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A�a dup� cum, imperios-ludic, v-am mai scris 
�i anul trecut (evident, nea�teptînd vreun r�spuns, ci 
mai degrab� o ochead� atemporal�), aici, pe la noi - 
„Toate-s vechi �i nou� toate”...

Timpul trece (neavînd, de fapt, alt� treab�), 
l�sîndu-ne în dar riduri �i trec�toare aduceri aminte. Între 
timp, consecven�i cu marea noastr� in-consecven��, am 
înv��at, apodictic, c� în lumea asta nu e, de fapt, mai 
nimic de înv��at. Ci doar, în cel mai bun caz, de dez-
v��at. Ar trebui s� ne dez-v���m de o sumedenie de tare, 
de c�deri prea umane, de zgura strecurat� în minte �i în 
su� et. Am ajuns – dup� propriile predic�ii -, s� � m nu 
doar bie�i epigoni, ci am ajuns s� � m epigoni ai unor 
jalnici epigoni. Limba român�, care v� datoreaz� atît 
de mult, a ajuns o aproxima�ie, o terfeleal� sonor� între 
� guri sinistre �i patibulare. Iar cultura, un ritual tot 
mai stingher, invadat� � ind de progresia geometric� a 
inculturii. Adev�rul nu a sunat niciodat� în urechi mai 
pustii. Bunul-sim� a ajuns o moned� calp� �i desuet�. 
Nimeni nu mai are timp s� se întrebe, necum s� socoat�, 
ce e r�u �i ce e bine. Cînd e vorba de modele – ca 
Dumneavoastr�, de pild� -, ridic�m capul neputincio�i 
spre cer. Evident, Dumneavoastr� �tia�i toate aceste 
lucruri, pentru c� ne-a�i cunoscut n�ravul înc� înainte 
ca noi în�ine s� îl cunoa�tem. �i, totu�i – libertatea e 
bun� �i cînd e aproape inutil�. Democra�ia cea mai rea 
e in� nit mai bun� decît o dictatur� perfect�. A�a c�, 
roman�ios-poetic, învîrtim voio�i la manivela istoriei. 
Care, ca �i pe vremea în care a�i tr�it, se face �i se des-
face mereu peste capetele noastre. Capete care în a�a 
de mare m�sur� sînt plecate încît sabia nici nu mai are 
rost s� le taie. Cad singure, cam ca � orile de tei dintr-o 
poezie a Dumneavoastr�...

Drag� Domnule Eminescu, închei epistola 
mea cu gîndul c� o s� �tim s� v� pre�uim mai mult 
culturalice�te decît s� v� iubim în chip l�ut�resc. 
C� o s� �tim s� v� s�rb�torim în intimitatea noastr� 
su� eteasc�, în haina de lucru a lecturii, �i nu repetîndu-
v� papagalice�te numele. C�ci putem �  cu adev�rat 
eminescieni doar pe m�sur� ce sîntem tot mai mult noi 
în�ine. Ca atare, mai ajuta�i-ne s� înv���m s� privim 
cerul p�mîntiu, luceaf�rul ce ne aminte�te c� sîntem 
atît de trec�tori. Ajuta�i-ne s� idealiz�m o lume tot 
mai profan�, care trece mai repede ca valul. Ajuta�i-
ne s� credem în cultura care ne poate înc� în�l�a. În 
spiritualitatea uman� ca dat ultimativ. Mai ajuta�i-ne 
poetic s� facem din clip� o f�rîm� de eternitate. C� 
de înv��at a muri – n-am apucat s� înv���m nici anul 
acesta. 

Cu reveren�e,
Ioan F. POP

Scrisoare deschis�

Drag� Domnule Eminescu,
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 Dragi fra�i �i surori, 
 În aceast� prim� zi a anului, sunt bucuros s� 
v� adresez vou�, tuturor, celor prezen�i în Pia�a San 
Pietro, �i tuturor celor care sunt în leg�tur� cu noi prin 
radio �i televiziune, cele mai c�lduroase ur�ri de pace 
�i de tot binele. Sunt ur�ri pe care credin�a cre�tin� le 
face ancorându-le în evenimentul pe care îl celebr�m 
în aceste zile: Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, 
n�scut din Fecioara Maria. De fapt, cu harul Domnului 
�i numai cu el - putem s� sper�m mereu din nou ca 
viitorul s� � e mai bun decât trecutul. Nu este vorba, de 
fapt, de a ne încrede într-o soart� mai favorabil� sau în 
modernele intersec�ii ale pie�ei �i � nan�elor, ci de a ne 
str�dui s� � m noi în�ine pu�in mai buni �i responsabili, 
pentru a ne putea baza pe bun�voin�a Domnului. �i 
aceasta este mereu posibil, deoarece „Dumnezeu ne-a 
vorbit nou� prin Fiul” (Evrei 1,2) �i ne vorbe�te în 
continuare prin predicarea Evangheliei �i prin glasul 
con�tiin�ei noastre. În Isus Cristos s-a ar�tat tuturor 
oamenilor calea mântuirii, care este înainte de toate o 
r�scump�rare spiritual�, dar care implic� în întregime 
umanul, cuprinzând �i dimensiunea social� �i istoric�. 
De aceea, în timp ce celebreaz� Maternitatea divin� 
a Preas� ntei Maria, Biserica, în aceast� zi care, de 
peste 40 de ani, este Ziua Mondial� a P�cii, îl indic� 
tuturor pe Isus Cristos ca Prin� al p�cii. Potrivit tradi�iei 
începute de servitorul lui Dumnezeu, Papa Paul al VI-
lea, am scris pentru aceast� ocazie un mesaj special, 
alegând ca tem�: „Combaterea s�r�ciei, construirea 
p�cii”. În acest mod doresc înc� o dat� s� m� pun în 
dialog cu responsabilii na�iunilor �i organismelor 
interna�ionale, oferind contribu�ia Bisericii Catolice 
pentru promovarea unei ordini mondiale demne de om. 
La începutul unui nou an, primul meu obiectiv este 
tocmai acela de a-i invita pe to�i, guvernan�i �i simpli 
cet��eni, s� nu se descurajeze în fa�a di� cult��ilor �i 
falimentelor, ci s� î�i reînnoiasc� angajarea. Cea de-a 
doua parte a lui 2008 a provocat o criz� economic� de 
vaste propor�ii. Aceast� criz� trebuie interpretat� în 
profunzime, ca un simptom grav care cere interven�ie 
asupra cauzelor. Nu este de ajuns - cum ar spune Isus 
- s� pui petec nou pe o hain� veche (cf Marcu 2,21). 
A pune s�racii pe primul loc înseamn� a trece în mod 
hot�rât la acea solidaritate global� pe care deja Papa 
Ioan Paul al II-lea o indicase ca necesar�, armonizând 
resursele poten�iale ale pie�ii cu cele ale societ��ii civile 
(cf Mesaj, 12), în respect constant pentru legalitate �i 
tinzând mereu spre binele comun. 
 Isus Cristos nu a organizat campanii împotriva 
s�r�ciei, dar a vestit s�racilor Evanghelia, pentru o 
r�scump�rare integral� din mizeria moral� �i material�. 
Acela�i lucru face Biserica, cu opera sa neîncetat� de 
evanghelizare �i de promovare uman�. S� o invoc�m pe 
Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, pentru ca s�-i ajute 
pe to�i oamenii s� p��easc� împreun� pe calea p�cii.

Dragi fra�i �i surori, 
Liturgia ne propune ast�zi spre medita�ie 

aceea�i Evanghelie proclamat� în ziua de Cr�ciun, 
adic� Prologul Sfântului Ioan. Dup� vacarmul din zilele 
trecute, cu goana pentru procurarea cadourilor, Biserica 
ne invit� din nou s� contempl�m misterul Na�terii 
lui Cristos, pentru a-i în�elege mai mult semni� ca�ia 
profund� �i importan�a pentru via�a noastr�. Este vorba 
de un text admirabil, care ofer� o sintez� vertiginoas� a 
întregii credin�e cre�tine. Porne�te de sus: „La început 
era Cuvântul �i Cuvântul era la Dumnezeu �i Cuvântul 
era Dumnezeu” (Ioan 1,1); �i iat� noutatea nemaiauzit� 
�i omene�te de neconceput: „Cuvântul s-a f�cut trup �i 
a locuit între noi” (Ioan 1,14). Nu este o � gur� retoric�, 
ci o experien�� tr�it�! Cel care o relateaz� este Ioan, 
martor ocular: „Noi am v�zut slava lui, slava unicului-
n�scut din Tat�l, plin de har �i de adev�r” (Ioan 1,14). 
Nu este cuvântul doct al unui rabin sau al unui înv���tor 
al legii, ci m�rturia împ�rt��it� din pasiune a unui umil 
pescar care, atras de tân�r de Isus din Nazaret, în cei 
trei ani de via�� comun� cu El �i cu ceilal�i apostoli, i-a 
experimentat iubirea - pân� la a se autode� ni „ucenicul 
pe care Isus îl iubea” - l-a v�zut murind pe cruce �i 
ar�tându-se înviat, �i a primit apoi împreun� cu ceilal�i 
Spiritul S�u. (...)

Pentru un adev�rat israelit, care cunoa�te sacrele 
Scripturi, aceasta nu este un nonsens, ci dimpotriv� este 
împlinirea întregii vechi alian�e: în Isus Cristos ajunge 
la plin�tate misterul unui Dumnezeu care vorbe�te 
oamenilor ca unor prieteni, care se dezv�luie lui Moise 
în Lege, în�elep�ilor �i profe�ilor. Cunoscându-l pe Isus, 
stând cu El, ascultând predica Sa �i v�zând semnele 
pe care El le f�cea, ucenicii au recunoscut c� în El 
se realizau Scripturile. Cum va a� rma apoi un autor 
cre�tin: „Toat� Scriptura divin� constituie o singur� 
carte �i aceast� carte unic� este Cristos, vorbe�te 
despre Cristos �i î�i a� � împlinirea în Cristos” (Hugo 
din Sfântul Victor, De arca Noe, 2,8). Fiecare b�rbat �i 
� ecare femeie are nevoie s� g�seasc� un sens profund 
pentru propria existen��. Iar pentru aceasta nu sunt de 
ajuns c�r�ile, nici chiar Scripturile Sacre. Pruncul de la 
Betleem ne dezv�luie �i ne comunic� adev�ratul „chip” 
al lui Dumnezeu bun �i credincios, care ne iube�te �i nu 
ne abandoneaz� nici chiar în moarte. (...) 

Cea dintâi care �i-a deschis inima �i a 
contemplat „Cuvântul care s-a f�cut trup” a fost Maria, 
Mama lui Isus. O umil� copil� din Galileea a devenit 
astfel „scaunul În�elepciunii”! Asemenea Apostolului 
Ioan, � ecare dintre noi este invitat s� „o primeasc� la 
el” (Ioan 19,27), pentru a-l cunoa�te profund pe Isus 
�i experimenta iubirea credincioas� �i inepuizabil�. 
Aceasta este urarea mea pentru � ecare dintre voi, dragi 
fra�i �i surori, la începutul acestui nou an.

Cuvântul Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea
Rug�ciunea Angelus - 1 ianuarie 2009 Rug�ciunea Angelus - 4 ianuarie 2009
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ANUL SFÂNTULUI PAVEL
Pedagogia Sfântului Pavel - o �coal� n�scut� pe drumul Damascului
 Una dintre expresiile cele mai pregnante ale 

întregului corp epistolar al lui Pavel este cu siguran�� 
aceea care apare în Ef 4,29: „Dar voi nu a�a l-a�i 
cunoscut pe Cristos”. A�a de pregnant� încât Biblia 
Conferin�ei Episcopale Italiene, de exemplu, a sim�it 
datoria s� traduc�: „Dar voi nu a�a a�i înv��at s�-l 
cunoa�te�i pe Cristos”. Desigur, este vorba �i de „a 
cunoa�te”, dar poate c� aceast� traducere nu red�, ba 
chiar dilueaz�, pregnan�a termenului ales de Pavel. 
Luând în considerare contextul imediat în împ�r�irile 
sale principale mi se pare c� în�eleg c� Pavel î�i 
dezvolt� gândirea sa în trei momente. 

„Nu a�a” face trimitere la versetele precedente 
în care Pavel stigmatizeaz� un anumit comportament 
pe care nu ezit� s�-l cali� ce ca „p�gân” (4,17,1-9) adic� 
absolut incompatibil cu noutatea adus� de Cristos în 
istoria oamenilor �i deci în via�a credincio�ilor. Probabil 
c� aici se face aluzie la ideea clasic� a celor dou� c�i, 
pe care o g�sim �i în Psalmul 1, dar cu siguran�� Pavel 
face o transpunere �i enun�� contrastul între vechea 
existen�� �i cea nou�. Se întrev�d deja marile linii în 
metoda sa educativ�. 

Aceast� atitudine, numit� întocmai p�gân�, se 
cali� c� prin urm�toarele caracteristici: u�ur�tate în 
modul de a evalua situa�iile vie�ii, orbire în gânduri, 
înstr�inare de via�a lui Dumnezeu ca o consecin�� 
a necunoa�terii în cele ce sunt ale lui Dumnezeu, 
„cardioporosi” (care corespunde cu „sclerocardia” 
din Mt 19,8), adic� o împietrire a inimii încât ei devin 
impermeabili pentru orice sentiment de compasiune �i 
de milostivire. De asemenea: insensibilitate spiritual� 
care implic� lipsa de grij� fa�� de ceea ce �ine de 
sfera spiritului �i deci cedare în fa�a oric�rei forme de 
desfrâu, de necur��ie �i de f�r�delege, pe lâng� cedarea 
în fa�a acelei bestii nes�tule care este avari�ia. 

În fa�a a toate acestea, Pavel st� cu ochii deschi�i 
�i ia act de situa�ia aproape disperat� a unei omeniri 
care tr�ie�te f�r� Dumnezeu �i de aceea f�r� speran�� în 
aceast� lume (vezi Ef 2,12). �i pentru ei este valabil� 
întrebarea pe care odinioar� Pavel �i-o punea sie�i: 
„Cine m� va elibera de acest trup al mor�ii” (Rom 
7,24). Cele dou� dimensiuni, individual� �i colectiv�, 
se împletesc în su� etul lui Pavel �i ambele interpeleaz� 
metoda sa pedagogic�. 

Întorcându-ne la conduita moral� a efesenilor, ni 
se pare c� recitim acea pagin� din scrisoarea aceluia�i 
apostol c�tre cre�tinii din Roma în care sunt prezentate 
vicii la fel de grave �i detestabile: nelegiuirea care 
stinge pietas, nedreptatea care în�bu�� adev�rul, 
necur��ia care întunec� mintea �i îngreuneaz� inima, 
nebunia care se opune în�elepciunii, minciuna, idolatria, 
pasionalitatea, depravarea, r�utatea, l�comia, viciul, 

invidia, rivalitatea, 
jignirea, def�imarea, 
î n g â m f a r e a , 
l�ud�ro�enia, iscusin�� 
la rele, incapacitate 
de orice judecat� etic� 
(1,18-32). Vicii care-l 
fac pe om, pe orice 
om nescuzabil în fa�a 
lui Dumnezeu a�a 
încât însu�i Dumnezeu 
nu poate s� nu-i 
abandoneze în voia 
destinului lor. În starea 
sa de educator, Pavel 
trebuie s� ia asupra sa 
aceast� situa�ie precis�: nu poate �i nici nu vrea s-o 
eludeze. El se simte trimis la aceast� omenire. 

