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Aa dup cum, imperios-ludic, v-am mai scris
i anul trecut (evident, neateptînd vreun rspuns, ci
mai degrab o ochead atemporal), aici, pe la noi „Toate-s vechi i nou toate”...
Timpul trece (neavînd, de fapt, alt treab),
lsîndu-ne în dar riduri i trectoare aduceri aminte. Între
timp, consecveni cu marea noastr in-consecven, am
învat, apodictic, c în lumea asta nu e, de fapt, mai
nimic de învat. Ci doar, în cel mai bun caz, de dezvat. Ar trebui s ne dez-vm de o sumedenie de tare,
de cderi prea umane, de zgura strecurat în minte i în
suet. Am ajuns – dup propriile predicii -, s m nu
doar biei epigoni, ci am ajuns s m epigoni ai unor
jalnici epigoni. Limba român, care v datoreaz atît
de mult, a ajuns o aproximaie, o terfeleal sonor între
guri sinistre i patibulare. Iar cultura, un ritual tot
mai stingher, invadat ind de progresia geometric a
inculturii. Adevrul 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 ru i ce e bine. Cînd e vorba de modele – ca
Dumneavoastr, de pild -, ridicm capul neputincioi
spre cer. Evident, Dumneavoastr tiai toate aceste
lucruri, pentru c ne-ai cunoscut nravul înc înainte
ca noi înine s îl cunoatem. i, totui – libertatea e
bun i cînd e aproape inutil. Democraia cea mai rea
e innit mai bun decît o dictatur perfect. Aa c,
romanios-poetic, învîrtim voioi la manivela istoriei.
Care, ca i pe vremea în care ai trit, se face i se desface mereu peste capetele noastre. Capete care în aa
de mare msur 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 preuim mai mult
culturalicete decît s v iubim în chip lutresc.
C o s tim s v srbtorim în intimitatea noastr
sueteasc, în haina de lucru a lecturii, i nu repetînduv papagalicete numele. Cci putem  cu adevrat
eminescieni doar pe msur ce sîntem tot mai mult noi
înine. Ca atare, mai ajutai-ne s învm s privim
cerul pmîntiu, luceafrul ce ne amintete c sîntem
atît de trectori. Ajutai-ne s idealizm o lume tot
mai profan, care trece mai repede ca valul. Ajutaine s credem în cultura care ne poate înc înla. În
spiritualitatea uman ca dat ultimativ. Mai ajutai-ne
poetic s facem din clip o frîm de eternitate. C
de învat a muri – n-am apucat s învm nici anul
acesta.
Cu reverene,
Ioan F. POP

Ianuarie 2009

3

Cuvântul Sfântului Printe Papa Benedict al XVI-lea
Rugciunea Angelus

- 1 ianuarie 2009

Dragi frai i surori,
În aceast prim zi a anului, sunt bucuros s
v adresez vou, tuturor, celor prezeni în Piaa San
Pietro, i tuturor celor care sunt în legtur cu noi prin
radio i televiziune, cele mai clduroase urri de pace
i de tot binele. Sunt urri pe care credina cretin le
face ancorându-le în evenimentul pe care îl celebrm
în aceste zile: Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu,
nscut din Fecioara Maria. De fapt, cu harul Domnului
i numai cu el - putem s sperm 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 intersecii ale pieei i nanelor, ci de a ne
strdui s m noi înine puin mai buni i responsabili,
pentru a ne putea baza pe bunvoina Domnului. i
aceasta este mereu posibil, deoarece „Dumnezeu ne-a
vorbit nou prin Fiul” (Evrei 1,2) i ne vorbete în
continuare prin predicarea Evangheliei i prin glasul
contiinei noastre. În Isus Cristos s-a artat tuturor
oamenilor calea mântuirii, care este înainte de toate o
rscumprare spiritual, dar care implic în întregime
umanul, cuprinzând i dimensiunea social i istoric.
De aceea, în timp ce celebreaz Maternitatea divin
a Preasntei Maria, Biserica, în aceast zi care, de
peste 40 de ani, este Ziua Mondial a Pcii, îl indic
tuturor pe Isus Cristos ca Prin al pcii. Potrivit tradiiei
începute de servitorul lui Dumnezeu, Papa Paul al VIlea, am scris pentru aceast ocazie un mesaj special,
alegând ca tem: „Combaterea srciei, construirea
pcii”. În acest mod doresc înc o dat s m pun în
dialog cu responsabilii naiunilor i organismelor
internaionale, oferind contribuia 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 toi, guvernani i simpli
ceteni, s nu se descurajeze în faa dicultilor i
falimentelor, ci s îi reînnoiasc angajarea. Cea de-a
doua parte a lui 2008 a provocat o criz economic de
vaste proporii. Aceast criz trebuie interpretat în
profunzime, ca un simptom grav care cere intervenie
asupra cauzelor. Nu este de ajuns - cum ar spune Isus
- s pui petec nou pe o hain veche (cf Marcu 2,21).
A pune sracii pe primul loc înseamn a trece în mod
hotrât la acea solidaritate global pe care deja Papa
Ioan Paul al II-lea o indicase ca necesar, armonizând
resursele poteniale ale pieii cu cele ale societii civile
(cf Mesaj, 12), în respect constant pentru legalitate i
tinzând mereu spre binele comun.
Isus Cristos nu a organizat campanii împotriva
srciei, dar a vestit sracilor Evanghelia, pentru o
rscumprare integral din mizeria moral i material.
Acelai lucru face Biserica, cu opera sa neîncetat de
evanghelizare i de promovare uman. S o invocm pe
Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, pentru ca s-i ajute
pe toi oamenii s peasc împreun pe calea pcii.

