-o serie de 
c�r�i de � lozo� e, jurnal, studii �i eseuri. „M-am oprit 
din scrisul poetic, f�r� s� m� despart îns� total de poe-
zie. De scris, mai scriu înc�, sub alte forme. Uneori m� 
înc�p��ânez �i s� exist... Cu voie, evident, de la cuvinte, 
de la t�cerile poetice. Abordând o poezie de fund�tur� 

ontologic�, o poezie a limitelor limbajului (m� refer la 
o situare strict contextual�, nu la una axiologic�), nu 
are rost s� multiplic la in� nit acest exerci�iu anihilator. 
În încercarea de a scrie �i re-scrie Poemul nu am f�cut 
decât s� aproximez prezen�a sa atât de intim� �i atât 
de str�in�, puritatea inhibant� a dezobiectiv�rii oric�-
rei con-textualit��i. Nu am f�cut decât un mic pas c�tre 
abisul în al c�rui ecou se las� uneori captat în cuvânt, 
în t�cerile himerice care scurm� sera� c în pagin�”, este 
de p�rere scriitorul Ioan F. Pop. C�r�ile sale au fost bine 
primite de critica de specialitate, cronici despre aces-
tea � ind scrise în cele mai importante reviste literare 
din �ar� (o prezentare a acestei c�r�i s-a f�cut �i în zi-
arul nostru!). Scriitorul Ion V�dan, directorul Editurii 
Dacia, c�ruia i se datoreaz� apari�ia c�r�ii „Poemele 
poemului nescriS”, scrie pe coperta a patra: „Pentru 
Ioan F. Pop, poet �i eseist, scrisul este forma deplin� a 
existen�ei, provocând taina scrierii ca pe o deslu�ire în 
fa�a mor�ii. Textele sale sunt m�rturia unei arte poetice 
moderne, în care «m�rturisirea» este nu doar o modali-
tate autoscopic�, ci �i o form� a comprehensiunii prin 
comunicare, de�i se ajunge la experien�e ultime, în care 
«t�cerea», «nespusul», «nimicul» decodi� c� misterele 
� in�ei, în straturi ce plonjeaz� în inefabil”.

Loredana IONA� www.crisana.ro

Premiul special pentru poezie al USR pentru Ioan F. Pop
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1,5 Lei

Ziua Voluntarului Caritas, 2011
edi�ia a VI-a

Sala festiv� a Liceului Greco Catolic „Iuliu Maniu” 
din Oradea a g�zduit luni 12 decembrie 2011, cea de-a 
�asea edi�ie a Zilei Voluntarului Caritas, unde cu ocazia 
celebr�rii Zilei Interna�ionale a Voluntarilor, în Anul Eu-
ropean al Voluntariatului, cei mai activi voluntari ai Aso-
cia�iei Caritas Eparhial Oradea au fost premia�i.

La eveniment au participat, al�turi de voluntari 
�i invita�ii lor, PSS Virgil Bercea, episcopul greco-ca-
tolic de Oradea, domnul viceprimar Gheorghe Carp, 
din partea autorit��ilor locale precum �i reprezentan�i 
ai ISU CRI�ANA.

„Prin aceast� premiere am urm�rit recunoa�terea 
public� a meritelor celor mai activi voluntari. În anul 
2011 din cei peste 169 voluntari a� a�i în baza noastr� 
de date, 95 au fost voluntari activi totalizând un num�r 
de 2.620 ore lucrate în serviciul aproapelui” a precizat 
pr. Todorean Olimpiu, pre�edintele asocia�iei.

Astfel, au fost acordate opt premii, patru premii 
speciale �i dou� premii “Voluntarul anului 2011”:

Primul premiul s-a acordat pentru progra-
mul ,,SERVIREA MESEI CALDE”. Pentru d�ruirea 
�i grija cu care se implic� în aceast� activitate.