Tabloul care rezult� este desigur trist �i dezolant, 
negru sub orice pro� l. Aici pentru Pavel se reveleaz� 
mânia lui Dumnezeu (Rom 1,18): nu c� Dumnezeu 
vrea s�-�i verse mânia peste o lume înglodat� în p�cat, 
dimpotriv� cele dou� teme ale mâniei �i drept��ii 
mântuitoare sunt asociate de Pavel �i probabil c� sunt 
considerate ca un rezumat al predic�rii evangheliei la 
p�gâni, pe care-l g�sim de exemplu în Prima scrisoare 
c�tre Tesaloniceni: „Cum v-a�i întors la Dumnezeu de 
la idoli ca s� sluji�i Dumnezeului cel viu �i adev�rat �i 
s�-l a�tepta�i pe Fiul s�u din ceruri, pe care el l-a înviat 
din mor�i, pe Isus, cel care ne mântuie�te de mânia 
ce va veni” (1Tes 1,9-10). A�adar, Pavel recunoa�te 
în Isus pe eliberatorul, unicul mântuitor al întregii 
omeniri; de aceea, Isus personi� c� �i valoarea suprem� 
a pedagogiei pauline. 

Dac� este adev�rat ceea ce se aude spunân-     
du-se �i ceea ce se simte în multe maniere: c� ast�zi, 
sub diferite pro� luri, suntem în fa�a unui p�gânism 
care s-a întors nu se poate s� nu eviden�iem actualitatea 
înv���turii �i a îndemnului lui Pavel. �i noi suntem 
destinatarii scrisorilor sale: indica�iile proiectului s�u 
educativ sunt valabile �i pentru noi. 

Într-un al doilea moment, Pavel clari� c� ceea 
ce se în�elege cu expresia „a-l cunoa�te pe Cristos”. 
De fapt, el adaug�: „Dac� l-a�i ascultat pe el �i a�i fost 
înv��a�i în el, dup� adev�rul care este în Isus” (4, 20-
21). S� analiz�m cu mare aten�ie trecerile interne din 
aceast� fraz�. Înainte de toate, Pavel las� s� se în�eleag� 
clar c� nu exist�, nici nu poate s� existe, nici o înv��are 
a lui Cristos �i a ceea ce comport� adeziunea de credin�� 
la evanghelia sa f�r� o adev�rat� ascultare a lui, adic� 
a cuvântului s�u �i a înv���turii sale. Neputând s� 

(continuare în pag. 5)
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mai ascult�m glasul viu al lui Isus din Nazaret este 
posibil mereu s� d�m ascultare evangheliei mântuirii 
primindu-i pe martorii s�i, apostoli �i discipoli, care 
cu predica lor �i cu m�rturia lor personal� r�spândesc 
vestea cea bun� a lui Isus mort �i înviat (1Cor 1,18-30). 
Din ascultare vine credin�a �i credin�a aduce cu sine 
darul mântuirii. Pedagogia lui Pavel î�i are aici primul 
s�u fundament �i de neînlocuit. Trebuie doar s� amintim 
c� pentru Paul ascultarea echivaleaz� cu supunerea, a�a 
cum rezult� �i din Rom 1,5: „Am primit har �i misiunea 
apostolic� de a duce la ascultarea credin�ei” (vezi �i 
Rom 15,18; 16,26). 

Nu numai atât, dar pentru a putea spune c� l-am 
cunoscut pe Cristos trebuie s� ne supunem �i � ec�rei 
forme de instruire (didach�), care este complet� numai 
dac� ea cuprinde tot misterul lui Isus, f�r� reduceri 
�i f�r� ad�ugiri. Considerând faptul c� numai aici 
Pavel folose�te expresia „în Isus” s-ar putea crede c� 
el se n�puste�te împotriva anumitor opozan�i, poate 
exponen�i ai tendin�ei gnostice, pentru care mântuitorul 
oamenilor nu se identi� ca în persoana lui Isus. Astfel, 
suntem invita�i s� primim misterul întrup�rii �i s� 
intr�m în adâncul s�u dinamism mântuitor. Chiar dac� 
nu vorbe�te des despre acest mister, Pavel demonstreaz� 
în toate scrisorile sale c� i-a asimilat valoarea sa istoric� 
�i pe ea întemeiaz� metoda sa pedagogic�. 

Desigur, misterul lui Isus trebuie acceptat în 
întregimea sa: de aceea nu este permis s� se fac� buc��i 
ceea ce din natura sa este indivizibil. Pe de o parte, nu 
se poate subevalua r�scump�rarea de p�cat, pe care 
Isus a realizat-o prin p�timirea, moartea �i învierea sa, 
cali� când-o ca „teologie negativ�”; pe de alt� parte, 
nu este permis� pream�rirea întrup�rii lui Dumnezeu 
ca �i cum ea ar �  su� cient� pentru mântuirea omenirii, 
cali� când-o ca „teologie pozitiv�”. Cele dou� etape ale 
unicului mister cer s� � e armonizate într-un singur act 
de credin�� �i deci �i într-un singur proiect educativ. 

Pavel este cu siguran�� înv���tor exemplar �i 
inegalabil al acestei didache. Acest magisteriu, el l-a 
exercitat în toate comunit��ile pe care le-a întemeiat �i 
hr�nit cu predica sa, înv��ându-i pe to�i c� este necesar 
„s�-l cunoasc� pe Cristos” �i c�, în acela�i timp, nu 
poate înv��a �tiin�a lui Cristos cel care nu se supune cu 
umilin�� �i cu bucurie jugului dulce al cuvântului lui 
Dumnezeu. 

Orice pedagog autentic trebuie s� se confrunte 
cu acest adev�r: Pavel este pe deplin con�tient de 
aceasta �i demonstreaz� acest lucru elaborând o metod� 
pedagogic� ce î�i în� ge r�d�cinile în marele eveniment 
al convertirii sale pe drumul Damascului. 

În sfâr�it, celui care dore�te în mod serios „s�-l 
cunoasc� pe Cristos”, Pavel îi indic� datoria de a asuma 
un comportament diametral opus celui precedent. De 
fapt, îndeamn� s� se lase „de purtarea de mai înainte, 
de omul cel vechi supus putrezirii din cauza poftelor 
am�gitoare” (4,22-29). Acela�i îndemn, Pavel îl 

adreseaz� �i cre�tinilor din Colose, acolo unde îi invit� 
„s� se dezbrace de omul cel vechi împreun� cu faptele 
lui” pentru „a se îmbr�ca în omul cel nou” (3,9). În 
ambele contexte, Pavel indic� transformarea radical� 
a existen�ei, exprimat� de botez. Printr-o nou� crea�ie, 
realizat� în Cristos, omul este condus la adev�rata sa 
umanitate �i, prin ascultare, porne�te spre adev�rata 
�i deplina cunoa�tere: în felul acesta ajungem „s�-l 
cunoa�tem pe Cristos”! Pavel a înv��at cel dintâi �i, 
adesea, d� m�rturie despre aceasta în scrisorile sale, 
spunând �i cât l-a constat s� r�mân� � del acestui 
standard de via��. Pavel a experimentat validitatea 
metodei sale pedagogice, înainte de toate, pe el însu�i. 

Cu o expresie fericit� �i emo�ionant�, Pavel 
invit� „s� nu-l întrist�m pe Spiritul cel Sfânt al lui 
Dumnezeu” (4,30), concept cunoscut deja de profetul 
Isaia (63,10) �i desigur vrednic de câteva aprofund�ri. 
Se pare c� putem spune c� Duhul lui Dumnezeu d�ruit 
omului este într-un fel condi�ionat de comportamentul 
omului însu�i, � e în bine, � e în r�u: „Duhul Sfânt, care 
înva�� - se cite�te în Cartea În�elepciunii - fuge de 
vicle�ug. Se dep�rteaz� de min�ile f�r� pricepere �i este 
alungat când se apropie f�r�delegea” (1,5). De aceea 
este posibil� z�d�rnicirea harului primit �i reducerea 
la nesemni� cativ� a metodei pedagogice care este 
în evanghelia lui Cristos. Posibilitate teribil� pe care 
Pavel nu poate s� n-o ia în considerare �i s-o semnaleze 
destinatarilor magisteriului s�u. 

Dimpotriv�, cei care sunt cu adev�rat dispu�i 
s�-l cunoasc� pe Cristos trebuie „s� înnoiasc� spiritul 
min�ii lor �i s� se îmbrace cu omul cel nou, cel creat 
dup� asem�narea lui Dumnezeu în dreptate �i în 
s� n�enia adev�rului”, adic� s� n�enia care vine din 
adev�r (�i nu aceea pe care, în mod iluzoriu, am putea 
s� credem c� vine din ac�iunea sau bun�voin�a noastr�): 
adic� este vorba de revela�ia care este centrat� pe Isus 
�i stimuleaz� consensul deplin al omului la ac�iunea 
lui Dumnezeu. În aceasta, Pavel pare s� se apropie de 
teologia lui Ioan. 

Acum suntem în m�sur� s� percepem toat� 
pregnan�a expresiei pauline „a-l cunoa�te pe Cristos”: 
desigur c� nu este vorba numai de o cunoa�tere abstract� 
sau ob�inut� numai din auzite. Dimpotriv�, aceast� 
„cunoa�tere” implic� experien�a lui, � e ea mijlocit� de 
cuvântul s�u �i de martorii s�i; cere o supunere liber� 
�i total� fa�� de el prin credin��; comport� voin�a de 
a tr�i în mod conform credin�ei pe care o m�rturisim; 
cere � delitate fa�� de cuvântul dat; deschide un drum de 
asem�nare continu� cu cel pe care vrem s�-l cunoa�tem; 
promite un bine pe care numai Dumnezeu îl poate da; 
anticip� o experien�� care are leg�tur� cu paradisul. 

Toate acestea fac parte din acea metod� 
pedagogic� pe care Pavel a înv��at-o de la Cristos înc� 
de la începutul drumului s�u de convertire. De aceea, el 
este primul care poate spune c� l-a cunoscut pe Cristos; 
acesta este unicul titlu pentru care Pavel ne poate adresa 
�i nou� acela�i îndemn. 

(Dup� L’Osservatore Romano, 9-10 iunie 2008) 
Carlo Ghidelli, arhiepiscop de Lanciano-Ortona 

Traducere de pr. Mihai P�tra�cu 

(urmare din pag. 4)
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Biserica Român� Unit� din S�laj în timpul prigoanei comuniste
(II)

Nicolae COSTRU�

De la Liceul „Simion B�rnu�iu” din �imleu 
Silvaniei au mai fost aresta�i �i întemni�a�i preo�ii 
profesori: Simion Chi�iu, Gheorghe Silv��an, Vasile 
Hossu �i prof. Marius Cuteanu. În 1952, din lotul de 
preo�i care a refuzat trecerea la ortodoxie, al�turi de 
Victor Pop din �imleu �i Teodor Cernucan din Zalha, se 
a� a �i preotul George Gu�iu, azi arhiepiscop unit de Cluj. 
Dup� arestare, ace�tia au fost condamna�i �i du�i la munci 
grele, la Canal, în coloniile Castelu �i Poarta Alb�, în alte 
lag�re �i închisori. Aceea�i soart� a împ�rt��it-o �i preotul 
�tefan Bota din Lemniu (11). 

 Un eveniment de mare tragism s-a petrecut în 
localitatea Valea Hranei, unde preotul Atanasie Oniga 
a fost   împu�cat mi�ele�te cu zeci de focuri de arm� în 
casa unui enoria�. A murit la putin timp dup� internare 
în Spitalul din Dej. Întâmplarea a fost descris� într-un 
document amplu intitulat „Preotul Atanasie Oniga, martir 
pentru ap�rarea religie greco-catolice, a Bisericii Române 
Unite cu Roma, întocmit de ing. cercet�tor Gavril Duda, pe 
baza m�rturiilor oferite de Puiu Nicolae Oniga, împreun� 
cu preotul Ilarie Cocoar�, Mirce Dobre, Eudochia Bud 
�i Dumitru Bud. Dintre credincio�ii care au sprijinit  
rezisten�a greco-catolic� din zona L�pu�ului �i din acest 
sat,  23 au fost condamna�i la pedepse cu privare de 
libertate de c�tre Tribunalul Militar din Cluj (12). Printre 
martirii s�l�jeni ai Bisericii se num�r� �i preotul Teo� l 
A. B�liban, paroh mai mul�i ani în comuna Marca. A fost 
fondatorul �i redactorul revistei „Flori de crin”, ap�rut� la 
�imleu Silvaniei în 1931. Preotul B�liban a fost arestat �i 
întemni�at la Gherla. De aici a fost dus la închisoarea din 
Aiud, unde a murit în 1961 (13).

 Preotul �i protopopul unit Liviu Trufa�iu, 
considerat un adev�rat p�rinte su� etesc al românilor 
din Zal�u �i din împrejurimi în cele mai grele momente 
ale istoriei, în perioada ocupa�iei hortiste a stat doi 
ani în pu�c�rie la  Budapesta. Imediat dup� instalarea 
Guvernului Groza la Bucure�ti, a fost din nou arestat �i 
dus la închisoarea V�c�re�ti, timp de 13 luni, pe motiv c� 
ar �  fost na�ional-��r�nist, ceea ce nu era nici pe departe 
adev�rat. În acest timp, so�ia lui a fost scoas� din cas� 
�i din serviciu, de�i avea de crescut trei copii. Dup� 
eliberarea din închisoare, timp de opt ani nu a fost primit 
s� lucreze nic�ieri. S-a mutat mai întâi la Ale�d, iar apoi 
la Cluj, unde s-a prezentat în audien�� la episcop. Acesta 
i-a oferit urm�toarea alternativ�: ori preot ortodox, ori 
la munca de  jos. Am ajuns – spune preotul Trufa�iu – 
„la Iris, cunoscuta fabric� de por�elan. De aici m-am 
pensionat ca muncitor necali� cat (14). Preo�ii uni�i a� a�i 
în clandestinitate: Simion Man, Simion �i Alexandru 
Mesaro�, ultimul � ind în prezent PSS Alexandru Mesianu, 
episcop de Lugoj (to�i din Baia Mare), Liviu Trufa�iu (din 
Cluj Napoca), Dumitru Pop (din Oradea), Iulian Cup�a 
(din �imleu Silvaniei), c�lug�rul Jiman �i c�lug�ri�ele 
Bazilia �i Cecilia (din Gherla) �i mul�i al�ii (15), au jucat 
un rol deosebit de important în preg�tirea Bisericii pentru 
momentul ie�irii sale la lumin�.

 Dup� 1 decembrie1948, cei mai mul�i credincio�i 
uni�i au frecventat în continuare bisericile lor. Trecerea la 

ortodoxie s-a f�cut în majoritatea cazurilor prin metode 
violente, prin �antaj �i constrângere. În multe localit��i 
trecerea la ortodoxie s-a f�cut �i f�r� consim��mântul 
nim�nui, nici m�car a preo�ilor, considerându-se c� de 
acum majoritatea credincio�ilor au acceptat aceast� stare 
de fapt. Mai trebuie men�ionat c� mul�i dintre preo�ii �i 
credincio�ii uni�i, care la început au acceptat trecerea 
la cultul ortodox, �i-au retractat aceast� op�iune, � e în 
ascuns � e pe fa��, p�strând cu s� n�enie identitatea ritului, 
tradi�iile �i devo�iunile practicate în Biserica Greco-
Catolic�. În multe parohii  în care au fost numi�i preo�i 
ortodoc�i tineri, credincio�ii le-au cerut noilor veni�i s� nu 
schimbe tradi�iile, rug�ciunile �i cântecele, ci acestea s� 
r�mân� a�a cum au fost l�sate de înainta�ii lor. Identitatea 
cultului greco-catolic �i unele tradi�ii s-au p�strat în 
cele mai multe biserici transformate în l�ca�uri de cult 
ortodox, pân� pe la mijlocul anilor 60. Amintim în acest 
sens: p�strarea rug�ciunii Sfântului Rozariu, a postul �i 
devo�iunilor c�tre Sfântui Anton, Calea S� ntei Cruci sau 
salutul cre�tinesc L�udat s� � e Isus!