Rugciunea Angelus

- 4 ianuarie 2009

Dragi frai i surori,
Liturgia ne propune astzi spre meditaie
aceeai Evanghelie proclamat în ziua de Crciun,
adic Prologul Sfântului Ioan. Dup vacarmul din zilele
trecute, cu goana pentru procurarea cadourilor, Biserica
ne invit din nou s contemplm misterul Naterii
lui Cristos, pentru a-i înelege mai mult semnicaia
profund i importana pentru viaa noastr. Este vorba
de un text admirabil, care ofer o sintez vertiginoas a
întregii credine cretine. Pornete de sus: „La început
era Cuvântul i Cuvântul era la Dumnezeu i Cuvântul
era Dumnezeu” (Ioan 1,1); i iat noutatea nemaiauzit
i omenete de neconceput: „Cuvântul s-a fcut trup i
a locuit între noi” (Ioan 1,14). Nu este o gur retoric,
ci o experien trit! Cel care o relateaz este Ioan,
martor ocular: „Noi am vzut slava lui, slava uniculuinscut din Tatl, plin de har i de adevr” (Ioan 1,14).
Nu este cuvântul doct al unui rabin sau al unui învtor
al legii, ci mrturia împrtit din pasiune a unui umil
pescar care, atras de tânr de Isus din Nazaret, în cei
trei ani de via comun cu El i cu ceilali apostoli, i-a
experimentat iubirea - pân la a se autodeni „ucenicul
pe care Isus îl iubea” - l-a vzut murind pe cruce i
artându-se înviat, i a primit apoi împreun cu ceilali
Spiritul Su. (...)
Pentru un adevrat israelit, care cunoate sacrele
Scripturi, aceasta nu este un nonsens, ci dimpotriv este
împlinirea întregii vechi aliane: în Isus Cristos ajunge
la plintate misterul unui Dumnezeu care vorbete
oamenilor ca unor prieteni, care se dezvluie lui Moise
în Lege, înelepilor i profeilor. Cunoscându-l pe Isus,
stând cu El, ascultând predica Sa i vzând semnele
pe care El le fcea, ucenicii au recunoscut c în El
se realizau Scripturile. Cum va arma apoi un autor
cretin: „Toat Scriptura divin constituie o singur
carte i aceast carte unic este Cristos, vorbete
despre Cristos i îi a împlinirea în Cristos” (Hugo
din Sfântul Victor, De arca Noe, 2,8). Fiecare brbat i
ecare femeie are nevoie s gseasc un sens profund
pentru propria existen. Iar pentru aceasta nu sunt de
ajuns crile, nici chiar Scripturile Sacre. Pruncul de la
Betleem ne dezvluie i ne comunic adevratul „chip”
al lui Dumnezeu bun i credincios, care ne iubete i nu
ne abandoneaz nici chiar în moarte. (...)
Cea dintâi care i-a deschis inima i a
contemplat „Cuvântul care s-a fcut trup” a fost Maria,
Mama lui Isus. O umil copil din Galileea a devenit
astfel „scaunul Înelepciunii”! Asemenea Apostolului
Ioan, ecare dintre noi este invitat s „o primeasc la
el” (Ioan 19,27), pentru a-l cunoate profund pe Isus
i experimenta iubirea credincioas i inepuizabil.
Aceasta este urarea mea pentru ecare dintre voi, dragi
frai i surori, la începutul acestui nou an.
www.catholica.ro
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ANUL SFÂNTULUI PAVEL
Pedagogia Sfântului Pavel - o coal nscut 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 aa l-ai
cunoscut pe Cristos”. Aa de pregnant încât Biblia
Conferinei Episcopale Italiene, de exemplu, a simit
datoria s traduc: „Dar voi nu aa ai învat s-l
cunoatei pe Cristos”. Desigur, este vorba i de „a
cunoate”, dar poate c aceast traducere nu red, ba
chiar dilueaz, pregnana termenului ales de Pavel.
Luând în considerare contextul imediat în împririle
sale principale mi se pare c îneleg c Pavel îi
dezvolt gândirea sa în trei momente.
„Nu aa” face trimitere la versetele precedente
în care Pavel stigmatizeaz un anumit comportament
pe care nu ezit s-l calice ca „pgân” (4,17,1-9) adic
absolut incompatibil cu noutatea adus de Cristos în
istoria oamenilor i deci în viaa credincioilor. Probabil
c aici se face aluzie la ideea clasic a celor dou ci,
pe care o gsim i în Psalmul 1, dar cu siguran Pavel
face o transpunere i enun contrastul între vechea
existen i cea nou. Se întrevd deja marile linii în
metoda sa educativ.
Aceast atitudine, numit întocmai pgân, se
calic prin urmtoarele caracteristici: uurtate în
modul de a evalua situaiile vieii, orbire în gânduri,
înstrinare de viaa lui Dumnezeu ca o consecin
a necunoaterii 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 faa oricrei forme de
desfrâu, de necurie i de frdelege, pe lâng cedarea
în faa acelei bestii nestule care este avariia.
În faa a toate acestea, Pavel st cu ochii deschii
i ia act de situaia aproape disperat a unei omeniri
care triete fr Dumnezeu i de aceea fr speran în
aceast lume (vezi Ef 2,12). i pentru ei este valabil
întrebarea pe care odinioar Pavel i-o punea siei:
„Cine m va elibera de acest trup al morii” (Rom
7,24). Cele dou dimensiuni, individual i colectiv,
se împletesc în suetul lui Pavel i ambele interpeleaz
metoda sa pedagogic.
Întorcându-ne la conduita moral a efesenilor, ni
se pare c recitim acea pagin din scrisoarea aceluiai
apostol ctre cretinii din Roma în care sunt prezentate
vicii la fel de grave i detestabile: nelegiuirea care
stinge pietas, nedreptatea care înbu adevrul,
necuria care întunec mintea i îngreuneaz inima,
nebunia care se opune înelepciunii, minciuna, idolatria,
pasionalitatea, depravarea, rutatea, lcomia, viciul,