Premiul s-a acordat voluntarei Maria Nagy
Premiul pentru programul „BUNUL SAMA-

RITEAN”. Pentru aranjarea �i distribuirea de îmbr�c�-
minte persoanelor a� ate în di� cultate.

Premiul s-a acordat voluntarei Cristina �uta.
Premiul pentru programul ,,PRIETENI 

PENTRU UN ZÂMBET”. Pentru zâmbetele aduse pe 
chipul copiilor suferinzi care sunt interna�i în spital.

Premiul s-a acordat voluntarei Timeea Szombati
Premiul pentru Campania 2%. Pentru cel mai 

mare num�r de plicuri distribuite în 2011.
Premiul s-a acordat voluntarei Ana Brad
Premiul pentru Colecta de Pa�ti. Pentru deose-

bita implicare în strângerea de alimente pentru familiile 
a� ate în di� cultate.

Premiul s-a acordat voluntarului Alexandru Farc
Premiul pentru Strângerea de Fonduri. Pen-

tru num�rul de ore dedicat acestei activit��i.
Premiul s-a acordat voluntarei Floare Mate�an.

Premiul pentru Activitatea Economic�. Pentru 
îndemânarea cu care contribuie la crearea obiectelor 
vestimentare în croitoria organiza�iei.

Premiul s-a acordat voluntarei Georgeta Bencheu

Premiul pentru DISPONIBILITATE. Pentru 
promptitudinea cu care r�spunde solicit�rilor asocia�iei

Premiul s-a acordat voluntarei Patricia Urdea

Premiul pentru CEL MAI ACTIV VOLUNTAR
Câ�tig�torul, a efectuat peste 250 de ore, impli-

cându-se în 8 tipuri de activit��i în intervalul 1 decem-
brie 2010 – 31 august 2011.

Premiul s-a acordat voluntarului Alexandru 
Mure�an

Premiile SPECIALE. Primul premiu special, se 
acord� se acord� pentru � delitate în cadrul Serviciului 
„Servirea mesei calde”, voluntarei Ligia Oprean, pen-
tru cele 400 de ore oferite din timpul ei acestui serviciu 
în decursul a celor 4 ani/ începând cu 2007.

Premiul pentru cel mai mare num�r de ore în 
cadrul programului „Bunul Samaritean”, se acord� vo-
luntarei Mihaela Pantea. 

Premiul pentru sprijinul acordat asocia�iei se 
acord� doamnei Mihaela Bokor.

Ultimul, dar nu cel din urm�, premiu special îl 
acord�m voluntarului Tiberiu Omilescu pentru ajuto-
rul oferit în activitatea de promovare a organiza�iei.

Voluntarul anului 2011. Premiul „Voluntarul 
anului 2011”, s-a acordat voluntarei Timeea Szom-
bati �i voluntarului Alexandru Mure�an.

De men�ionat faptul c� seara a fost însu� e�it� 
de tinerii arti�ti or�deni: Boglarka Olah, R�zvan Do-
bai, Anamaria Mih�ie�, Eduard Mali�a �i Bianca Oni�a, 
trupa de dans din cadrul Ars Nova: Miriam Abrudan, 
Szocke Bernadett �i Miruna Herman, Carla Marin, Ale-
xandru Cristea evenimentul încheindu-se cu un concert 
sus�inut de invitatul special MARIA GHEORGHIU.

 Un Cr�ciun Fericit !!!
Biserica Greco Catolic� din Sititelec a avut bucuria de a primi colind�torii din Oradea: corul  General Tra-

ian Mo�oiu, cu un num�r de 32 de membrii, au interpretat binecunoscutele colinde speci� ce praznicului Na�terii 
Mântuitorului. Au adus bucuria colindelor �i copii �colii generale din Tinca, al�turi de Doamna Înv���toare �i 
Directoarea �colii.

Credincio�ii parohiei � ind încânta�i de interpretarea colindelor, r�mânând deschis� invita�ia pentru anul viitor.

 Bogdan TORJOC