Dar nu peste tot s-a întâmplat acest  lucru. Dup� 
schimbarea sau pensionarea fo�tilor preo�i �i mai ales 
a protopopilor greco-catolici, noii protopopi ortodoc�i 
au urm�rit cu obstina�ie slavizarea textelor liturgice, 
interzicerea devo�iunilor, scoaterea din l�ca�urile de 
cult a icoanelor �i statuilor cu Calea Crucii �i a celor 
care reprezentau s� n�i catolici, iar  în unele cazuri, 
chiar �i a b�ncilor, a tot ceea ce amintea de greco-
catolicism. Ca o reac�ie la aceste noi atitudini, micile 
comunit��i de credincio�i greco-catolici au fost nevoite 
s� supravie�uiasc� a�a cum puteau. S� ntele Liturghii 
se desf��urau în ascuns, în locuin�ele unor preo�i sau 
credincio�i uni�i sau în alte loca�ii numai de ei �tiute.  În 
ora�ele �i localit��ile în care erau biserici romano-catolice, 
mul�i credincio�i uni�i le-au frecventat. La Zal�u, printre 
cei care ascultau duminica �i în s�rb�tori o messa în limba 
român� amintim pe: Ecaterina Gudea, Maria C�rpinean, 
Augustin Bujor, Zoe �i Mircea Olah, Traian Filip, Lucia 
�i Nicolae O�orheanu, Traian Ioan Pop, Carolina �i 
Augustin Cigan, Teodor Sab�u, Veturia Pi�corean, Ileana 
Pintea, Alexa Hendea, Cornelia Oros, Aneta Lab�u, 
Livia Man, Valeria Pop, Maria �i �tefan S�ucan; preo�ii: 
Grigore Ardelean, Teodor Tarcisiu Roman, Ioan Aciu �i 
numero�i al�i credincio�i, care au constituit nucleul de 
baz� la reîn� in�area, dup� 1989, a primei parohii române 
unite. Preo�ii greco-catolici clandestini din S�laj au �inut 
în permanen�� leg�tura cu episcopii �i confra�ii lor din 
�ar�. Au organizat întâlniri �i activit��i secrete la �imleu, 
la Zal�u �i în alte localit��i. Au fost preg�ti�i �i hirotoni�i 
preo�i (Iulian Cup�a (16) �i Ioan Marian Cri�an), care  
aveau s� aib� un rol deosebit de important, dup� 1989, 
în organizarea �i desf��urarea activit��ii în Parohia Sfânta 
Familie din Zal�u  �i la zidirea noului l�ca� de cult.

(11)  Ioan M. Bota, Istoria Bisericii Universale �i a Bisericii 
române�ti, Cluj-Napoca, 1994, p. 333-334; (12) Anton Moisin, Istoria 
Transilvaniei, Vol. III, Sibiu ,1999, p.347; (13) Alexandru Ra�iu, 
Biserica furat�, op. Cit. , p.120; (14) Constantin Musta��, File din Biblia 
Transilvaniei, Cluj-Napoca p.92; (15) Mircea Ardelean, op. cit. , p. 61-62; 
(16) Mircea Ardelean, op. cit. , p. 59.
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Francisc Hubic – Liturghiile
(VI)

Nicolae T�UTU

În 5-7 octombrie 1934 este Congresul General 
al AGRU la Lugoj �i s� n�irea picturii catedralei greco-
catolice. La congres au participat episcopii Valeriu 
Traian Fren�iu de la Oradea, Iuliu Hossu de la Cluj-
Gherla, Alexandru Rusu de la Baia Mare �i Alexandru 
Nicolescu de la Lugoj. În 7 octombrie, duminica, 
sose�te cu trenul regal Carol al II-lea, întâmpinat la 
gar� de prim-ministrul Gheorghe T�t�rescu, Incule� – 
ministrul de interne, Alexandru Lep�datu – ministrul 
Cultelor, Valer Pop – ministrul de stat. De la gar� 
cortegiul s-a îndreptat spre Catedrala ortodox� unde s-a 
o� ciat un Te-Deum. A dat r�spunsurile corul parohiei 
dirijat de Ion Vidu, apoi la Catedrala Greco-catolic� 
s-a o� ciat Liturghia solemn� cu ocazia inaugur�rii 
picturii bisericii. R�spunsurile au fost date de corurile 
de la Lugoj, Cluj �i Oradea. La aceast� Liturghie s-a 
remarcat corul cu orchestr� al catedralei noastre din 
Oradea, care a dat r�spunsurile, conform organiz�rii, de 
la „Cuvine-se cu adev�rat” pân� la � nalul Liturghiei. 
Regele �i anturajul s�u au fost impresiona�i de 
frumuse�ea melodiilor �i a interpret�rii încât a întrebat: 
„Ce cor cânt�?” S-a r�spuns: „Corul Unirea de la 
Oradea.” Dup� liturghie a urmat la orele 13 în sala 
mare a prefecturii un banchet la care au participat peste 
150 de invita�i. Regele a cerul prefectului s� modi� ce 
protocolul o� cial al banchetului, astfel ca pictorul 
bisericii catedrale greco-catolice, N. Simionescu, �i 
dirijorul corului „Unirea” s� � e a�eza�i în stânga �i 
dreapta lui, în semn de apreciere. Cererea suveranului 
a fost executat� imediat. Cu aceast� ocazie regele a 
invitat corul „Unirea” la Bucure�ti, la Radio difuziune 
„s�-l aud� toat� �ara”, propunere care s-a realizat în 
anul urm�tor.1

 La Bucure�ti, maestru Hubic �i corul „Unirea” 
din Oradea au fost invita�i de Radio difuziunea 
Român� în zilele de 18-19 iunie 1935 s� concerteze în 
capital� la Radio �i la Sala Dalles. Cu aceast� ocazie 
s-a o� ciat �i Liturghia solemn�, în prezen�a unui 
public numeros în biserica Institutului „Notre Dame 
de Sion”, de c�tre P.S.S. Valeriu Traian Fren�iu, �i de 
numero�i canonici, protopopi �i preo�i din Oradea �i 
Bucure�ti, în prezen�a nun�iului apostolic Valerio Valeri 
�i a Arhiepiscopului romano-catolic de Bucure�ti, 
Alexandru Cisar. Credincio�ii prezen�i au fost 
impresiona�i de „splendoarea unei Liturghii române�ti 
celebrat� la altar deschis, o rânduial� minunat� a unui 
sobor impun�tor de preo�i, neascuns� de nici o stavil� 
iconogra� c�, de o Liturghie cântat� într-o biseric� 
parc� anume cl�dit� pentru un cor bun.” „Da, au fost 
dou� ore de adev�rat� ie�ire din lut. Ceea ce s-a cântat 
acolo este cu des�vâr�ire nou în muzica religioas� 
româneasc�.”

 „Mult� mi�care în muzica maestrului Hubic. 
Muzica întreag� este str�b�tut� de via�a noastr� de 
acum, tr�it� de noi aici… fr�mânt� gândirea care 
dispune inimii s� deschid� o redare � del� interpretarea 
cea mai adecvat� a � ec�rui moment la Liturghiei.” 
„Auzeam pe cineva spunând c� este întâia dat� în 
via�a lui când a auzit un adev�rat «Hristos a înviat», 
prin acea voce de triumf care caracterizeaz� într-
adev�r învierea Mântuitorului.”2 �i un „Bucure�tean”, 
autorul articolului suspin�: „Doamne, ce bine ne-ar 
veni nou� aici un maestru Hubic �i un cor «Unirea». 
Maestrul a fost invitat �i s-a achitat de sarcin�. Noi îl 
vrem al nostru… Corul «Unirea» trebuie s� completeze 
revela�ia ce ne-a f�cut de data aceasta cu preg�tirea 
unui alt concert, care trebuie s�-l întreac� pe cel 
dintâi, doar în privin�a num�rului ascult�torilor. Vrem 
t�lnicirea pe mai departe a unor înalte sentimente pe 
care le consider�m rupte din su� etul neamului, dar 
care se cer �lefuite, catalogate �i rânduite în rafturi 
curate, de dragoste �i adev�r.”3

 Prin aceste prestigioase manifest�ri de la 
Bucure�ti, maestrul �i corul Unirea, au dovedit c� 
sunt „su� et din su� etul neamului” �i-i cânt� sim�irea 
cre�tin� într-un mod original.

 Ajuns la nivel înalt al puterii de crea�ie �i de 
interpretare se impun câteva considerente.

 Prin manifest�rile de pân� acum, din anii 1933, 
34 �i 35 maestrul �i corul „Unirea” au ajuns la apogeu, 
la plenitudinea a� rm�rii poten�ialului artistic de pân� acum.

 Este cea mai fructuoas� �i cea mai prestigioas� 
perioad� din activitate atât la nivel na�ional cât �i la cel 
interna�ional. Sunt considera�i: corul �i dirijorul cei mai 
buni din �ar�, aprecia�i de muzicologii români �i str�ini; 
invita�i s� concerteze în Fran�a �i Germania �i în alte 
��ri, un cor reprezentativ pentru �ar�.

 Ceea ce au remarcat to�i, muzicologi �i 
credincio�i, a fost originalitatea muzicii corale 
biserice�ti. Compozitorul �i-a exprimat ideile �i 
sentimentele în mod speci� c lui. N-a avut un compozitor 
preferat pe care s�-l imite, �i-a exprimat într-un mod 
propriu acestea, trecute prin � ltrul persoanei autorului 
care s-a identi� cat cu ele. A�a se explic� audien�a mare 
în l�ca�urile de cult sau în s�lile de concerte unde au 
fost prezentate publicului care l-au ascultat �i apreciat. 
Edi� catoare este observa�ia genialului nostru maestru 
George Enescu: „P�rintele Hubic e�ti mai fericit decât 
mine pentru c� ai creat un lucru frumos pentru popor.”, 
referindu-se la crea�ia liturgic�.

 Muzica maestrului Hubic este speci� c 
româneasc�. Atât în Liturghii cât �i în Slujba Patimilor 
�i Prohodul Domnului, fragmente din care s-a prezentat 

(continuare în pag. 8)
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(urmare din pag. 7)

�i la concertul din Sala radio care a durat o or�, audiat 
de întreaga �ar� �i la cel din sala Dalles care a durat 
dou� ore, tr�ite pe aripile spiritului, Slujba �i Prohodul 
evocau o veritabil� înmormântare româneasc�, cu tot ce 
cuprinde: tânguirea celui lovit de soart� care �tie s�-�i 
st�pâneasc� durerea, evocarea alaiului funebru cu carul 
tras de boi, cu cânt�ri funebre care exprim� durerea 
greu st�pânit� a membrului familiei celui disp�rut.

 Muzica exprim� nu numai durerea ci �i bucuria 
învierii, în „Cristos a înviat” care spre deosebire de 
compozi�iile altor autori are meritul de a exprima 
sentimentul de triumf al vie�ii asupra mor�ii a�a cum 
trebuie s� dea vie�ii noastre de acum, tr�it� de noi, aici 
cu bucurii �i cu �i dureri, cu îndoieli �i certitudini, care 
fr�mânt� gândirea, exprim� sim�irea noastr� actual�. 
De aceea ne este drag� pentru c� este contemporan� cu 
noi, cu � ecare în parte �i cu noi to�i.

 Unde au fost cântate? Peste tot unde a fost 
invitat, în �ar� sau str�in�tate. A executat � e Liturghia 
complet�, � e fragmente din ea, sub form� de concert. 
Cele mai impresionante �i mai numeroase le-a 
interpretat în catedral�, în cadrul Liturghiilor arhiere�ti 
cu tot ansamblul coral mixt sau b�rb�tesc, a capela sau 
cu orchestra �i soli�ti. Acestea au avut o mare in� uen�� 
asupra auditorului dar �i al cori�tilor �i orchestran�ilor. 
În unele momente solemne num�rul lor dep��ea 60 de 
persoane, iar al orchestrei de 40, deci un ansamblu de 
circa 100 de membri. Cu un astfel de ansamblu, foarte 
atent instruit, cizelat pân� la cele mai mici detalii, era 
� resc s� aib� un impact major asupra credincio�ilor.

 A�a au fost cele cu ocazia anivers�rii a 150 de 
ani de la în� in�area eparhiei noastre (în 1927), cele cu 
ocazia congresului AGRU din 1931 de la Oradea, cele 
cu ocazia anivers�rii a 25 de ani de episcopat �i a 60 de 
ani de via�� a episcopului martir Valeriu Traian Fren�iu, 
din 1938 la 40 de ani de preo�ie.

 Au fost cântate pentru prima dat� Liturghiile 
cu orchestr� la Beiu� în 1920 �i în anii urm�tori pân� 
la transferarea sa la Oradea, în 1924. În 1928 cu ocazia 
centenarului liceului „Samuil Vulcan” a fost interpretat� 
Liturghia cu corul mixt �i orchestra în asisten�a a doi 
mini�tri, a generalului Berthelot, a episcopului �i a unui 
numeros auditoriu, încânta�i de frumuse�ea melodiilor 
�i a interpret�rilor care pot �  auzite numai în ora�ele 
mari din Occident.

 Au fost cântate la Lugoj în 1934 cu ocazia 
s� n�irii picturii biserice�ti catedrale. De asemenea, la 
Bucure�ti, în biserica „Notre Dame de Sion” în 1935, 
în biserica Domni�a B�leasa.

 În str�in�tate, cu ocazia pelerinajului, cu un 
grup mic dar valoros, de numai 20 de cori�ti cu dirijor 
cu tot, a uimit asisten�a prin interpretarea m�iastr� a 
Liturghiilor din biserica Universit��ii din Budapesta, 
din Basilica San Marco din Vene�ia, din Domul din 
Floren�a, dar mai ales din Basilica San Pietro din Roma 

�i biserica Armean�, la mormântul episcopului martir 
Inocen�iu Micu-Klein.

 Aceste Liturghii solemne au fost triumful 
crea�iei �i interpret�rii compozitorului �i dirijorului 
Francisc Hubic. Ele au entuziasmat nu numai 
credincio�ii care au asistat, pelerini români, dar �i 
str�ini: italieni, francezi, germani, �i cari muzicieni 
reputa�i: F. Boghem – Italia, directorul unei �coli 
Superioare de Muzic� din Germania.

 Liturghiile compozitorului s-au cântat la Viena, 
Paris4, Vene�ia, Floren�a, Roma, Padova, Milano.

 În octombrie 1936, deci din plin� glorie �i 
crea�ie, compozitorul prime�te o fotogra� e, format de 
coal� ministerial� cu membrii corului Bisericii române 
greco-catolice Sfântul Mihail din ora�ul Aurora, statul 
Illinois, SUA, cu men�iunea: „În semn de admira�ie 
�i recuno�tin�� fa�� de marele compozitor a S� ntei 
Liturghii ce am înv��at-o acum �i peste Ocean, trimitem 
Rev. P�rintelui Francisc Hubic din �ar� acest modest 
semn al mul�umirei noastre, �i ca amintire fotogra� a 
noastr� �i o isc�lim primii membri ai corului bisericii 
române greco-catolice Sfântul Mihail din Aurora, statul 
Illinois, America de Nord. Semneaz� Rev. Vasile Marchi� 
paroh”. Data 28 octombrie 1936 �i membrii corului.

 Interesant cum semneaz�: John Balint, Veronica 
Balint, George Kish, John E. Kish, Florence Kish, John 
Precup, Helen Olah �i John Olah, Mr. John Papp, John 
Demeter, Silvia Kuk, Ioan Luca Chi�, August Mester 
�i Florance, Emma �i Ioan Corondan, �.a., în total 51 
de cori�ti cu dirijorul care are bagheta, �i parohul. De 
remarcat c� doi au viori, deci interpreteaz� liturghia 
pentru cor �i orchestr�. Dup� nume unii sunt so� �i so�ie.