invidia,
rivalitatea,
jignirea, defimarea,
î n g â m f a r e a ,
ludroenia, iscusin
la rele, incapacitate
de orice judecat etic
(1,18-32). Vicii care-l
fac pe om, pe orice
om nescuzabil în faa
lui Dumnezeu aa
încât însui Dumnezeu
nu poate s nu-i
abandoneze în voia
destinului lor. În starea
sa de educator, Pavel
trebuie s ia asupra sa
aceast situaie 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 prol. Aici pentru Pavel se reveleaz
mânia lui Dumnezeu (Rom 1,18): nu c Dumnezeu
vrea s-i verse mânia peste o lume înglodat în pcat,
dimpotriv cele dou teme ale mâniei i dreptii
mântuitoare sunt asociate de Pavel i probabil c sunt
considerate ca un rezumat al predicrii evangheliei la
pgâni, pe care-l gsim de exemplu în Prima scrisoare
ctre Tesaloniceni: „Cum v-ai întors la Dumnezeu de
la idoli ca s slujii Dumnezeului cel viu i adevrat i
s-l ateptai pe Fiul su din ceruri, pe care el l-a înviat
din mori, pe Isus, cel care ne mântuiete de mânia
ce va veni” (1Tes 1,9-10). Aadar, Pavel recunoate
în Isus pe eliberatorul, unicul mântuitor al întregii
omeniri; de aceea, Isus personic i valoarea suprem
a pedagogiei pauline.
Dac este adevrat ceea ce se aude spunându-se i ceea ce se simte în multe maniere: c astzi,
sub diferite proluri, suntem în faa unui pgânism
care s-a întors nu se poate s nu evideniem actualitatea
învturii i a îndemnului lui Pavel. i noi suntem
destinatarii scrisorilor sale: indicaiile proiectului su
educativ sunt valabile i pentru noi.
Într-un al doilea moment, Pavel claric ceea
ce se înelege cu expresia „a-l cunoate pe Cristos”.
De fapt, el adaug: „Dac l-ai ascultat pe el i ai fost
învai în el, dup adevrul care este în Isus” (4, 2021). S analizm cu mare atenie trecerile interne din
aceast fraz. Înainte de toate, Pavel las s se îneleag
clar c nu exist, nici nu poate s existe, nici o învare
a lui Cristos i a ceea ce comport adeziunea de credin
la evanghelia sa fr o adevrat ascultare a lui, adic
a cuvântului su i a învturii sale. Neputând s
(continuare în pag. 5)
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mai ascultm glasul viu al lui Isus din Nazaret este
posibil mereu s dm ascultare evangheliei mântuirii
primindu-i pe martorii si, apostoli i discipoli, care
cu predica lor i cu mrturia lor personal rspândesc
vestea cea bun a lui Isus mort i înviat (1Cor 1,18-30).
Din ascultare vine credina i credina aduce cu sine
darul mântuirii. Pedagogia lui Pavel îi are aici primul
su fundament i de neînlocuit. Trebuie doar s amintim
c pentru Paul ascultarea echivaleaz cu supunerea, aa
cum rezult i din Rom 1,5: „Am primit har i misiunea
apostolic de a duce la ascultarea credinei” (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 ecrei
forme de instruire (didach), care este complet numai
dac ea cuprinde tot misterul lui Isus, fr reduceri
i fr adugiri. Considerând faptul c numai aici
Pavel folosete expresia „în Isus” s-ar putea crede c
el se npustete împotriva anumitor opozani, poate
exponeni ai tendinei gnostice, pentru care mântuitorul
oamenilor nu se identica în persoana lui Isus. Astfel,
suntem invitai s primim misterul întruprii i s
intrm în adâncul su dinamism mântuitor. Chiar dac
nu vorbete 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 buci
ceea ce din natura sa este indivizibil. Pe de o parte, nu
se poate subevalua rscumprarea de pcat, pe care
Isus a realizat-o prin ptimirea, moartea i învierea sa,
calicând-o ca „teologie negativ”; pe de alt parte,
nu este permis preamrirea întruprii lui Dumnezeu
ca i cum ea ar  sucient pentru mântuirea omenirii,
calicând-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 învtor exemplar i
inegalabil al acestei didache. Acest magisteriu, el l-a
exercitat în toate comunitile pe care le-a întemeiat i
hrnit cu predica sa, învându-i pe toi c este necesar
„s-l cunoasc pe Cristos” i c, în acelai timp, nu
poate înva tiina 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 adevr: Pavel este pe deplin contient de
aceasta i demonstreaz acest lucru elaborând o metod
pedagogic ce îi înge rdcinile în marele eveniment
al convertirii sale pe drumul Damascului.
În sfârit, celui care dorete 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
amgitoare” (4,22-29). Acelai îndemn, Pavel îl
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adreseaz i cretinilor din Colose, acolo unde îi invit
„s se dezbrace de omul cel vechi împreun cu faptele
lui” pentru „a se îmbrca în omul cel nou” (3,9). În
ambele contexte, Pavel indic transformarea radical
a existenei, exprimat de botez. Printr-o nou creaie,
realizat în Cristos, omul este condus la adevrata sa
umanitate i, prin ascultare, pornete spre adevrata
i deplina cunoatere: în felul acesta ajungem „s-l
cunoatem pe Cristos”! Pavel a învat cel dintâi i,
adesea, d mrturie despre aceasta în scrisorile sale,
spunând i cât l-a constat s rmân del acestui
standard de via. Pavel a experimentat validitatea
metodei sale pedagogice, înainte de toate, pe el însui.
Cu o expresie fericit i emoionant, Pavel
invit „s nu-l întristm pe Spiritul cel Sfânt al lui
Dumnezeu” (4,30), concept cunoscut deja de profetul
Isaia (63,10) i desigur vrednic de câteva aprofundri.
Se pare c putem spune c Duhul lui Dumnezeu druit
omului este într-un fel condiionat de comportamentul
omului însui, e în bine, e în ru: „Duhul Sfânt, care
înva - se citete în Cartea Înelepciunii - fuge de
vicleug. Se deprteaz de minile fr pricepere i este
alungat când se apropie frdelegea” (1,5). De aceea
este posibil zdrnicirea harului primit i reducerea
la nesemnicativ 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 su.
Dimpotriv, cei care sunt cu adevrat dispui
s-l cunoasc pe Cristos trebuie „s înnoiasc spiritul
minii lor i s se îmbrace cu omul cel nou, cel creat
dup asemnarea lui Dumnezeu în dreptate i în
snenia adevrului”, adic snenia care vine din
adevr (i nu aceea pe care, în mod iluzoriu, am putea
s credem c vine din aciunea sau bunvoina noastr):
adic este vorba de revelaia care este centrat pe Isus
i stimuleaz consensul deplin al omului la aciunea
lui Dumnezeu. În aceasta, Pavel pare s se apropie de
teologia lui Ioan.
Acum suntem în msur s percepem toat
pregnana expresiei pauline „a-l cunoate pe Cristos”:
desigur c nu este vorba numai de o cunoatere abstract
sau obinut numai din auzite. Dimpotriv, aceast
„cunoatere” implic experiena lui, e ea mijlocit de
cuvântul su i de martorii si; cere o supunere liber
i total fa de el prin credin; comport voina de
a tri în mod conform credinei pe care o mrturisim;
cere delitate fa de cuvântul dat; deschide un drum de
asemnare continu cu cel pe care vrem s-l cunoatem;
promite un bine pe care numai Dumnezeu îl poate da;
anticip o experien care are legtur cu paradisul.
Toate acestea fac parte din acea metod
pedagogic pe care Pavel a învat-o de la Cristos înc
de la începutul drumului su 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 acelai îndemn.
(Dup L’Osservatore Romano, 9-10 iunie 2008)
Carlo Ghidelli, arhiepiscop de Lanciano-Ortona
Traducere de pr. Mihai Ptracu
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Nicolae COSTRU