 Recunoa�terea marilor merite în promovarea 
muzicii sale este apreciat� prin trei distinc�ii regale: 
prima este medalia Bene merenti acordat� maestrului 
Francisc Hubic în grad de cavaler. Pe verso men�ioneaz�: 
Carolus I Rex Romaniae, acordat� probabil în 
1913 când compozitorul se a� � în Bucure�ti, dup� 
publicarea Liturghiei din 1912. Pe o ilustrat� trimis� 
de compozitorul D.G. Kiriac lui Francisc Hubic, se 
men�ioneaz�: Domnului p�rinte Hubic, în amintirea 
zilelor petrecute în Bucure�ti 11 aprilie 1913. Se 
p�streaz� în arhiva familiei Hibic.

 A doua este acordat� de regele Ferdinand în 
1 Februarie 1924, prin care se acord� medalia Bene 
merenti clasa a II-a.

 A treia distinc�ie regal� este acordat� de regele 
Mihai I, prin care îl nume�te membru al Ordinului 
Coroanei României în grad de o� �er, 16 aprilie 
1930. În numele regelui semneaz� cei trei membri ai 
Locotenen�ei regale Principele Nicolae, Patriarhul 
Miron Cristea �i C. S�r��eanu.  (va urma)
5 Vestitorul din 15 octombrie 1934; 6 Vestitorul, an XI, nr. 12, p. 90; 7 idem
8 Vestitorul din octombrie 1933



9Ianuarie 2009

În perioada 13-15 noiembrie 2008 a avut loc a 
XXIII -a Conferin�a Interna�ional� a Medicilor Catolici, 
organizat� la Vatican în Noua Aul� Sinodal� de c�tre 
Consiliului Ponti� cal pentru Pastora�ia S�n�t��ii. Tema 
abordat� a fost „Asisten�a pastoral� în tratarea copiilor 
bolnavi”. La acest eveniment au participat peste 450 de 
reprezentan�i din aproape 100 de ��ri. România a fost 
reprezentat� de Dr. Gheorghe P. Gheorghe, Filiala Deva 
AMCR din parohia „Imaculata” Deva, Eparhia Greco-
Catolic� de Lugoj. 

 ES. Cardinalul Lozano Barragán, pre�edintele 
Consiliului Ponti� cal a amintit c� în � ecare an sunt peste 
patru milioane de nou n�scu�i care mor în primele 26 de 
zile ale vie�ii. Sarcina pastoral� este aceea de a sus�ine sub 
aspect spiritual, prin sacramente �i rug�ciuni copiii bolnavi. 

 Orientarea Cuvântului lui Dumnezeu spre o 
adecvat� îngrijire a copiilor bolnavi înseamn� înainte 
de toate a în�elege cauzele unor profunde suferin�e �i 
boli: con� ictele armate, s�r�cia. Trebuie subliniat c� 
mortalitatea infantil� este de 9,7 milioane de decese pe 
an. Biserica are responsabilitatea nu numai de a asista, 
dar �i de a forma credin�a copiilor bolnavi. Obiectivul este 
de a face s� devin� tot mai e� cient� ac�iunea desf��urat� 
de misionari, congrega�ii c�lug�re�ti �i dieceze. Îngrijind 
copilul bolnav îi salv�m via�a �i îl facem capabil s� edi� ce 
o lume mai bun�, plin� de lucrurile minunate pe care 
Domnul ni le d�ruie�te. Situa�ia este alarmant� �i în ��rile 
bogate, unde un copil din �ase tr�ie�te sub pragul s�r�ciei. 
Comer�ul sexual, pedo� lia, violen�a în �coli, crimele �i 
bandele organizate sunt fenomene în expansiune. A fost 
difuzat �i decalogul de asisten�� integral� a copilului 
bolnav, care subliniaz� necesitatea s� se supun� adev�rului 
�tiin�i� c si ca nu exist� condi�ion�ri determinate de 
ras�, na�ionalitate sau religie.  În spitalele de pediatrie a 
subliniat ES. Episcopul José Redrado secretarul aceluia�i 
Consiliu este nevoie de exprimarea darurilor spirituale 
de:iubire, bucurie, pace, r�bdare, bun�voin��, bun�tate, 
� delitate, blânde�e, st�pânire de sine. 

 Se �tie c� structurile Bisericii sunt în prima linie 
în asisten�a bolnavilor, � e copii sau adul�i Biserica este 
partenerul principal al tuturor guvernelor �i are în lume 
sute de mii de centre de asisten�� sanitar�. 

 Participan�ii au fost personalit��i ecleziale �i 
medicale, reprezentan�i ai religiilor iudaic�, budist�, 
hinduist�, islamist� într-un dialog interreligios pozitiv 
pe aceast� tem�. Conferin�a s-a încheiat prin primirea 
în audien�� la Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-a, 
în Sala Clementin�, unde a �inut un discurs �i a acordat 
binecuvântarea apostolic� participan�ilor. 

 Câteva orient�ri ar�tate: „aspectele de s�n�tate �i 
umane nu trebui separate. Fiecare institu�ie de s�n�tate are 
datoria de-a oferi maximum de competen�� �i umanitate. 
Persoana bolnav�, în special un copil, în�elege în mod 
deosebit limbajul tandre�ii �i al iubirii, exprimat prin 
slujire cu r�bdare si generozitate”. 

  Plin� de grij�, alimentat� de credincio�i în dorin�a 
de a manifesta aceea�i predilec�ie pe care Isus a sim�it-o 
pentru cei mici. Aten�ie special� trebuie acordat� familiei 
copilului, asigurând o comunicare constant� cu aceasta, 
având în vedere impactul emo�ional datorat bolii �i 
tratamentelor la care este supus copilul, adesea deosebit de 
invazive. Motiva�ia oric�rei interven�ii medicale trebuie s� 
� e „adev�ratul bine al copilului cu respectarea demnit��ii 
lui ca � in�� uman� individual�, cu drepturi depline”. 

 Papa a f�cut un apel la echilibru atent între 
„insisten�� �i renun�are” în terapiile copiilor grav bolnavi. 
A ar�tat c� „ace�ti mici pacien�ii au nevoie de cantit��i 
speciale de iubire.  „Maxima debetur puero reverentia” 
- „Copilului i se datoreaz� cel mai mare respect”, Benedict 
al XXI-lea a citat aceasta maxim� antic� a� rmând c�, 
„Biserica nu-i uita pe ace�ti � i ai s�i mai mici”.  Sfântul 
P�rinte a spus ca simte o puternic� îndatorire de a invita la 
acordarea unei aten�ii majore acestor fra�i ai no�tri pentru 
ca mul�umit� solidarit��ii noastre comune s� poat� privi 
via�a cu încredere �i speran��.

Gheorghe P. GHEORGHE

Iubire �i speran�� pentru copiii bolnavi

S�rb�toare �i bucurie spiritual� la Delani
 Odat� cu S�rb�toarea Na�terii Mântuitorului 
Parohia Greco-Catolic� Delani s-a îmbr�cat în haina 
luminoas� a bucuriei Na�terii Celui care �i-a asumat 
chipul omenesc pentru ca noi s� ne asum�m „via�a Sa 
divin�” prin umilin�� �i iubire.

De�i Isus este Dumnezeu „adev�rat din 
Dumnezeu adev�rat”, de la Sfânta Fecioar� El a înv��at 
s� vorbeasc�, s� � e sensibil �i atent cu cei din jurul s�u iar 
de la tat�l s�u adoptiv �i-a însu�it deprinderile de a �  umil 
�i muncitor. Într-un cuvânt, imaginea S� ntei Familii este 
imaginea Bisericii din toate timpurile. 

Urmând acela�i model, Parohia Delani, pe lâng� 
faptul c� la primit pe Pruncul Isus care s-a n�scut, ea a 
primit �i pe copii care au descoperit în Taina S� ntei 
Euharistii bucuria de al întâlni �i descoperi în mod tainic pe 
Domnul, împ�rt��indu-se cu Trupul �i Sângele Domnului. 

Liturghia din 25 Decembrie 2008 va 
r�mâne pentru ace�ti mici îngera�i 
în memorie �i cu siguran�� al�turi de 
familiile lor, vor transforma întreaga 
lor via�� într-o „Liturghie” continu�, 
prin care î�i vor înt�ri credin�a, 
speran�a �i iubirea la „�coala lui 
Cristos �i a Maicii Domnului”. La 
sfâr�itul S� ntei Liturghii aceia�i 
copii au preg�tit un program de 
colinzi �i poezii pentru a cinsti 
venirea Pruncului Isus. �i, a�a cum 
este obiceiul, la sfâr�itul momentului 
de cântec �i poezie mo�ul a adus 
cadouri pentru ei.

Pr. Florin SELEGEAN
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(continuare în pag. 11)

- Te invit, pentru început, la o rememorare a 
toposului �i a amintirilor din care vii.

- Onto-logic vin de nic�ieri �i m� îndrept, cu exactitate, 
spre niciunde. Bio-logic vin din satul Fize�, comuna Sîg, 
jude�ul S�laj. Cre�tine�te vin dintr-un p�mînt celest �i 
n�d�jduiesc s� m� îndrept, dup� puteri, spre cel care m-a 
f�cut posibil. Apoi mai vin, tot vin din magma amintirilor 
mele, care m� n�p�desc precum ierburile o cas� pustie. 
Vin dintr-o cas� de ��rani mode�ti în care bunica dialoga 
colocvial cu Dumnezeu. Iar eu, la vac�, îi �ineam zilei de 
urît cu cîte o carte în mîn�. Ce mai, vin dintr-o alt� … 
lume. Lume din care am plecat �i în care aproape c� nu 
mai �tiu s� m� întorc.

- La ce vîrst� �i în ce condi�ii te-ai luat cu via�a de piept?
- Via�a m-a luat brutal de piept înainte de a m� lua, 

prietene�te, de mîn�. Eu nu am apucat s� o mai iau, pentru 
c� mi-a sc�pat �i îmi scap� mereu printre degete. E drept – 
de�i nu doresc s� insist -, c� via�a nu prea m-a r�sf��at. Dar 
nu vreau s� cad în melodram�. Via�a este, uneori, precum 
o pagin� goal�. Po�i sau nu s� faci ceva cu ea doar cu 
umbra sera� c� a unor cuvinte? Via�a este, în bun� m�sur�, 
doar ceea ce vrem noi s� � e. �ans� sau ratare. Poltronerie 
sau destin. E bine, totu�i, c� în timp ce tr�im via�a pe 
apucate, aproximativ, �tim cu to�ii, în compensa�ie, s� 
murim perfect. Via�a nu este decît partea v�zut� a mor�ii, 
preambulul sonor al acesteia. Vai de cei pe care via�a nu-i 
ia niciodat� de piept, ci îi pup� doar plictisit� pe cre�tet. 

- În ce împrejur�ri ai pus pentru prima dat� mîna 
pe condei? �i-a dat cineva vreun impuls?

- Pe condei am pus mîna tîrziu, pe la dou�zeci de ani, cu 
s� al� �i cu mult� team�. Mai întîi am pus mîna pe pagina 
de carte. Su� etul meu a primit cartea, de timpuriu, ca pe un 
dar sacru. Concret, am debutat cu poeme în revista Familia. 
Debutul editorial s-a petrecut la Editura Dacia (unde am 
fost invitat s� public), în anul 1994. Pe mine m-au f�cut 
scriitor, atîta cît sînt, plictiseala �i singur�tatea. Plictiseala 
rustic� (statul la vac�) �i singur�tatea urban� (neputin�a 
de a m� reg�si în mine �i în cei din jur). Imagina�ia 
b�t�torit�, orizontul nem�rginit al libert��ii interioare, cu 
destinul deschis spre cele patru puncte cardinale, iat� o 
bun� materie din care poate porni patima care se cheam� 
scris. Restul î�i aduce, la pat, via�a. Trebuie s� recunosc 
c�, de la o anumit� vîrst�, modelul meu în imediat (în 
sensul apropierii), a fost eseistul �i � losoful Radu Enescu. 
M-au sedus de� nitiv erudi�ia lui, cultura impresionant�, 
patosul �i anvergura ideatic�. Nu în ultimul rînd umorul 
s�u ra� nat, comportamentul ludic. Voca�ia aristocratic� a 
risipirii. Se sim�ea sigur �i ferm doar în t�rîmul culturii, al 
� loso� ei. Înafara acestora era un om surprinz�tor de fragil, 
de nesigur. �i uimitor de singur. P�rea, deseori, c� mai 
mult î�i joac� existen�a decît o tr�ie�te pur �i simplu. Era 
dotat cu cea mai profund� inteligen�� pe care am întîlnit-o. 
Modelel mele în absolut au fost �i sînt mai multe: poe�i �i 
� loso�  excentrici, nihili�ti �i abisali. To�i cei care fac din 
cultur�, � loso� e �i credin�� tr�irea lor ultim�. Impulsul în 

scris mi l-a dat faptul c� 
nu-mi prea g�sesc locul 
�i rostul în lume. Nu prea 
�tiu s� r�spund urgent la 
apelul presant al vie�ii �i 
al mor�ii. Ca atare în�ir, 
sub forma cuvîntului, 
toate aceste neputin�e 
pe hîrtie. În speran�a c�, 
augustinian vorbind, m� 
voi putea întîlni cîndva cu 
mine însumi. 

- Se spune c� 
gazet�ria este un 
exerci�iu bun pentru un 
scriitor, cu condi�ia s� se lase de ea la timp. Ai fost �i 
gazetar, ca atare care este opinia ta?

- Dac� e�ti scriitor adev�rat, e bine s� te la�i de 
gazet�rie (mai ales de cea actual�) înc� înainte de a 
te apuca. Gazet�ria a devenit acum doar semidoctism 
gon� at, telegenie a neantului, groap� defulatorie a 
na�iunii. Scopul con�tient/incon�tient al presei actuale 
e s� surprind� cu profesionalism tîmpenia �i s� rateze 
amatoristic esen�a. Bine c� mai exist� � rave excep�ii. Am 
lucrat mai mul�i ani în presa s�pt�mînal�, dar gazetar cu 
adev�rat nu cred c� am fost niciodat�. Consider c� am 
f�cut tot timpul (cu modestia de rigoare) gazet�rie de 
scriitor. Una înc�rcat� de un anumit patos al idealit��ii, de 
o anumit� fervoare moral�. Trebuie s� recunosc totu�i c� 
gazet�ria din anii ’90 mi-a procurat un anumit sentiment 
recuperator al libert��ii. Al redimension�rii � ctive a unui 
trecut care ne ap�sa ca o lespede. Am crezut, pentru o 
clip�, c� pot re-inventa lumea din cuvinte. Am crezut, cu 
naivitate, c� adev�rul, valoarea, credin�a ne vor modi� ca 
iremediabil, ne vor face mai buni. Am crezut �i cred în 
cultura lucr�toare. În virtu�ile dialogului. În bunul-sim� 
minimal. Am crezut c� talentul, o bun� cultur� nu las� 
ve�nic carente caracterul, morala. Am crezut…

- Ai publicat cîteva c�r�i, ai un condei încercat, 
dup� cum s-a pronun�at critica literar�. De ce mai 
scrii? Ce motiva�ii interioare mai ai?

- Din c�r�ile scrise pîn� acum am publicat doar trei. 
Altele, mai vechi, mai noi, a�teapt� anul, ziua, clipa. 
Nu m� gr�besc. Nu vreau s� bruschez posteritatea. În 
leg�tur� cu a� rma�ia „condei încercat”, r�mîne s� mai 
vedem. Scrisul nu e decît încercare �i iar încercare. Aici 
doar e�ecurile sunt garantate. Succesele sunt întotdeauna 
relative. Eu scriu �i re-scriu pîn� m� scriu cuvintele pe 
mine. Apoi tac (în scris) o vreme, dup� care o iau de la 
cap�t. Scrisul e dovada cea mai elocvent� c� nu avem un 
rost prea sigur în lume. De aceea îl construim din biete 
cuvinte. Îl înfrumuse��m pîn� la disperare. În ceea ce m� 
prive�te, scriu cu credin�a c� Dumnezeu �tie citi. Apoi, 
mai scriu pentru a a� a cîte ceva despre ego-ul abscons, 

Ioan F. POP  -  50

„Scriu din ru�inea de a nu m� �  n�scut doar pentru a avea de unde muri”
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(urmare din pag. 10)
despre abisurile �i fobiile sale. Scriu pentru a aproxima 
alteritatea îndep�rtat� a aproapelui. Scriu pentru c� suf�r 
congenital de un de� cit de existen��. Scriu pentru c� 
uneori mi-e fric� de via��. Scriu pentru c� nu pot urla 
conving�tor. Scriu pentru c� mi-a crescut o mîn� direct 
din creier. Scriu cu semne �i sensuri bizare pentru c� 
su� etul meu a început s� �chiop�teze din cauza unui trup 
mult prea strîmt. Nemaiputînd locui în el, neputîndu-l 
nici p�r�si, picur� monoton în c�u�ul abisului interior. 
�lefuie�te pere�ii unei singur�t��i r�t�cite în lume. Strig� 
în nesfîr�ite mu�enii, pus � ind, datorit� fenomenului 
numit � in��, la discre�ia sadic� a timpului. Scriu pentru a 
veri� ca �i r�s-veri� ca dac� acestor entit��i atît de intime 
�i atît de str�ine le mai pot spune senin �i incon�tient: eu. 
Scriu pentru c� doar în acest fel îmi pot anula radical �i 
de� nitiv iluzia existen�ei, darul ei fermec�tor �i otr�vit. 
Înnegresc hîrtia din orgoliul nem�surat de a numi nimicul 
c�rnii �i al su� etului – via��. Din frica de a da ordinul 
� nal al capitul�rii. Scriu din ru�inea de a nu m� �  n�scut 
doar pentru a avea de unde muri. Scriu tot mai motivat pe 
m�sur� ce-mi lipsesc motivele…

- Te revendici de la o anumit� genera�ie de scriitori? 
Accep�i ideea de înregimentare într-un anumit curent literar?

- Din punctul de vedere al genera�iei, sînt un orfan 
literar. Nu am pe nimeni în spate. Nici al�turi. M� 
revendic doar de la sl�biciunile mele. Fac comer� cultural 
mai mult cu mor�ii. Scrisul meu e de om singur, h�ituit. 
Cu o vorb� kierkegaardian�, sînt un scriitor total „privat”. 
Scriu doar despre mine �i lumea mea imaginar�. Îmi 
repugn� profund scrisul la gr�mad�, genera�ia de asalt, 
cumetriile veroase. P�rin�ii mei literari nu sînt din aceast� 
lume. De aceea sînt un marginal care î�i cultiv� metodic 
marginalitatea. În scris, ca �i în fa�a lui Dumnezeu, � ecare 
este singur. Nu scriu pentru bani (din p�cate), nu scriu 
pentru comodit��i sociale, nici pentru cucoane amorezate 
de stele. Scriu de amorul existen�ei, de dragul libert��ii 
�i triste�ii pe care le promite. Scriu ca �i cum a� planta 
un pom direct în cer. Scriu pur �i simplu, dup� care pot 
�  lini�tit înregimentat în orice, cu minima condi�ie s� 
� u citit. Aici putem sta lini�ti�i, avem destui c�prari care 
s� se ocupe de înregiment�ri mai mult sau mai pu�in 
literare. Din p�cate, sistemul critic, acela care ar trebui 
s� fac� adev�ratele înregiment�ri în curentele �i ierarhiile 
literare, s-a de-profesionalizat, a coborît la nivelul de bîrf� 
�i coterie. Literatura, indiferent de curent, exist� doar atîta 
timp cît are valoare �i cît exist� cineva care poate în�elege 
�i valida aceast� valoare. Restul este circ pe teme literare. 
Provincialism p�gubos. O imens� triste�e.

- Ce înseamn� pentru tine lectura? Crezi c� ast�zi mai 
exist� destui oameni care z�bovesc serios asupra unei c�r�i?

- Pentru mine, spus cinstit, lectura a devenit 
manifestare metabolic�, mod de a � , digestie meta� zic�. 
Pe mine m-au n�scut, par�ial, �i c�r�ile. Sînt oarecum 
� ul lor din � ori. A� putea, probabil, renun�a la scris, în 
condi�ii extreme, dar la citit – niciodat�. Sun� u�or patetic, 
dar nu am ce face. Scrisul nu e decît o func�ie secundar� 
a cititului. Cred doar în scriitorii cu lecturi fundamentale. 
În cei care citesc mult, scriu pu�in �i public� �i mai 

pu�in. În cei care evolueaz� de la o disperare la alta. În 
cei care nu mimeaz� competen�a, ci chiar o au. Cazul 
poeziei. Dintr-o purt�toare ini�ial� de gînd mai mult sau 
mai pu�in � loso� c, a ajuns un fel de femeie de serviciu 
a realit��ii. Prea mult� lume se crede capabil� s-o pun� 
s� dea cu m�tura prin ungherele metaforice. Sînt prea 
mul�i cei care vor s� c�l�reasc� poezia în numele ideii 
stupide c� „tot românul s-a n�scut poet”. Detest scrisul 
ipocrit-lucrativ din care se poate ie�i boiere�te la pensie. 
Scrisul adev�rat nu pensioneaz�. Scrisul adev�rat ucide. 
Eu scriu doar din neputin�a de a putea citi (mai) tot 
timpul, din imposibilitatea de a putea medita gratuit pe 
marginea lumii. Ast�zi, din p�cate (o �tiu �i din experien�a 
universitar�), se cite�te pu�in �i prost. Se ur��te vîrtos, în 
schimb, cultura înalt�. Sînt detesta�i, mai discret sau mai 
abrupt, to�i cei care men�in un nivel autentic, maximal al  
cititului �i al scrisului. S-a ajuns chiar la paradoxul c� nu 
prea citesc nici cei care scriu. Unii nu citesc pentru c� nu 
doresc s�-�i conturbe ignoran�a, vidul interior. Nu doresc 
s� a� e cât de goi sînt spiritual. Sau, mai grav, se citesc 
le�ina�i de admira�ie doar pe ei în�i�i.

- Mai sunt destui care, mai ales gazetari, înainte de 
a înv��a s� citeasc�, au început s� scrie.

- Din p�cate... �i nu doar gazetari. Dar nu cred c� merit� 
s� mai risipim timpul �i hârtia cu asemenea ipochimeni. 
Finalmente, pentru mine cititul este singura scuz� pentru 
faptul c� scriu. Chiar pentru faptul c� exist…

- Ce înseamn�, ca atare, pentru tine poezia, filosofia? 
- Poezia ? Palma mea de paradis pe care �op�i uneori 

entuziast, alteori stingher. Bucata mea de etern pe care 
o tr�dez cu m�rul oprit al cuvintelor. Poezia m� ajut� s� 
stabilesc o rela�ie personal� cu timpul, cu ne-timpul. M� 
ajut� s� pun în el mai mult decît încape la un moment dat. 
Timpul tace complice �i trece (iat� o frumoas� banalitate).  
Trece prin mine ca o schij� de obuz, l�sîndu-mi în dar 
riduri �i trec�toare aduceri aminte. Amintirea ca scris, 
scrisul ca amintire. Scrisul ca amintire a ceea ce nu sînt 
�i nu voi � . Scrisul de-scrie exact ceea ce niciodat� nu 
voi putea � . Citesc surîz�tor, scriu cu team�, exist tot mai 
mult cu… procur�. Scriu poezie (de�i nu �tiu dac� mai 
scriu) pentru c� nu pot crede tot timpul. �i atunci încep 
s� cred poetic. Cu adev�rat, poezia nu trebuie scris�, ci 
inventat�. Poezia tare, autentic�, duce aproape obligatoriu 
la � loso� e, la credin��. Orice form� profund� de 
poeticitate poart� în structura sa intim� un gînd � loso� c, 
sacralitatea. Gîndirea îns��i este poetic� în substan�a sa. 
Gândirea gînde�te poetic. Existen�a se împline�te doar cu 
adaosul s�u transcendental de poeticitate. De�i poetul mai 
moare din cînd în cînd, poezia nu moare, ci continu� s�-i 
perpetueze o parte uitat� a vie�ii, o dimensiune nedus� 
pîn� la cap�t. Ea r�mâne s�-i tr�iasc� neîmplinirile, o 
parte ocultat� a destinului, s�-i perpetueze anamnetic o 
masc� �tiut� �i ne�tiut� a � in�ei. R�mîne s� umple un gol 
cu trupul obosit �i îmb�trînit al cuvintelor. S� ne fac� mai 
boga�i cu o singur�tate, cu un ecou, cu o iluzie. Poezia 
(scrisul) nu vorbe�te doar despre autor, ci, într-un anume 
sens, vorbe�te despre tot �i despre toate prin gura pustie 

(continuare în pag. 12)
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(urmare din pag. 11)
a acestuia. Dup� cum va t�cea doar cu asentimentul, cu 
complicitatea �i indiferen�a noastr�. Nu exist� � loso� e 
important� care s� nu � e str�b�tut� de un � or poetic. Iar 
omul, a�a dup� cum a spus-o tot un poet, locuie�te poetic 
lumea. „Destinul lumii – spune, de aceast� dat� un � losof 
-, se veste�te în poezie”. Filoso� a nu e decît poezia ultim�. 

- Nu �i se pare c� parcurgem o perioad� de 
decaden�� în art�, literatur�?

- Lumea îns��i a devenit o decaden�� tot mai agreabil�. 
Unii î�i fac din decaden�a cotidian� chiar o profesie. 
Devin rentieri ai decaden�ei. Cultura, în contrast cu via�a, 
se na�te din propria decaden��. �ansa culturii, a gîndirii 
a fost aceea c� ele nu prea au avut niciodat� �anse. Merg 
victorioase din ne�ans� în ne�ans�. Literatura este victoria 
asumat� a unor e�ecuri personale. Izbînda unei aparente 
inutilit��i. Personal, cred în scrisul  pornit din decaden�a 
propriei � in�e, din c�derea tragic� în sublimul uman. 
Micile decaden�e de ast�zi nu sînt decît r�spunsuri palide, 
de stil, la marile întreb�ri la care � in�a caut� r�spunsuri 
literare, artistice, � loso� ce. R�u este cînd decaden�a 
devine mod�, vesel decadentism. Dat� pe mîna noastr�, 
pîn� �i moartea cap�t� o bun� doz� de veselie. 

- Din cîte �tiu, o burs� doctoral� te-a purtat prin Italia, 
Fran�a. Cu ce impresii te-ai întors din aceste c�l�torii?

- Datorit� Sfîntului Augustin, de care m-am ocupat 
pu�in doctoral (sper s� nu se supere pentru acest lucru), 
am fost, acum doi ani, o perioad� la Roma, apoi am 
petrecut un stagiu la Paris. N-a� vrea s� insist pe impactul 
acestor c�l�torii, deoarece am scris o carte, sub form� de 
jurnal, care va ap�rea cîndva (deocamdat� jurnalul roman 
a ap�rut în revista Vestitorul, cel parizian e în curs de 
apari�ie). Ceea ce vreau s� subliniez e faptul c� dintr-o 
c�l�torie sau dintr-o carte – vorba cuiva -, � ecare re�ine 
doar atîta cît cunoa�te. Restul este… turism. La Roma 
am fost mai mult un turist de bibliotec�. Un r�t�cit în 
policromia lumii. C�ci Roma nu este un ora�. Roma este o 
lume. Iar eu m-am ap�rat de aceast� lume cu singura arm� 
la îndemân� – scrisul. Scris în care Roma este amestecat� 
în tot felul de introspec�ii puse în criz�. În tot felul de 
cogit�ri plimbate între extaz �i disperare. Înainte de a �  un 
ora�, Parisul este, mai ales pentru români, un mit. Un mit 
înc�... disponibil. Nu exist� ora� care s� te complexeze 
chiar �i la simpla pronun�ie a numelui lui, precum o face 
Parisul. Primul pas spre idealitatea unei mitologii poate 
�  chiar realitatea ei. Ca atare, Parisul nu poate �  decât o 
mitologie pe m�sura realit��ii lui. Sau ceva pe aproape... 
Roma �i Parisul, dou� locuri în care a� �  vrut s� tr�iesc, în 
� ecare, m�car cîte o via��...

- Cum te manife�ti în fa�a foii albe de hîrtie? Ai 
tabieturi scriitorice�ti?

- Foaia alb� de hîrtie este doar martorul proxim a ceea 
ce va arde în mine într-un anumit moment. Cenu�a acestei 
arderi se l��e�te în �ire interminabile, care vin de undeva 
�i pleac�, aproape indiferente, altundeva. E totu�i uimitor 
c� doar cu un condei �i o foaie alb� de hîrtie � in�a se 
de� ne�te, se dezv�luie cel mai bine. Prin scris ea reu�e�te 
acolo unde orice tehnic� e�ueaz�. Neputînd crea originar 
din nimicul Cuvîntului, scriitorului îi r�mîne ceva-ul 
cuvintelor puse pe hîrtie. Privesc foaia alb� de hîrtie ca 
pe o oglind� care re� ect� mereu un gol, o absen��. O 
privesc cu team�, dar în ea îmi pun �i ultima speran��. 
Am o gr�mad� de tabieturi, de rigidit��i, de intransigen�e 

legate de via��. De scris, scriu ca �i cum toat� existen�a 
mea ar depinde doar de asta. În rest, m� încearc� doar 
t�cerea, indiferen�a, uitarea… Resemnarea, melancolia 
sînt singurele tabieturi pe care mi le permit. 

- Nu �i-e fric�, totu�i, de inutilitate, de indiferen�� �i ratare?
- Orice fapt� literar�, � loso� c�, trebuie raportat� 

la neantul absolut. Ratarea nu este decît un minuscul 
pas aruncat în aceast� direc�ie. Un anumit fel de ratare 
este în îns��i natura scriitorului, gânditorului. Scriitorul 
adev�rat lucreaz� cu neantul, cu ratarea pe mas�. El î�i 
mut� temporar � in�a din realitate în t e x t u a l i t a t e. 
Scrisul începe s� respire în locul lui. Încurajat, va face 
chiar o prob� de existen��. Scrisul este cu atît mai str�in de 
lume cu cît este mai autentic. Nu se pot rata (în scris) decît 
adev�ra�ii scriitori. Ceilal�i reu�esc. Adev�rata profesie a 
scriitorului e, pân� la urm�, singur�tatea. Singur�tatea 
dens� �i grea în care urletul r�mîne suspendat în aer. 
Scriitorul adev�rat e atât de singur încât se mir� �i el c�, din 
când în când, mai exist�. De aceea se tot pune pe produs 
m�rturii despre sine, despre lumea în care fatalmente nu-
�i g�se�te locul. El î�i vopse�te singur�tatea în tot felul de 
culori �i non-culori, în speran�a c� va putea atrage o clip� 
� in�a întreag�, neferfeni�it�. El tr�ie�te aproape cu voie de 
la cuvinte. Î�i cere voie (ca s� existe) chiar �i de la t�ceri. 
Scriitorul (e vorba, în continuare, de adev�ratul scriitor) 
iube�te într-o anumit� m�sur� inutilitatea, indiferen�a, 
singur�tatea manifestate în imanent, pentru c� �tie c� sînt 
alia�ii lui împotriva mor�ii (culturale) cu zile. A osi� c�rii 
în forme facile de succes. El �tie c� doar perspectiva 
mor�ii, a nonsensului, transfer� cel mai bine scrisul în 
existen��, în destin. Moartea ne d� atîta via�� cât� reu�im 
s�-i smulgem prin scris. Cu alte cuvinte, scrisul este o 
form� singular� de a tot muri cu zile. Adunate pagin� cu 
pagin�, aceste mor�i pot constitui un petic promi��tor de 
via��... A�adar, nimic mai familiar unui scriitor adev�rat 
decât spectrul inutilit��ii, indiferen�ei, rat�rii... Cultura în 
sine nu este decît o sum� fascinant� de rat�ri.