Biserica Român Unit din Slaj în timpul prigoanei comuniste
(II)
De la Liceul „Simion Brnuiu” din imleu
Silvaniei au mai fost arestai i întemniai preoii
profesori: Simion Chiiu, Gheorghe Silvan, Vasile
Hossu i prof. Marius Cuteanu. În 1952, din lotul de
preoi care a refuzat trecerea la ortodoxie, alturi de
Victor Pop din imleu i Teodor Cernucan din Zalha, se
aa i preotul George Guiu, azi arhiepiscop unit de Cluj.
Dup arestare, acetia au fost condamnai i dui la munci
grele, la Canal, în coloniile Castelu i Poarta Alb, în alte
lagre i închisori. Aceeai soart a împrtit-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 împucat mielete 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 aprarea religie greco-catolice, a Bisericii Române
Unite cu Roma, întocmit de ing. cercettor Gavril Duda, pe
baza mrturiilor oferite de Puiu Nicolae Oniga, împreun
cu preotul Ilarie Cocoar, Mirce Dobre, Eudochia Bud
i Dumitru Bud. Dintre credincioii care au sprijinit
rezistena greco-catolic din zona Lpuului i din acest
sat, 23 au fost condamnai la pedepse cu privare de
libertate de ctre Tribunalul Militar din Cluj (12). Printre
martirii sljeni ai Bisericii se numr i preotul Teol
A. Bliban, paroh mai muli ani în comuna Marca. A fost
fondatorul i redactorul revistei „Flori de crin”, aprut la
imleu Silvaniei în 1931. Preotul Bliban a fost arestat i
întemniat la Gherla. De aici a fost dus la închisoarea din
Aiud, unde a murit în 1961 (13).
Preotul i protopopul unit Liviu Trufaiu,
considerat un adevrat printe suetesc al românilor
din Zalu i din împrejurimi în cele mai grele momente
ale istoriei, în perioada ocupaiei hortiste a stat doi
ani în pucrie la Budapesta. Imediat dup instalarea
Guvernului Groza la Bucureti, a fost din nou arestat i
dus la închisoarea Vcreti, timp de 13 luni, pe motiv c
ar  fost naional-rnist, ceea ce nu era nici pe departe
adevrat. În acest timp, soia lui a fost scoas din cas
i din serviciu, dei avea de crescut trei copii. Dup
eliberarea din închisoare, timp de opt ani nu a fost primit
s lucreze nicieri. S-a mutat mai întâi la Aled, iar apoi
la Cluj, unde s-a prezentat în audien la episcop. Acesta
i-a oferit urmtoarea alternativ: ori preot ortodox, ori
la munca de jos. Am ajuns – spune preotul Trufaiu –
„la Iris, cunoscuta fabric de porelan. De aici m-am
pensionat ca muncitor necalicat (14). Preoii unii aai
în clandestinitate: Simion Man, Simion i Alexandru
Mesaro, ultimul ind în prezent PSS Alexandru Mesianu,
episcop de Lugoj (toi din Baia Mare), Liviu Trufaiu (din
Cluj Napoca), Dumitru Pop (din Oradea), Iulian Cupa
(din imleu Silvaniei), clugrul Jiman i clugriele
Bazilia i Cecilia (din Gherla) i muli alii (15), au jucat
un rol deosebit de important în pregtirea Bisericii pentru
momentul ieirii sale la lumin.
Dup 1 decembrie1948, cei mai muli credincioi
unii au frecventat în continuare bisericile lor. Trecerea la