- Ai ajuns la „amiaza” vie�ii. Ce crezi c� îi mai 
datorezi propriei tale persoane? M� refer, evident, la 
aspectul spiritual. La proiectele pe care le ai.

- Mie îmi datorez pu�in. Mult îi datorez celui care, f�r� 
nici un motiv, m-a chemat din imensitatea nimicului. �i 
care, iat�, m� îng�duie chiar �i în scris. „Amiaza” vie�ii 
mele o privesc cu deta�are �i umor. Fiind un dar imens, 
nemeritat, via�a e bun� �i cînd nu prea �tim ce s� facem cu 
ea. Ea neavînd, dup� cum se �tie, instruc�iuni de folosire. 
Datorit� faptului c� sînt un sceptic incurabil, privesc totul 
cu o anumit� rezerv�. Atît lucrurile bune ale vie�ii, cît �i 
relele acesteia. Încerc s� r�mîn eu însumi. Dar s� r�mîn 
cît de cît �i în acord cu lumea, chiar dac� o suport din ce 
în ce mai greu. Proiectele mele sunt legate, fatalmente, 
de disper�rile mele. Optimismul meu e doar o form� de 
a dispera pe termen lung. Cum disper cel mai bine în 
scris, scrisul devine forma mea obligatorie de optimism. 
Optimism din care se na�te promisiunea unei noi disper�ri. 
De aici încolo scrisul poate deveni via�� �i via�a scris. O 
întîmplare care poate s� � e…

Interviu realizat de Dimitrie B�LAN

Oradea, august 2007
(din volumul în curs de apari�ie Oameni cet��ii �i nop�ile lor albe, II)
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Isus S-a umilit mult, venind în lume ca prunc, 
Fiu al omului. S-a n�scut într-o mic� familie, dar cât 
de mare era ea, în fa�a Lui Dumnezeu. Familia Sa, ce 
locuia în c�su�a din Nazaret, era cea mai fericit� de pe 
p�mânt. Forma o inim� �i un su� et, unite într-o dragoste 
îngereasc�. O Treime p�mânteasc�, cu fa�a îndreptat� 
spre Treimea cereasc�. Cred c� mul�i îngeri ai Cerului 
au coborât pe p�mânt �i au vegheat-o. 

Copilul Isus a venit în lume s�rac, s-a n�scut 
într-o iesle înfrigurat�, pentru ca noi s� avem m�re�ia �i 
slava ve�nic�. Tat�l i-a ales o Mam�, în care a s�dit cele 
mai frumoase însu�iri. Discret� � ind, a p�strat în inima 
Ei sentimente unice pe care le-a tr�it.

Fecioar� Maria, a� vrea s� Te întreb, cum a 
fost s�-L ai Fiu pe însu�i Dumnezeu? L-ai înv�luit cu 
c�ldura privirii? L-ai strâns în bra�e, ca s�-�i simt� 
iubirea? I-ai mângâiat auzul cu glasul T�u duios? I-ai 
spus pove�ti �i I-ai cântat ca s�-L adormi? I-ai ascultat 
cu grij� r�su� area? I-ai vegheat somnul �i ai �optit cu 
grij�, ca s� nu-L treze�ti: ce frumos mi-e Copilul, m�re� 
e Dumnezeu? P�rea copil obi�nuit când surâdea, când 
a spus mama întâia oar�, când se juca sau a început s� 
umble? Te-a uimit cu inteligen�a Lui sclipitoare? �i-a 
ar�tat uneori lumina Taborului? Confec�iona din lut 
porumbei, pe care îi însu� e�ea ca apoi s�-�i ia zborul 
spre cer? �i-a spus dac� noaptea visa cu îngeri sau 
c�-�i va da via�a pentru cei ce r�t�ceau? Avea multe 
de povestit sau v� în�elegea�i deseori prin subîn�elese 
t�ceri? De unde a acumulat atâta �tiin��? Cum Te 
sim�eai  al�turi  de Isus? Raiul era pe p�mânt sau Tu 
pluteai spre El?

S� nte Iosife, ai fost ales de Dumnezeu ca s� � i 
tat� cresc�tor pentru Fiul S�u, dar nu înainte de a te 
�  împodobit cu toate virtu�ile necesare. Îl hr�neai pe 
Isus � indc� el î�i d�dea hrana, îl îngrijeai � indc� El se 
îngrijea de tine, L-ai ajutat s� fac� primii pa�i, � indc� 
El î�i c�l�uzea pa�ii, L-ai �inut în bra�e când era mic, iar 
Tu în bra�ele Sale �i-ai dat su� etul.

Cine nu �i-ar dori o Mam� atât de duioas� �i 
iubitoare? Ce copil nu ar vrea un tat� cu atâtea însu�iri 
alese? Cine n-ar dori s� guste pacea într-o astfel de 
familie? Cine nu l-ar dori pe Isus în familie, cine nu �i 
l-ar dori aproape?

Isus a ales un mod ingenios de-a r�mâne cu 
noi. Se umile�te �i mai mult acum, sub specia pâinii. 
Locuie�te într-o c�su�a mai mic� decât cea din Nazaret. 
O face pentru o mare familie, pentru toat� omenirea 
pentru care a venit în lume.

 Ne a�teapt� Isus Euharistic s� mergem la El 
necondi�ionat, purta�i de avântul iubirii. Vrea s� sim�im 
c� ne este fratele care �i-a dat via�a pentru noi, s�-I 
recunoa�tem atotputernicia.

 Nu-i putem spune „pove�ti”, c�ci ne cunoa�te 
bine. Nu o s� credem c� doarme �i nu ne vede anumite 
fapte, c�ci este mereu treaz.

A�teapt� s� gust�m fericirea de-a a-l avea în 
Taina Altarului. S�-I �inem companie, s�-I sim�i c�ldura 
privirii �i s�-I auzi vorbele care-�i mângâie auzul. S� 
ascult�m �i noi în t�cere, s�-i primim sfaturile.

Cr�ciunul, s�rb�toarea bucuriei, cu to�ii o am 
petrecut-o în rug�ciuni �i colinzi.

E timpul s�-I asigur�m Copilului Isus o locuin�� 
cald�, demn� de El, în inimile noastre.

Copilul Isus
Silvia PANTI�

Î�i mul�umesc, Doamne!
Î�i mul�umesc, Doamne, pentru mâna bunicii 

care m� ducea la biseric� în � ecare zi de s�rb�toare. 
Copilul de atunci era fermecat de chipul „M�icu�ei 
s� nte” �i al Fiului S�u, Isus Cristos.

Prima Împ�rt��anie solemn� primit� în catedrala 
„Sfântul Nicolae”, din mâna PSS Ioan Suciu, mi-a 
înt�rit r�d�cinile în p�mântul Bisericii Române Unite cu 
Roma. Peste un an, 1948, lac�tul de pe u�a seminarului 
bisericii greco-catolice îi îndep�rteaz� pe p�rin�i, iar 
copilul cre�te nedumerit, nelini�tit, pentru c� îi lipse�te 
preotul �i episcopul, mâna lui cald�.

Su� etul adolescentului greco-catolic de atunci 
este salvat în acest hiatus, impus �i dureros pentru el, 
de Biserica Romano Catolic�. Se lupt� s� nu-�i uite 
r�d�cinile, s� nu se lase asimilat din nici o parte.

 Maturul ajunge apoi s� a� e c� poate reveni 
„acas�”, în biserica p�rin�ilor lui.

Î�i mul�umesc, Doamne, pentru toate suferin�ele 
din care am ie�it mai buni. Nu am �  reu�it, Doamne, 
f�r� episcopul nostru �i preo�ii no�tri.

Ca maturi-pensionari îi c�ut�m tot timpul pe 
preo�ii no�tri, avem nevoie de lumina din cuvântul lor 
�i din privirea lor. La � ecare întâlnire, p�rintel Nica este 
cu noi, ne explic� �i ne ajut� s� adopt�m atitudinea cea 
mai potrivit� în realitatea aceasta perceput� ca agresiv�. 
În pelerinajele noastre, p�rintele Olimpiu ne înso�e�te 
cu o r�bdare ie�it� din comun, r�spunde la întreb�rile 
noastre, ne suport� cu toate menifest�rile noastre de 
vârsta a treia. Î�i mul�umesc, Doamne, pentru preo�ii 
no�tri implica�i în via�a bisericii noastre, pr. Duma, pr. 
Buzalic, pr. V�t�m�nelu, al�turi de epsicopul nostru 
Virgil Bercea. Apealtivele lor: „dragii mei”; ce mai 
face�i?”; „mi-a fost dor de dumneavoastr�!” ne încarc� 
de c�ldur�, de lini�te. Ne ajut� s� sc�p�m de triste�ea 
care se aga�� ca un scai de via�a noastr� de pensionari.

D�-ne, Doamne, dac� merit�m, un alt preot 
Luc�cel, care s� continue lupta, în planul ideilor, s� 
stopeze atacurile fra�ilor.

 Î�i mul�umesc, Doamne, c� mi-ai dat zile, s� 
m� pot întâlni cu fra�ii mei întru aceia�i credin��!

Angela GHICA
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�inutul românesc înc�rcat de istorie, situat 
în nord-vestul ��rii, cunoscut sub numele Cri�ana-
Maramure�1, era împ�r�it în anul 1930 între jude�ele 
Arad, Bihor, Satu Mare, Maramure� �i S�laj (par�ial) 
�i ocupa o suprafa�� de peste 21.000 km2 (peste 7% din 
teritoriul României). 

În acest teritoriu (a� at sub st�pânire str�in� pân� 
în anul 1918), la scurt timp dup� în� in�area Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic� (prin Bulla 
Indefessum din 6 iunie 1777), în Transilvania (1697-
1700), Papa Pius VI a în� in�at Episcopia Român� Unit� 
a Oradei, subordonat� Episcopiei de Strigoriu. Între 
hotarele ei erau cuprinse jude�ele Bihor, Arad, Bichi�, 
Cenad, Ciongard, Timi�, Torontal �i Cara�. La 26 
noiembrie 1853, prin Bulla Apostolicum Ministerium, 
Papa Pius IX a reîn� in�at Mitropolia Transilvaniei 
care a fost redus� la rang de episcopie în anul 1701. 
Acesteia i-au fost arondate atât dieceza de Oradea, 
cât �i episcopiile în� in�ate în acela�i an: Lugojului �i 
Gherlei.

În 1930, la 12 ani dup� Unirea sa cu România, 
credincio�ii greco-catolici din Cri�ana-Maramure� 
num�rau peste 520.000 de su� ete (3,4% în jude�ul 
Arad; 10,4% în Bihor; 20,0% în Maramure�; 33,4% în 
Satu Mare; 32,8% în S�laj) �i reprezentau peste 25% 
din totalul locuitorilor regiunii. Majoritatea locuiau 
în mediul rural (89,7%) având ponderi peste aceast� 
medie în jude�ele Maramure� (90,0%) �i S�laj (95,7%). 
Nici în celelalte trei jude�e ponderea urban� nu era 
substan�ial�: 17,4% în Arad, 17,1% în Bihor �i 13,5% 
în Satu Mare.

Popula�ia greco-catolic� din Cri�ana-Maramure� în anul 1930

Jude�ul RURAL URBAN TOTAL
Arad 14.685 3.081 17.766
Bihor 45.138 9.300 54.438
Maramure� 93.757 10.375 104.132
Satu Mare 150.506 23.404 173.910
S�laj 171.938 8.670 180.608
TOTAL 476024 54.830 530.854

În structura confesional� a a�ez�rilor urbane 
ponderi mari de�ineau credincio�ii greco-catolici din 
ora�ele Baia Mare (43,5%), Sighet (38%), Baia Sprie 
(34,8%), Satu Mare (30.9%) �i Carei (30,7%).

Tot în anul 1930, la 5 iunie, prin Bulla papal� 
Sollemni Conventione a fost în� in�at� în cadrul 
provinciei Dieceza Maramure�ului cu scaunul 
episcopal la Baia Mare. Component� a Mitropoliei 
Române Unite cu Roma (Greco-Catolic�), aceast� 
diecez� avea în subordine 264 de parohii desprinse din 
eparhiile române unite ale Oradiei �i Gherlei.

Din 1930 pân� în prezent, cu excep�ia uni�ilor 
din jude�ul Arad care se a� au sub jurisdic�ia Diecezei 

Lugojului, ceilal�i greco-catolici din provincia istoric� 
Cri�ana-Maramure� apar�in eparhiilor de Oradea �i 
Maramure�. Conform �ematismelor, în anul 1934 
Eparhia Român� Unit� de Oradea Mare avea în subordine 
9 protopopiate care însumau 189.756 de su� ete1, iar 
în 1936, Eparhia Român� Unit� a Maramure�ului era 
constituit� din 13 protopopiate (inclusiv din Bucovina) 
�i num�ra 365.732 de credincio�i2.  

Dup� instaurarea regimului comunist în 
România, la 1 decembrie 1948 Biserica Greco-Catolic� 
a fost des� in�at�, iar trecerea ei în afara legii a in� uen�at 
decisiv evolu�ia ulterioar� a popula�iei unite. Dup� 
des� in�are, credincio�ii greco-catolici au fost nevoi�i s� 
se al�ture în num�r mare Bisericii Ortodoxe Române 
(singura institu�ie religioas� bene� ciar� în urma acestui 
abuz), în posesia c�reia au fost trecute toate l�ca�urile 
de cult (circa 1850 de biserici, din care aproximativ 500 
din Cri�ana-Maramure�), casele parohiale �i iclejiile 
Bisericii Greco-Catolice. Ierarhii greco-catolici �i un 
num�r însemnat de preo�i �i c�lug�ri au fost închi�i în 
pu�c�riile �i lag�re de exterminare comuniste, unde, în 
scurt timp, mul�i dintre ace�tia �i-au g�sit sfâr�itul.

Relegalizarea Bisericii Greco-Catolice la 
începutul anului 1990 a fost înso�it� de revenirea 
la aceast� religie a unui num�r mare de locuitori din 
Cri�ana-Maramure�, care au fost repartiza�i în func�ie 
de pozi�ia geogra� c� a a�ez�rilor de domiciliu în cadrul 
eparhiilor de Oradea, Maramure� �i Lugoj.

La recens�mântul din anul 1992, greco-catolicii 
din Cri�ana-Maramure� num�rau aproximativ 85.000 
de persoane �i aveau urm�toarea reparti�ie teritorial�: 
5,8% în jud. Arad, 16,9% în jud. Bihor, 35,9% în jud. 
Maramure� �i 41,4% în jud. Satu Mare3. Cu ponderea 
de aproximativ 4%, credincio�ii greco-catolici ocupau 
un nemeritat loc patru în structura confesional� a 
regiunii (constituit� din peste 15 religii) dup� ortodoc�i 
(65,8%), reforma�i (11,6%) �i romano-catolici (11,3%). 

Aceast� sc�dere cu peste 20 de procente fa�� de 
anul 1930 se explic� prin faptul c� timp de aproximativ 
40 de ani cât Biserica Greco-Catolic� a func�ionat în 
clandestinitate, meritele sale istorice �i patriotice au 
fost minimalizate atât de guvernul comunist ateu, cât �i 
de istoricii Bisericii Ortodoxe Române �i de cei aservi�i 
politic. 

Între jude�ele României cu popula�ie greco-
catolic� numeroas�, cele din regiunea analizat� de�ineau 
locuri frunta�e: Satu Mare �i Maramure�, locurile doi 
�i trei (cu peste 35.000 credincio�i �i respectiv 30.600 
credincio�i, dup� Cluj, care num�ra aproximativ 
37.600 persoane), iar Bihor, locul �ase (circa 14.500 
credincio�i).

Credincio�ii Greco-Catolici din Cri�ana - Maramure�
în perioada 1930-2002
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În intervalul 1930-1992 în reparti�ia popula�iei 
pe medii de habitat a provinciei se produce o evident� 
modi� care. Ca urmare, în 1992 aproximativ 51% din 
credincio�ii greco-catolici din Cri�ana-Maramure� 
locuiau în mediul urban, în jude�ele Bihor �i Arad � ind 
dep��it� aceast� medie: 63,5%, respectiv 51,8%.

Pân� la urm�torul recens�mânt care a fost 
efectuat în anul 2002, popula�ia greco-catolic� din 
Cri�ana-Maramure� a înregistrat o u�oar� reducere 
numeric�, ajungând la aproximativ 76.700 de persoane 
— 6,5% în jude�ul Arad, 18,4% în Bihor, 38,1% în 
Maramure� �i 37% Satu Mare. Aceast� diminuare se 
explic� �i prin sc�derea numeric� a popula�iei totale din 
arealul analizat: de la peste 2.000.000 de locuitori în 
anul 1992, la aproximativ 1.860.000 în 2002.

În structura confesional� a provinciei Cri�ana-
Maramure�, credincio�ii greco-catolici s-au men�inut 
tot la 4 procente, � ind dep��i�i de cei ortodoc�i 
(68,2%), reforma�i (11,3%), romano-catolici (8,4%) 
�i penticostali (4,7%). Dintre jude�ele din spa�iul 
analizat, uni�ii ocupau ponderi peste media de 4% doar 
în Satu Mare (cu 7,9%) �i Maramure� (cu 5,6%), � ind 
majoritari cei din mediul rural: 61,9% în primul jude� 
�i 63% în al doilea. 

Prof. drd. Ioan M�rcule�
Asist. cercet. drd. C�t�lina M�rcule�

(1) Numele Cri�ana a intrat în uzul curent dup� f�urirea statului na�ional 
român, în anul 1918 �i cuprinde o arie mai mare decât �ara Cri�urilor 
(inclusiv partea vestic� a Mun�ilor Apuseni), iar numele regiunii Maramure�, 
a fost men�ionat pentru prima dat� în anul 1199, în leg�tur� cu o vân�toare a 
regelui Emeric (pentru aceea�i entitate teritorial� româneasc�, pe la mijlocul 
secolului XIV, se mai folosea �i regionalismul Marma�ia); (2) Cele 9 
protopopiate ale Diecezei de Oradea erau: Central (25.217 credincio�i), Beiu� 
(13.684), M�rghita (14.550), Carei (24.526), Ier (19.214), T��nad (17.734), 
�imleu (27.367), Supur (22.855) �i Zal�u (24.609). (3) Protopopiatele 
Diecezei Maramure�ului erau: Baia Mare (36.660 de su� ete), Chioar 
(21.157), Jibou (18.841), M�n��tur (10.961), Satu Mare (35.490), Seini 
(25.348), Silvania (26.308), �ara Oa�ului (34.317), Iza (25.413), Sighet 
(41.588), Vi�eu (25.793), Bucovinean (32.400) �i Ciscarpatin (31.456); 
(4)  Dup� succesive împ�r�iri administrativ-teritoriale în care jude�ele au 
suferit o serie de redimension�ri, chiar dac� jude�ul S�laj a fost încadrat în 
provincia istoric� Transilvania, iar suprafa�a regiunii Cri�ana-Maramure� a 
crescut la 26.000 km2.

Bibliogra� e: Baroiu D., M�rcule� I., M�rcule� 
C�t�lina (2005), The dynamics of the main religious 
confessions in Transylvania (1930-2002), R.R.G.P., nr. 
2, Edit. Universit��ii din Oradea. M�rcule� V., M�rcule� 
I., Tr�istaru-M�rcule� C�t�lina (1998), Biserica Român� 
Unit� cu Roma – prezentare istorico-demogra� c�, 
Media�. ***Recens�mintele generale ale popula�iei 
României din anii 1930, 1992 �i 2002, Bucure�ti. 
	ematismul veneratului cler al Diecezei Române Unite 
de Oradea-Mare pe anul 1934, Tip. Scrisul Românesc, 
Oradea. �ematismul veneratului cler al Episcopiei 
Greco-Catolice Române a Maramure�ului pe anul 
1936, Tip. Dacia, Baia Mare.

(urmare din pag. 14)

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea (ACEO) a 
organizat în perioada 15 decembrie - 23 decembrie, la un 
hipermarket din ora�, o colect� de alimente neperisabile 
pentru familiile nevoia�e din comunitate, indiferent de 
apartenen�a lor religioas� ori etnie. În aceast� ac�iune 
ACEO a fost ajutat� de 30 din voluntarii acesteia.

Timp de nou� zile, voluntarii au putut �  v�zu�i 
de diminea�a pân� seara, la intrarea �i la ie�irea din 
hipermarket, unde au informat oamenii cu privire la 
ac�iunea lor �i au adunat produsele pe care sute de 
oameni le-au donat. 

Chiar dac� în acest an roadele colectei au fost 
mai pu�ine ca-n anii preceden�i, ACEO este mul�umit�. 
Potrivit pre�edintelui ACEO, preotul Olimpiu 
Todorean, „în acest an s-au donat 243 litri de ulei, 294 
kilograme de f�in�, 263 kilograme de zah�r, 494 
cutii de pateu. Unii au donat paste, fructe, mezeluri, 
dulciuri etc. Alimentele au fost estimate la 10.057 lei. 
Pe lâng� alimente, unii dintre semeni au donat �i bani 
(5.000 de lei), din care ACEO va cump�ra alimente 
pentru cele 200 de familii nevoia�e pe care le are în 
eviden��”. 

„Înainte de S�rb�tori, 124 de pachete au fost 
donate familiilor nevoia�e din urbe, restul urmeaz� s� 
se distribuie ulterior - lunar sau trimestrial - în func�ie 
de nevoile familiilor a� ate în baza de date a Asocia�iei. 
Men�ion�m c� cei care vor s� doneze alimente sau bani 
pentru persoanele nevoia�e din comunitate o pot face �i 
la sediul asocia�iei, din strada Episcop Mihai Pavel nr. 
3”, a mai precizat Olimpiu Todorean.

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea mul�ume�te, 
în numele bene� ciarilor acestor alimente, tuturor celor 
care au donat.

Crina DOBOCAN (www.bihon.ro)

Alimente pentru s�raci
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MUL�UMIRI

Dou� sunt cauzele care au declan�at în mine 
aceast� gref� meditativ�: rostirea în autocar a Sfântului 
Rozar cu Sacramentele �i medita�iile sale �i peisajul 
lanurilor în�esate cu � ori de mac, din Italia �i Fran�a, 
mai ales.

Noi, pelerinii, rosteam Sfântul Rozar, p�rintele 
Emil exprima medita�iile. Autocarul alerga, aparent 
nep�s�tor pe autostrada înso�it� de lanuri de secar� 
(poate) pline popoarele ro�ii ale � orilor de mac.

Atunci Bunul Dumnezeu mi-a îng�duit prima 
gref� meditativ�. La medita�ia Rozarului durerii (era 
într-o zi de mar�i), am ad�ugat medita�ia poetic� a lui 
Lucian Blaga care suna, în aducere aminte liber�, astfel:

În frunz� de cucut� amar�/Îmi � uier bucuriile/
	i-o neîn�eleas� team� de moarte/M� cuprinde, când 
v� privesc/Pe malul m�rii de secar� � ori de mac./Ce 
sunte�i ro�ii, ro�ii/Cum nu au fost pe acest p�mânt/
Decât aprin�ii, marii stropi de sânge/Care au c�zut 
pe stânci �i pe nisip în Ghetsemani/Când Cristos s-a 
îngrozit de moarte.

Acum a ap�rut �i a treia medita�ie, grefat� cu 
îndr�zneal� smerenie �i tr�ire cre�tin�, pe versurile 
poetului �i � lozofului Lucian Blaga. Toate cu aceea�i 
îng�duin�� a Bunului Dumnezeu.

Rostind, repetat, în gând, medita�ia blagian� �i 
tot repetat, Sfântul Rozar al durerii mi-am pus prima 
întrebare. Oare de a cui moarte s-a îngrozit Cristos? De 
moartea Sa? Nu, pentru c� moartea Sa era prorocit�, 
întru mântuirea neamului omenesc.

Cristos s-a îngrozit de moartea noastr� a 
oamenilor. S-a îngrozit de moartea celor care tr�iesc 
în mâzga putred� a p�catelor cele mari. S-a îngrozit 
de moartea celor care tr�iesc în n�molul alunecos �i 
nesigur al indiferentismului religios, în poleiul trufa� 
al secularismului, ori în nenorocirea patogen� a 
ateismului.

Repet versurile lui Blaga �i constat c� Isus 
Cristos s-a îngrozit de moarte, pe când noi oamenii 
suntem cuprin�i de o „neîn�eleas� team� de moarte”. 

Dac� teama este neîn�eleas�, înseamn� c� nu este 
nici analizat�. Ca urmare este o tr�ire trec�toare, chiar 

Gref� meditativ�
Ioan D�R�B�NEANU

fugitiv�. De ce oare? Sigur din incon�tien��! La aceast� 
incon�tien�� ne ajut�, cred eu, faptul c� noi oamenii 
st�m pe marginea lanului de secar� �i avem, �ansa sau 
ne�ansa sa privim frumuse�ea � orilor de mac. În lanul 
vie�ii noastre exist� multe � ori de mac, nenum�rate 
frumuse�i cu care suntem mereu ocupa�i, a le tr�i, a le 
exprima, „a le � uiera”. 

Poetul î�i � uier� bucuriile „în frunz� de cucut� 
amar�”. Noi, ne� loso� i, obi�nuim s� ne trâmbi��m 
bucuriile, s� le exprim�m cu surle �i lauri, uitând c� 
� ecare clip� de bucurie este înso�it�, la vedere sau nu, 
de m�car o jum�tate de clip� de am�real�. Nimeni nu 
spune s� ne îmbr�c�m bucuriile în frunzele toxice ale 
cucutei. Poate îns�, c� am tr�i mai aproape de realitate 
dac� ne-am „� uiera” bucuriile în apropierea frunzelor 
de pelin care sunt destul de amare, pentru a ne reversa 
bucuriile vane, f�r� a �  toxice ca �i cucuta.

De pild� dou� doamne, din grupul nostru de 
pelerini, la Gr�dinile de la Versailles î�i exprimau clipa 
de admira�ie de bucurie în fa�a „minunilor” v�zute, 
dar eviden�iau �i jum�tatea de clip� de am�r�ciune, 
evocând faptul c� de aceste frumuse�i, art�, �i opulen�� 
s-a bucurat o mân� de nobili în frunte cu Ludovic al 
XIV. Cei mul�i, gloata era dincolo de poart�, tr�ind în 
s�r�cie �i mizerie.

Un domn, din preajm�, gonac permanent 
al vân�torii de optimism, a încercat din propria 
convingere s� îndulceasc� amarul pelinului invocând 
voia Bunului Dumnezeu care prive�te în ani dar �i peste 
ani. Prin voia Sa Por�ile Versailles-lui, ale Vaticanului, 
ale Schonbrum-ului Vienez s-au deschis pentru mul�i, 
milioane de pelerini, turi�ti care se bucur� de uluitoarele 
capodopere picturale, sculpturale sau arhitecturale sale.

Întors la eminenta nevoie a concluziilor care ne 
hr�ne�te existen�a, îi mul�umim Bunului Dumnezeu 
pentru spa�iul �i timpul Lourdes, care ne-a înv��at înc� 
odat� s� tr�im în Spiritul rug�ciunii Sfântul Rozar, 
în lumina S� ntei Fecioare „Neprih�nita Z�mislire”, 
Doamna cea frumoas� cu brâu albastru de la Lourdes 
ce s-a ar�tat micu�ei Bernadetta – în urm� cu 150 de ani.

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi specialã a caritãþii noastre 
comunitare duminica „Samariteanului milostiv”, zi în care s-a organizat în o 
colectã specialã. Tasul din data de 16 noiembrie, 2008, duminica „Samariteanului 
milostiv” a fost predat, de fiecare parohie asociaþiei.Astfel au intrat în caseria 

asociaþiei suma de 13.725 lei. Ulterior, s-a mai primit bani de la urm�toarele parohii: S�l�jeni, 
75 lei; Câmpia, 334 lei; Gruilung, 22 lei; Cale Mare, 38 lei; S�uca, 36 lei; Pi�col�, 100 lei; 
Bap�a, 200 lei; Racova, 120 lei; Zal�u II “Sfin�i Apostoli Petru �i Pavel”, 150 lei. Domnul sã vã 
binecuvânteze pe toþi cei ce aduceþi daruri ºi faceþi bine întru s� ntele noastre biserici ºi vã aduceþi aminte de cei sãraci.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Ziua Voluntarului Caritas
Sala festiv� a Liceului Greco-Catolic din Oradea 

a g�zduit vineri, 12 decembrie 2008, cea de-a treia 
edi�ie a Zilei Voluntarului Caritas. Prin acest eveniment 
celebrat cu ocazia Zilei Interna�ionale a Voluntariatului, 
Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea (ACEO) a �inut s� 
î�i manifeste recuno�tin�a �i aprecierea pentru toate 
acele persoane care, pe tot parcursul anului 2008, �i-
au dedicat timpul pentru semenii lor, implicându-se în 
programele asocia�iei.

În cuvântul de deschidere, atât Ana-Maria Laz�r 
de curând coordonator al Departamentului de Voluntari, 
cât �i pr. Olimpiu Todorean, pre�edintele ACEO au 
mul�umit celor 69 de voluntari care au în�eles moto-ul 
voluntarilor caritas: Uneori m� întrebam de ce nu face 
cineva ceva… apoi am în�eles c� cineva sunt eu!

De re�inut este faptul c�, darul � ec�ruia a fost 
primit �i considerat la fel de pre�ios. Dou� ore dedicate 
de o persoan� foarte ocupat� în folosul semenilor au 
fost asem�nate �i apreciate asemeni ultimilor doi 
b�nu�i arunca�i în cutia milei de v�duva b�trân� din 
Evanghelie, care tot avutul ei l-a l�sat acolo.

Prezent la eveniment, PSS Virgil Bercea a 
reamintit tuturor c� de fapt voluntariatul nu înseamn� 
altceva decât slujirea lui Cristos, prezent în � ecare 
bene� ciar al Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea, c�ci ei 
sunt cei mici, cei s�raci, cei � �mânzi.

Cântecele interpretate de Ovidiu Laz�r, inserate 
între momentele de premiere ale voluntarilor, au 
reprezentat prima parte a acestei seri speciale.

Fiecare voluntar a primit o diplom� de merit iar 
persoanele care s-au remarcat în mod deosebit au fost, 
ca în � ecare an, premiate.