ortodoxie s-a fcut în majoritatea cazurilor prin metode
violente, prin antaj i constrângere. În multe localiti
trecerea la ortodoxie s-a fcut i fr consimmântul
nimnui, nici mcar a preoilor, considerându-se c de
acum majoritatea credincioilor au acceptat aceast stare
de fapt. Mai trebuie menionat c muli dintre preoii i
credincioii unii, care la început au acceptat trecerea
la cultul ortodox, i-au retractat aceast opiune, e în
ascuns e pe fa, pstrând cu snenie identitatea ritului,
tradiiile i devoiunile practicate în Biserica GrecoCatolic. În multe parohii în care au fost numii preoi
ortodoci tineri, credincioii le-au cerut noilor venii s nu
schimbe tradiiile, rugciunile i cântecele, ci acestea s
rmân aa cum au fost lsate de înaintaii lor. Identitatea
cultului greco-catolic i unele tradiii s-au pstrat în
cele mai multe biserici transformate în lcauri de cult
ortodox, pân pe la mijlocul anilor 60. Amintim în acest
sens: pstrarea rugciunii Sfântului Rozariu, a postul i
devoiunilor ctre Sfântui Anton, Calea Sntei Cruci sau
salutul cretinesc Ludat s e Isus!
Dar nu peste tot s-a întâmplat acest lucru. Dup
schimbarea sau pensionarea fotilor preoi i mai ales
a protopopilor greco-catolici, noii protopopi ortodoci
au urmrit cu obstinaie slavizarea textelor liturgice,
interzicerea devoiunilor, scoaterea din lcaurile de
cult a icoanelor i statuilor cu Calea Crucii i a celor
care reprezentau sni catolici, iar în unele cazuri,
chiar i a bncilor, a tot ceea ce amintea de grecocatolicism. Ca o reacie la aceste noi atitudini, micile
comuniti de credincioi greco-catolici au fost nevoite
s supravieuiasc aa cum puteau. Sntele Liturghii
se desfurau în ascuns, în locuinele unor preoi sau
credincioi unii sau în alte locaii numai de ei tiute. În
oraele i localitile în care erau biserici romano-catolice,
muli credincioi unii le-au frecventat. La Zalu, printre
cei care ascultau duminica i în srbtori o messa în limba
român amintim pe: Ecaterina Gudea, Maria Crpinean,
Augustin Bujor, Zoe i Mircea Olah, Traian Filip, Lucia
i Nicolae Oorheanu, Traian Ioan Pop, Carolina i
Augustin Cigan, Teodor Sabu, Veturia Picorean, Ileana
Pintea, Alexa Hendea, Cornelia Oros, Aneta Labu,
Livia Man, Valeria Pop, Maria i tefan Sucan; preoii:
Grigore Ardelean, Teodor Tarcisiu Roman, Ioan Aciu i
numeroi ali credincioi, care au constituit nucleul de
baz la reîninarea, dup 1989, a primei parohii române
unite. Preoii greco-catolici clandestini din Slaj au inut
în permanen legtura cu episcopii i confraii lor din
ar. Au organizat întâlniri i activiti secrete la imleu,
la Zalu i în alte localiti. Au fost pregtii i hirotonii
preoi (Iulian Cupa (16) i Ioan Marian Crian), care
aveau s aib un rol deosebit de important, dup 1989,
în organizarea i desfurarea activitii în Parohia Sfânta
Familie din Zalu i la zidirea noului lca de cult.
(11) Ioan M. Bota, Istoria Bisericii Universale i a Bisericii
româneti, Cluj-Napoca, 1994, p. 333-334; (12) Anton Moisin, Istoria
Transilvaniei, Vol. III, Sibiu ,1999, p.347; (13) Alexandru Raiu,
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)
În 5-7 octombrie 1934 este Congresul General
al AGRU la Lugoj i snirea picturii catedralei grecocatolice. La congres au participat episcopii Valeriu
Traian Freniu de la Oradea, Iuliu Hossu de la ClujGherla, Alexandru Rusu de la Baia Mare i Alexandru
Nicolescu de la Lugoj. În 7 octombrie, duminica,
sosete cu trenul regal Carol al II-lea, întâmpinat la
gar de prim-ministrul Gheorghe Ttrescu, Incule –
ministrul de interne, Alexandru Lepdatu – ministrul
Cultelor, Valer Pop – ministrul de stat. De la gar
cortegiul s-a îndreptat spre Catedrala ortodox unde s-a
ociat un Te-Deum. A dat rspunsurile corul parohiei
dirijat de Ion Vidu, apoi la Catedrala Greco-catolic
s-a ociat Liturghia solemn cu ocazia inaugurrii
picturii bisericii. Rspunsurile 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 rspunsurile, conform organizrii, de
la „Cuvine-se cu adevrat” pân la nalul Liturghiei.
Regele i anturajul su au fost impresionai de
frumuseea melodiilor i a interpretrii încât a întrebat:
„Ce cor cânt?” S-a rspuns: „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 invitai. Regele a cerul prefectului s modice
protocolul ocial al banchetului, astfel ca pictorul
bisericii catedrale greco-catolice, N. Simionescu, i
dirijorul corului „Unirea” s e aezai în stânga i
dreapta lui, în semn de apreciere. Cererea suveranului
a fost executat imediat. Cu aceast ocazie regele a
invitat corul „Unirea” la Bucureti, la Radio difuziune
„s-l aud toat ara”, propunere care s-a realizat în
anul urmtor.1
La Bucureti, maestru Hubic i corul „Unirea”
din Oradea au fost invitai 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 ociat i Liturghia solemn, în prezena unui
public numeros în biserica Institutului „Notre Dame
de Sion”, de ctre P.S.S. Valeriu Traian Freniu, i de
numeroi canonici, protopopi i preoi din Oradea i
Bucureti, în prezena nuniului apostolic Valerio Valeri
i a Arhiepiscopului romano-catolic de Bucureti,
Alexandru Cisar. Credincioii prezeni au fost
impresionai de „splendoarea unei Liturghii româneti
celebrat la altar deschis, o rânduial minunat a unui
sobor impuntor de preoi, neascuns de nici o stavil
iconograc, de o Liturghie cântat într-o biseric
parc anume cldit pentru un cor bun.” „Da, au fost
dou ore de adevrat ieire din lut. Ceea ce s-a cântat
acolo este cu desvârire nou în muzica religioas
româneasc.”

„Mult micare în muzica maestrului Hubic.
Muzica întreag este strbtut de viaa noastr de
acum, trit de noi aici… frmânt gândirea care
dispune inimii s deschid o redare del interpretarea
cea mai adecvat a ecrui moment la Liturghiei.”
„Auzeam pe cineva spunând c este întâia dat în
viaa lui când a auzit un adevrat «Hristos a înviat»,
prin acea voce de triumf care caracterizeaz întradevr învierea Mântuitorului.”2 i un „Bucuretean”,
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
revelaia ce ne-a fcut de data aceasta cu pregtirea
unui alt concert, care trebuie s-l întreac pe cel
dintâi, doar în privina numrului asculttorilor. Vrem
tlnicirea pe mai departe a unor înalte sentimente pe
care le considerm rupte din suetul neamului, dar
care se cer lefuite, catalogate i rânduite în rafturi
curate, de dragoste i adevr.”3
Prin aceste prestigioase manifestri de la
Bucureti, maestrul i corul Unirea, au dovedit c
sunt „suet din suetul neamului” i-i cânt simirea
cretin într-un mod original.
Ajuns la nivel înalt al puterii de creaie i de
interpretare se impun câteva considerente.
Prin manifestrile de pân acum, din anii 1933,
34 i 35 maestrul i corul „Unirea” au ajuns la apogeu,
la plenitudinea armrii potenialului artistic de pân acum.
Este cea mai fructuoas i cea mai prestigioas
perioad din activitate atât la nivel naional cât i la cel
internaional. Sunt considerai: corul i dirijorul cei mai
buni din ar, apreciai de muzicologii români i strini;
invitai s concerteze în Frana i Germania i în alte
ri, un cor reprezentativ pentru ar.
Ceea ce au remarcat toi, muzicologi i
credincioi, a fost originalitatea muzicii corale
bisericeti. Compozitorul i-a exprimat ideile i
sentimentele în mod specic 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 identicat cu ele. Aa se explic audiena mare
în lcaurile de cult sau în slile de concerte unde au
fost prezentate publicului care l-au ascultat i apreciat.
Edicatoare este observaia genialului nostru maestru
George Enescu: „Printele Hubic eti mai fericit decât
mine pentru c ai creat un lucru frumos pentru popor.”,
referindu-se la creaia liturgic.
Muzica maestrului Hubic este specic
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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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, trite pe aripile spiritului, Slujba i Prohodul
evocau o veritabil înmormântare româneasc, cu tot ce
cuprinde: tânguirea celui lovit de soart care tie s-i
stpâneasc durerea, evocarea alaiului funebru cu carul
tras de boi, cu cântri funebre care exprim durerea
greu stpânit a membrului familiei celui disprut.
Muzica exprim nu numai durerea ci i bucuria
învierii, în „Cristos a înviat” care spre deosebire de
compoziiile altor autori are meritul de a exprima
sentimentul de triumf al vieii asupra morii aa cum
trebuie s dea vieii noastre de acum, trit de noi, aici
cu bucurii i cu i dureri, cu îndoieli i certitudini, care
frmânt gândirea, exprim simirea noastr actual.
De aceea ne este drag pentru c este contemporan cu
noi, cu ecare în parte i cu noi toi.
Unde au fost cântate? Peste tot unde a fost
invitat, în ar sau strintate. 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 arhiereti
cu tot ansamblul coral mixt sau brbtesc, a capela sau
cu orchestra i soliti. Acestea au avut o mare inuen
asupra auditorului dar i al coritilor i orchestranilor.
În unele momente solemne numrul lor depea 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 credincioilor.
Aa au fost cele cu ocazia aniversrii a 150 de
ani de la îninarea eparhiei noastre (în 1927), cele cu
ocazia congresului AGRU din 1931 de la Oradea, cele
cu ocazia aniversrii a 25 de ani de episcopat i a 60 de
ani de via a episcopului martir Valeriu Traian Freniu,
din 1938 la 40 de ani de preoie.
Au fost cântate pentru prima dat Liturghiile
cu orchestr la Beiu în 1920 i în anii urmtori 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 asistena a doi
minitri, a generalului Berthelot, a episcopului i a unui
numeros auditoriu, încântai de frumuseea melodiilor
i a interpretrilor care pot  auzite numai în oraele
mari din Occident.
Au fost cântate la Lugoj în 1934 cu ocazia
snirii picturii bisericeti catedrale. De asemenea, la
Bucureti, în biserica „Notre Dame de Sion” în 1935,
în biserica Domnia Bleasa.
În strintate, cu ocazia pelerinajului, cu un
grup mic dar valoros, de numai 20 de coriti cu dirijor
cu tot, a uimit asistena prin interpretarea miastr a
Liturghiilor din biserica Universitii din Budapesta,
din Basilica San Marco din Veneia, din Domul din
Florena, dar mai ales din Basilica San Pietro din Roma