Categoriile premiate în anul 2008 au fost:
Premiul pentru programul „O mas� cald�”: 

Ligia Oprean;
Premiul pentru programul „Bunul 

samaritean”: Loredana Vere�;
Premiul pentru programul „O cas� curat�”: 

Silvia Pop;
Premiul pentru programul „Prieteni pentru un 

zâmbet”: Alexandru Lucaci;
Premiul pentru Campania 2%: Andreea 

Szijjarto, Renata Va�, Popu�e Ioana, Renata 	tef, 
Roxana Burl�u - Foldesi, Vlad Raita �i Cristian 
	andor;

Premiul pentru colecta de Cr�ciun: Ana Maria 
Petrica�, Alexandru Obrejan �i Radu Hotea;

Premiul pentru colecta de Pa�ti: Veronica Aciu, 
Ioana Aciu �i Ioan Bodea;

Premiul pentru cel mai activ voluntar: 
Alexandru Lucaci;

Premiul pentru disponibilitate: Emil Andreica.
Premiu special: So� a Laza - pentru coordonarea 

Raportului Anual 2007;

Premiul special: Mariana Man - pentru 
promovarea voluntariatului;

Premiul special: Congrega�ia Surorilor 
Franciscane ale lui Christos din Oradea - pentru 
implicarea / sus�inerea Programului O mas� cald�;

Premiul special: Florin Chilian - voluntar 
ACEO pentru acest eveniment.

Premiul voluntarul anului: Vlad Raita.
Îmbr�când cel dintâi tricoul oferit premia�ilor, 

Fii voluntar CARITAS!, invitatul special al acestui 
eveniment, artistul Florin Chilian, a creat o atmosfer� 
unic�, încântând pentru mai mult de o or� publicul care 
a ova�ionat în picioare.

Adela GHI�ULESCU
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Pornind de la motto-ul „Cristos s� se nasc� în ieslea su� etelor 
voastre”, Parohia Greco-Catolic� „Sfântul Gheorghe” din Oradea a 
organizat, joi 18 decembrie, 2008, o Sear� a Colindelor.

A� at la a patra edi�ie, evenimentul a reunit grupuri de tineri de 
diferite confesiuni din municipiu. Astfel, Grupul de copii „Dominic 
Savio”, coordonat de preotul Augustin Bud�u �i sora Felicia Unguru 
de la Biserica Maica Domnului din Rogerius, al�turi de tinerii de la 
Biserica Penticostal� Betania, condu�i de Tiberiu Bulzan, de cei din 
grupul „Alegria” al Bisericii Maica Domnului, dirija�i de Cristinel 
B�lan �i corul tinerilor ortodoc�i de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, 
condus de profesoara Mariana Man, au oferit publicului colinde. 
„Inten�ia acestui eveniment nu este aceea de a oferi un spectacol de 
colinde ci de a ajuta tinerii, din diferite confesiuni, separa�i de multe 
ori de barierele trasate de oamenii mari, s� în�eleag� c� nu exist� 
diferen�e esen�iale în a�teptarea Pruncului Isus �i c� � ecare dintre 
noi, indiferent de confesiunea din care face parte trebuie s�-l lase 
pe Cristos s� se nasc� în su� etele noastre”, a spus p�rintele Sorin 
Cr�ciun, gazda evenimentului. (…) La � nalul serii, vestitorii na�terii 
Mântuitorului au antrenat asisten�a �i-au colindat împreun�, colindul 
„Ce vedere minunat�”.Tinerii au fost r�spl�ti�i pentru colindul lor cu un 
cozonac �i au servit, în curtea bisericii, o ciocolat� cald�.

Crina DOBOCAN (www.bihon.ro)

Unitate în diversitate
Grupul de tineri ortodoc�i

Grupul de copii „Dominic Savio”

Grupul de tineri penticostali

Grupul de tineri „Alegria”

 Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea (ACEO ) a ini�iat o campanie de prevenire a alcoolismului, proiect ini�iat 
�i coordonat de asistentul social Anamaria Laz�r, în colaborare cu Consiliul Jude�ean Bihor. Proiectul a constat în 
distribuirea a 200 de a� �e, 5000 de pliante, 2000 de bro�uri �i 3000 de baloane, acestea purtând un mesaj semni� cativ: 
“Alcoolul poate ucide!” Materialele au fost f�cute pe baza studiului realizat în urma aplic�rii unor chestionare în opt 
�coli �i licee din Oradea.
 Scopul acestei ac�iuni a vizat informarea adolescen�ilor cu privire la riscurile consumului excesiv de alcool. 
Ac�iunea a debutat vineri, 28 noiembrie 2008, prin împ�r�irea pliantelor �i a 1000 de baloane în centrul ora�ului �i a 

continuat miercuri, 3 decembrie, în fa�a Spitalului de copii din 
Rogerius (Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”) 
�i în împrejurimi. În ciuda vremii nefavorabile, voluntarii �i-
au îndeplinit misiunea cu succes, reu�ind s� aduc� zâmbete 
chiar �i pe chipurile copiilor din incinta Spitalului de copii.  
Implementarea proiectului ACEO a implicat 12 voluntari ai 
Asocia�iei �i 30 de elevi din clasele a IX-a C, a X-a A,B,C,  a 
XI-a A, B �i a XII-a C, coordona�i de profesoara Mariana 
Man, de la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” din Oradea.   
  Silvia POP, Roxana FOLDE�I, Ioana POPU�E 

Alcoolul poate ucide
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Luna Decembrie, numit� în cercurile laice de 
orientare consumist� �i „Luna cadourilor”, a adus 
multe cadouri �i credincio�ilor cre�tini din ora�ul 
Valea lui Mihai. Ce cadouri? Spiritualitate �i cultur�!

Zilele de înfruptare cultural� �i spiritual� 
au început chiar de 1 Decembrie,  cu un spectacol 
inedit din care nu au lipsit muzica popular�, dansul 
popular �i, nu în ultimul rând, deliciul prichindeilor, 
clovnii de la Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea. 
Parohia Greco-Catolic� „Na�terea Maicii 
Domnului” Valea lui Mihai a avut un aport 
important în derularea acestor evenimante, al�turi 
de Asocia�ia „AVE MIRIAM”, un tân�r ONG local.

În seara zilei de 13 decembrie, Casa 
de Cultur� „BARTOK BÉLA”, la ini�iativa 
directorului Lehel Gyula, a oferit o sear� de 
cântece �i colinde, iar în dup�-amiaza zilei de 
14 decembrie, Muzeul or��enesc „ANDRÁSSY 
ERN	”, la ini�iativa muzeografului Carmen 
Zima a organizat o expozi�ie de icoane pictate 
de M�icu�a Inocen�ia de la M�n�stirea ortodox� 
„Na�terea Maicii Domnului” din �eghea, jude�ul 
Satu-Mare. La ambele ocazii, auditorii-spectatorii 
au fost în num�r mare. Prezen�a d� dovad� de setea 

de spiritualitate �i cultur� a celor istovi�i de truda zilnic�. 
Icoanele prezentate, caracterizate de un sim� 

ra� nat al luminozit��ii, au transmis privitorilor, 
dar, mai profund exprimat, credincio�ilor, acea 
raz� de lumin� �i acea rev�rsare de har dup� 
care erau înseta�i. Conform teologiei icoanelor, 
m�icu�a a reu�it nu doar s�  picteze, ci mai ales 
s�-�i exprime �i, mai mult, s� provoace la credin��. 
S�-L fac� v�zut pe Cel Nev�zut, cuprins în su� et 
pe Cel Necuprins.

Evenimentele acestea au o deosebit� valoare 
pentru comunitatea greco-catolic�, dar în mod 
altruist, pentru cea român�, în general, a� at� aici 
în minoritate. Mai mult, Parohia Greco -Catolic�  
în colaborare cu Asocia�ia „AVE MIRIAM” vor 
oferi în aceast� lun� un ultim cadou spiritual, un 
concert de colinde ce va �  sus�inut duminic�, 21 
decembrie, de corul Bisericii Greco-Catolice din 
Carei, avându-l ca dirijor pe d-l. Constantin Cociorva. 

Fie ca acest avânt nobil s� � e sus�inut 
prin darul înt�ritor al Spiritului Sfânt �i to�i s� 
avem parte de iubirea lui Dumnezeu. Emanuel, 
Dumnezeu � e cu noi.

Pr. Zorel Zima

Cadouri spirituale

Duminic�, 7 decembrie, a avut loc un eveniment 
deosebit în via�a Protopopiatului Greco-Catolic din 
Marghita. Sfânta Liturghie a fost o� ciat� de c�tre P.S. 
Dr. Virgil Bercea. Preas� n�ia Sa a fost întâmpinat de 
c�tre p�rintele protopop Zorel Micl�u� împreun� cu 
preo�ii din protopopiatul de Marghita.

La � nalul S� ntei Liturghii au fost s� n�ite 
orologiile recent puse pe turnul bisericii astfel încât 
comunitatea local� s� poat� avea la dispozi�ie aceste 
instrumente deosebit de precise. A urmat un scurt 
concert de colinde sus�inut de Corul Buna Vestire al 
Colegiului Sfânta Familie �i al Institutului Teologic 
Greco-Catolic din Oradea, dirijat de prof. dr. Radu 
Mure�an. Manifest�rile au continuat cu Simpozionul 
dedicat împlinirii a 200 de ani de la na�terea preotului 
�i revolu�ionarului Ioan Munteanu.

Ioan Munteanu (1808-1860) este un cunoscut 
preot greco-catolic c�rturar si lupt�tor pentru 
drepturile românilor din Imperiul Habsburgic, a 
participat la Adunarea Na�ional� de la Blaj (3-5 mai 
1848). Este organizatorul Proclama�iei de la Sarc�u, 
ac�iune ce cuprinde revendic�rile sociale si politice 

Simpozion dedicat împlinirii a 200 de ani de la na�terea
preotului �i revolu�ionarului Ioan Muntean

ale românilor din 
Bihor. A colaborat 
la prestigioase 
reviste ale vremii 
�i a avut strânse 
leg�turi cu George 
Bari�iu, Simion 
B�rnu�iu, August 
T. Laurian.

Simpozionul a debutat cu cuvântul Preas� n�itului 
Virgil �i a continuat cu prelegerea doamnei cercet�tor 
dr. Iudita C�lu�er care a evocat via�a �i activitatea 
preotului Ioan Munteanu. Domnul conferen�iar dr. 
Constantin M�lina� a prezentat opera literar�, dar 
�i activitatea politic�, iar doamna Dunai Olimpia, 
directoarea Bibliotecii Ioan Munteanu din Marghita, 
a eviden�iat câteva aspecte legate de biblioteca care 
poart� numele marelui patriot bihorean.

La � nalul simpozionului, Preas� n�itul Virgil 
a mul�umit tuturor celor care au contribuit la reu�ita 
manifest�rii.

Biroul de pres� al Episcopiei
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2009
FEBRUARIE 

Inten�ia general�: Pentru ca p�storii Bisericii s� � e întotdeauna ascult�tori fa�� de ac�iunea Spiritului Sfânt în 
înv���turile �i în slujirea lor fa�� de poporul lui Dumnezeu.
Inten�ia misionar�: Pentru ca Biserica din Africa s� g�seasc� mijloacele �i c�ile potrivite pentru a promova în 
mod e� cient reconcilierea, dreptatea �i pacea, dup� recomand�rile Celei de-a II-a Adun�ri Speciale pentru Africa a 
Sinodului Episcopilor.

1,5 Lei

Preo�i Greco-Catolici din Diaspor�
Protopopiatul Emilia-Romagna (Italia)

1. Pr. Costinas Augustin Horea, (Dieceza de Cluj),
Adresa: Via Don G. Minzoni 38, 48022  Lugo (RA),
Serviciul pastoral în Recanati, Diocesi di Macerata - 
Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia 
Hramul Bisericii: Sf. Andrei,
Sf. Liturghie: duminica ora 10,00 în Biserica S. Michele 
din centru istoric
E-mail: caugustinhorea@yahoo.it
Cel. 0039 340 278 93 77

2. Pr. Cristian Coste, (Dieceza de Oradea),
Adresa: Via Monterotondo 5/a, Rimini 47 900 RM
Serviciu pastoral: Diocesi di Rimini,
Hramul Bisericii din Rimini Sf. Nicolae,
Sf. Liturghie: duminica �i s�rb�tori ora 10,00  în 
Biserica S. Onofrio în Via Bonsi 18, Rimini
Hramul Bisericii din S. Marino: parohie în formare
E-mail: cristiancoste26@yahoo.it
Cel. 0039 320 638 79 79

3. Pr. David Mihai, (Dieceza de Oradea),
Adresa: Via dei Mille 28, Forli, 4710 (FC)
Serviciu pastoral: Diocesi di Forli-Bertinoro, Diocesi 
di Cesena - Sarasina
Hramul Bisericii di Forli:
S� n�ii Arhangheli Mihail �i Gavril,
Sf. Liturghie: duminica �i s�rb�tori ora 10,00  în 
Biserica din Via dei Mille 28
Hramul Bisericii din Cesena: Buna Vestire
Sf. Liturghie:  duminica ora 15,00 în Biserica Sant’ 
Anna, Piazza del Popolo,
E-mail: pmihaid@yahoo.it;
Cel. 0039 346 247 53 18

4. Pr. Hotico Ioan, (Dieceza de Oradea),
Adresa: Viale Madonnina dei Centauri 25, Castellazzo 
di Bormida, 1573 Alexandria
Serviciu pastoral: Diocesi di Alessandria
Hramul Bisericii: Sfântul Pavel, Carlo,
Sf. Liturghie: duminica ora 10,00 în Biserica San Carlo 
e Anna, P.zza San Carlo
E-mail: ihotico@yahoo.it; Cel. 0039 3288768095

5. Pr. Marian Liviu Gheorghe, (Dieceza de Oradea),
Adresa: P.zza del Paradiso nr.17, Chiesa del Paradiso, 
48018 Faenza (RA)

Serviciu pastoral: Diocesi di Faenza - Modgliana
Hramul: Sfântul Gheorghe,
Sf. Liturghie duminic� de la ora 10,00 în biserica Santa 
Margherita, Via Mangroni nr.1, Faenza
Cel. 0039 349224 24 31

6. Pr. Muresan Marinel, (Dieceza de Oradea),
Adresa: Via Emilia 67, Imola 40026 (BO)
Serviciu pastoral: Arcidiocesi di Bologna
Hramul bisericii: În�l�area S� ntei Cruci,
Sf. Liturghie:  duminica �i s�rb�tori ora 10,00  în 
Biserica Santuario del Croci� sso,
Via del Cestello 25, Bologna
E-mail:  p.marinel@yahoo.it
Cel.: 0039 349 299 31 09

7. Pr. Sirbu Tiberiu, (Dieceza de Blaj),
Adresa: Via Maria Zanotti 2/a, Imola 40026 (BO)
Serviciu pastoral:
Diocesi di Imola Diocesi di Ravenna - Cervia
Hramul bisericii din Imola Adormirea Maicii Domnului, 
Sf. Liturghie: duminica ora 10,30 în Biserica S. 
Giacomo, Via Emilia 40
Hramul Bisericii din Ravenna: comunitate în formare
E-mail: tigis12@yahoo.com
Cel. 0039 3280776508

8. Padre Sera� m (Dieceza de Oradea)
Adresa: Parrocchia  Sacro Cuore Immacolato di Maria, 
P.zza Euclide, 00197 Roma
Serviciu pastoral: Diocesi di Roma
Hramul bisericii: Inima Neprih�nit� a Maicii Domnului,
Sf. Liturghie: duminica ora 10,00 în Biserica Sacro 
Cuore Immacolato di Maria,
P.zza Euclide, 00197 Roma.
E-mail: Cel. 0039 349 730 77 82

9. Pr. Daniel Veres, (Dieceza de Oradea),
Adresa: P.zza delle Copelle, Roma
Serviciu pastoral: Diocesi di Roma
Sf. Liturghie: duminica ora 10,00 în Biserica delle 
Copelle, P.zza delle Copelle
E-mail: Cel. 0039 329 537 07 81