i biserica Armean, la mormântul episcopului martir
Inoceniu Micu-Klein.
Aceste Liturghii solemne au fost triumful
creaiei i interpretrii compozitorului i dirijorului
Francisc Hubic. Ele au entuziasmat nu numai
credincioii care au asistat, pelerini români, dar i
strini: italieni, francezi, germani, i cari muzicieni
reputai: F. Boghem – Italia, directorul unei coli
Superioare de Muzic din Germania.
Liturghiile compozitorului s-au cântat la Viena,
Paris4, Veneia, Florena, Roma, Padova, Milano.
În octombrie 1936, deci din plin glorie i
creaie, compozitorul primete o fotograe, format de
coal ministerial cu membrii corului Bisericii române
greco-catolice Sfântul Mihail din oraul Aurora, statul
Illinois, SUA, cu meniunea: „În semn de admiraie
i recunotin fa de marele compozitor a Sntei
Liturghii ce am învat-o acum i peste Ocean, trimitem
Rev. Printelui Francisc Hubic din ar acest modest
semn al mulumirei noastre, i ca amintire fotograa
noastr i o isclim 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 coriti 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 soie.
Recunoaterea marilor merite în promovarea
muzicii sale este apreciat prin trei distincii regale:
prima este medalia Bene merenti acordat maestrului
Francisc Hubic în grad de cavaler. Pe verso menioneaz:
Carolus I Rex Romaniae, acordat probabil în
1913 când compozitorul se a în Bucureti, dup
publicarea Liturghiei din 1912. Pe o ilustrat trimis
de compozitorul D.G. Kiriac lui Francisc Hubic, se
menioneaz: Domnului printe Hubic, în amintirea
zilelor petrecute în Bucureti 11 aprilie 1913. Se
pstreaz 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 distincie regal este acordat de regele
Mihai I, prin care îl numete membru al Ordinului
Coroanei României în grad de oer, 16 aprilie
1930. În numele regelui semneaz cei trei membri ai
Locotenenei regale Principele Nicolae, Patriarhul
Miron Cristea i C. Sreanu. (va urma)
5
8

Vestitorul din 15 octombrie 1934; 6 Vestitorul, an XI, nr. 12, p. 90; 7 idem
Vestitorul din octombrie 1933
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Iubire i speran pentru copiii bolnavi
În perioada 13-15 noiembrie 2008 a avut loc a
XXIII -a Conferina Internaional a Medicilor Catolici,
organizat la Vatican în Noua Aul Sinodal de ctre
Consiliului Pontical pentru Pastoraia Sntii. Tema
abordat a fost „Asistena pastoral în tratarea copiilor
bolnavi”. La acest eveniment au participat peste 450 de
reprezentani din aproape 100 de ri. România a fost
reprezentat de Dr. Gheorghe P. Gheorghe, Filiala Deva
AMCR din parohia „Imaculata” Deva, Eparhia GrecoCatolic de Lugoj.
ES. Cardinalul Lozano Barragán, preedintele
Consiliului Pontical a amintit c în ecare an sunt peste
patru milioane de nou nscui care mor în primele 26 de
zile ale vieii. Sarcina pastoral este aceea de a susine sub
aspect spiritual, prin sacramente i rugciuni copiii bolnavi.
Orientarea Cuvântului lui Dumnezeu spre o
adecvat îngrijire a copiilor bolnavi înseamn înainte
de toate a înelege cauzele unor profunde suferine i
boli: conictele armate, srcia. 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 credina copiilor bolnavi. Obiectivul este
de a face s devin tot mai ecient aciunea desfurat
de misionari, congregaii clugreti i dieceze. Îngrijind
copilul bolnav îi salvm viaa i îl facem capabil s edice
o lume mai bun, plin de lucrurile minunate pe care
Domnul ni le druiete. Situaia este alarmant i în rile
bogate, unde un copil din ase triete sub pragul srciei.
Comerul sexual, pedolia, violena 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 adevrului
tiinic si ca nu exist condiionri determinate de
ras, naionalitate sau religie. În spitalele de pediatrie a
subliniat ES. Episcopul José Redrado secretarul aceluiai
Consiliu este nevoie de exprimarea darurilor spirituale
de:iubire, bucurie, pace, rbdare, bunvoin, buntate,
delitate, blândee, stpânire de sine.

Se tie c structurile Bisericii sunt în prima linie
în asistena bolnavilor, e copii sau aduli Biserica este
partenerul principal al tuturor guvernelor i are în lume
sute de mii de centre de asisten sanitar.
Participanii au fost personaliti ecleziale i
medicale, reprezentani ai religiilor iudaic, budist,
hinduist, islamist într-un dialog interreligios pozitiv
pe aceast tem. Conferina 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 participanilor.
Câteva orientri artate: „aspectele de sntate i
umane nu trebui separate. Fiecare instituie de sntate are
datoria de-a oferi maximum de competen i umanitate.
Persoana bolnav, în special un copil, înelege în mod
deosebit limbajul tandreii i al iubirii, exprimat prin
slujire cu rbdare si generozitate”.
Plin de grij, alimentat de credincioi în dorina
de a manifesta aceeai predilecie pe care Isus a simit-o
pentru cei mici. Atenie special trebuie acordat familiei
copilului, asigurând o comunicare constant cu aceasta,
având în vedere impactul emoional datorat bolii i
tratamentelor la care este supus copilul, adesea deosebit de
invazive. Motivaia oricrei intervenii medicale trebuie s
e „adevratul bine al copilului cu respectarea demnitii
lui ca in uman individual, cu drepturi depline”.
Papa a fcut un apel la echilibru atent între
„insisten i renunare” în terapiile copiilor grav bolnavi.
A artat c „aceti mici pacienii au nevoie de cantiti
speciale de iubire. „Maxima debetur puero reverentia”
- „Copilului i se datoreaz cel mai mare respect”, Benedict
al XXI-lea a citat aceasta maxim antic armând c,
„Biserica nu-i uita pe aceti i ai si mai mici”. Sfântul
Printe a spus ca simte o puternic îndatorire de a invita la
acordarea unei atenii majore acestor frai ai notri pentru
ca mulumit solidaritii noastre comune s poat privi
viaa cu încredere i speran.
Gheorghe P. GHEORGHE

Srbtoare i bucurie spiritual la Delani
Odat cu Srbtoarea Naterii Mântuitorului
Parohia Greco-Catolic Delani s-a îmbrcat în haina
luminoas a bucuriei Naterii Celui care i-a asumat
chipul omenesc pentru ca noi s ne asumm „viaa Sa
divin” prin umilin i iubire.
Dei Isus este Dumnezeu „adevrat din
Dumnezeu adevrat”, de la Sfânta Fecioar El a învat
s vorbeasc, s e sensibil i atent cu cei din jurul su iar
de la tatl su adoptiv i-a însuit deprinderile de a  umil
i muncitor. Într-un cuvânt, imaginea Sntei Familii este
imaginea Bisericii din toate timpurile.
Urmând acelai model, Parohia Delani, pe lâng
faptul c la primit pe Pruncul Isus care s-a nscut, ea a
primit i pe copii care au descoperit în Taina Sntei
Euharistii bucuria de al întâlni i descoperi în mod tainic pe
Domnul, împrtindu-se cu Trupul i Sângele Domnului.

Liturghia din 25 Decembrie 2008 va
rmâne pentru aceti mici îngerai
în memorie i cu siguran alturi de
familiile lor, vor transforma întreaga
lor via într-o „Liturghie” continu,
prin care îi vor întri credina,
sperana i iubirea la „coala lui
Cristos i a Maicii Domnului”. La
sfâritul Sntei Liturghii aceiai
copii au pregtit un program de
colinzi i poezii pentru a cinsti
venirea Pruncului Isus. i, aa cum
este obiceiul, la sfâritul momentului
de cântec i poezie moul a adus
cadouri pentru ei.
Pr. Florin SELEGEAN
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„Scriu din ruinea de a nu m  nscut doar pentru a avea de unde muri”
- Te invit, pentru început, la o rememorare a
toposului i a amintirilor din care vii.
- Onto-logic vin de nicieri i m îndrept, cu exactitate,
spre niciunde. Bio-logic vin din satul Fize, comuna Sîg,
judeul Slaj. Cretinete vin dintr-un pmînt celest i
ndjduiesc s m îndrept, dup puteri, spre cel care m-a
fcut posibil. Apoi mai vin, tot vin din magma amintirilor
mele, care m npdesc precum ierburile o cas pustie.
Vin dintr-o cas de rani modeti 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 condiii te-ai luat cu viaa de piept?
- Viaa m-a luat brutal de piept înainte de a m lua,
prietenete, de mîn. Eu nu am apucat s o mai iau, pentru
c mi-a scpat i îmi scap mereu printre degete. E drept –
dei nu doresc s insist -, c viaa nu prea m-a rsfat. Dar
nu vreau s cad în melodram. Viaa este, uneori, precum
o pagin goal. Poi sau nu s faci ceva cu ea doar cu
umbra serac a unor cuvinte? Viaa este, în bun msur,
doar ceea ce vrem noi s e. ans sau ratare. Poltronerie
sau destin. E bine, totui, c în timp ce trim viaa pe
apucate, aproximativ, tim cu toii, în compensaie, s
murim perfect. Viaa nu este decît partea vzut a morii,
preambulul sonor al acesteia. Vai de cei pe care viaa nu-i
ia niciodat de piept, ci îi pup doar plictisit pe cretet.
- În ce împrejurri ai pus pentru prima dat mîna
pe condei? i-a dat cineva vreun impuls?
- Pe condei am pus mîna tîrziu, pe la douzeci de ani, cu
sal i cu mult team. Mai întîi am pus mîna pe pagina
de carte. Suetul 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 fcut
scriitor, atîta cît sînt, plictiseala i singurtatea. Plictiseala
rustic (statul la vac) i singurtatea urban (neputina
de a m regsi în mine i în cei din jur). Imaginaia
bttorit, orizontul nemrginit al libertii interioare, cu
destinul deschis spre cele patru puncte cardinale, iat o
bun materie din care poate porni patima care se cheam
scris. Restul îi aduce, la pat, viaa. 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 denitiv erudiia lui, cultura impresionant,
patosul i anvergura ideatic. Nu în ultimul rînd umorul
su ranat, comportamentul ludic. Vocaia aristocratic a
risipirii. Se simea sigur i ferm doar în trîmul culturii, al
losoei. Înafara acestora era un om surprinztor de fragil,
de nesigur. i uimitor de singur. Prea, deseori, c mai
mult îi joac existena decît o triete 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: poei i
loso excentrici, nihiliti i abisali. Toi cei care fac din
cultur, losoe i credin trirea lor ultim. Impulsul în

scris mi l-a dat faptul c
nu-mi prea gsesc locul
i rostul în lume. Nu prea
tiu s rspund urgent la
apelul presant al vieii i
al morii. Ca atare înir,
sub forma cuvîntului,
toate aceste neputine
pe hîrtie. În sperana c,
augustinian vorbind, m
voi putea întîlni cîndva cu
mine însumi.
- Se spune c
gazetria
este
un
exerciiu bun pentru un
scriitor, cu condiia s se lase de ea la timp. Ai fost i
gazetar, ca atare care este opinia ta?
- Dac eti scriitor adevrat, e bine s te lai de
gazetrie (mai ales de cea actual) înc înainte de a
te apuca. Gazetria a devenit acum doar semidoctism
gonat, telegenie a neantului, groap defulatorie a
naiunii. Scopul contient/incontient al presei actuale
e s surprind cu profesionalism tîmpenia i s rateze
amatoristic esena. Bine c mai exist rave excepii. Am
lucrat mai muli ani în presa sptmînal, dar gazetar cu
adevrat nu cred c am fost niciodat. Consider c am
fcut tot timpul (cu modestia de rigoare) gazetrie de
scriitor. Una încrcat de un anumit patos al idealitii, de
o anumit fervoare moral. Trebuie s recunosc totui c
gazetria din anii ’90 mi-a procurat un anumit sentiment
recuperator al libertii. Al redimensionrii ctive a unui
trecut care ne apsa ca o lespede. Am crezut, pentru o
clip, c pot re-inventa lumea din cuvinte. Am crezut, cu
naivitate, c adevrul, valoarea, credina ne vor modica
iremediabil, ne vor face mai buni. Am crezut i cred în
cultura lucrtoare. În virtuile dialogului. În bunul-sim
minimal. Am crezut c talentul, o bun cultur nu las
venic carente caracterul, morala. Am crezut…
- Ai publicat cîteva cri, ai un condei încercat,
dup cum s-a pronunat critica literar. De ce mai
scrii? Ce motivaii interioare mai ai?
- Din crile scrise pîn acum am publicat doar trei.
Altele, mai vechi, mai noi, ateapt anul, ziua, clipa.
Nu m grbesc. Nu vreau s bruschez posteritatea. În
legtur cu armaia „condei încercat”, rmîne s mai
vedem. Scrisul nu e decît încercare i iar încercare. Aici
doar eecurile 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
capt. Scrisul e dovada cea mai elocvent c nu avem un
rost prea sigur în lume. De aceea îl construim din biete
cuvinte. Îl înfrumusem pîn la disperare. În ceea ce m
privete, scriu cu credina c Dumnezeu tie citi. Apoi,
mai scriu pentru a aa cîte ceva despre ego-ul abscons,
(continuare în pag. 11)
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despre abisurile i fobiile sale. Scriu pentru a aproxima
alteritatea îndeprtat a aproapelui. Scriu pentru c sufr
congenital de un decit de existen. Scriu pentru c
uneori mi-e fric de via. Scriu pentru c nu pot urla
convingtor. Scriu pentru c mi-a crescut o mîn direct
din creier. Scriu cu semne i sensuri bizare pentru c
suetul meu a început s chiopteze din cauza unui trup
mult prea strîmt. Nemaiputînd locui în el, neputîndu-l
nici prsi, picur monoton în cuul abisului interior.
lefuiete pereii unei singurti rtcite în lume. Strig
în nesfîrite muenii, pus ind, datorit fenomenului
numit in, la discreia sadic a timpului. Scriu pentru a
verica i rs-verica dac acestor entiti atît de intime
i atît de strine le mai pot spune senin i incontient: eu.
Scriu pentru c doar în acest fel îmi pot anula radical i
denitiv iluzia existenei, darul ei fermector i otrvit.
Înnegresc hîrtia din orgoliul nemsurat de a numi nimicul
crnii i al suetului – via. Din frica de a da ordinul
nal al capitulrii. Scriu din ruinea de a nu m  nscut
doar pentru a avea de unde muri. Scriu tot mai motivat pe
msur ce-mi lipsesc motivele…
- Te revendici de la o anumit generaie de scriitori?
Accepi ideea de înregimentare într-un anumit curent literar?
- Din punctul de vedere al generaiei, sînt un orfan
literar. Nu am pe nimeni în spate. Nici alturi. M
revendic doar de la slbiciunile mele. Fac comer cultural
mai mult cu morii. Scrisul meu e de om singur, hituit.
Cu o vorb kierkegaardian, sînt un scriitor total „privat”.
Scriu doar despre mine i lumea mea imaginar. Îmi
repugn profund scrisul la grmad, generaia de asalt,
cumetriile veroase. Prinii mei literari nu sînt din aceast
lume. De aceea sînt un marginal care îi cultiv metodic
marginalitatea. În scris, ca i în faa lui Dumnezeu, ecare
este singur. Nu scriu pentru bani (din pcate), nu scriu
pentru comoditi sociale, nici pentru cucoane amorezate
de stele. Scriu de amorul existenei, de dragul libertii
i tristeii pe care le promite. Scriu ca i cum a planta
un pom direct în cer. Scriu pur i simplu, dup care pot
 linitit înregimentat în orice, cu minima condiie s
u citit. Aici putem sta linitii, avem destui cprari care
s se ocupe de înregimentri mai mult sau mai puin
literare. Din pcate, sistemul critic, acela care ar trebui
s fac adevratele înregimentri 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 înelege
i valida aceast valoare. Restul este circ pe teme literare.
Provincialism pgubos. O imens tristee.
- Ce înseamn pentru tine lectura? Crezi c astzi mai
exist destui oameni care zbovesc serios asupra unei cri?
- Pentru mine, spus cinstit, lectura a devenit
manifestare metabolic, mod de a , digestie metazic.
Pe mine m-au nscut, parial, i crile. Sînt oarecum
ul lor din ori. A putea, probabil, renuna la scris, în
condiii extreme, dar la citit – niciodat. Sun uor patetic,
dar nu am ce face. Scrisul nu e decît o funcie secundar
a cititului. Cred doar în scriitorii cu lecturi fundamentale.
În cei care citesc mult, scriu puin i public i mai

puin. În cei care evolueaz de la o disperare la alta. În
cei care nu mimeaz competena, ci chiar o au. Cazul
poeziei. Dintr-o purttoare iniial de gînd mai mult sau
mai puin losoc, a ajuns un fel de femeie de serviciu
a realitii. Prea mult lume se crede capabil s-o pun
s dea cu mtura prin ungherele metaforice. Sînt prea
muli cei care vor s clreasc poezia în numele ideii
stupide c „tot românul s-a nscut poet”. Detest scrisul
ipocrit-lucrativ din care se poate iei boierete la pensie.
Scrisul adevrat nu pensioneaz. Scrisul adevrat ucide.
Eu scriu doar din neputina de a putea citi (mai) tot
timpul, din imposibilitatea de a putea medita gratuit pe
marginea lumii. Astzi, din pcate (o tiu i din experiena
universitar), se citete puin i prost. Se urte vîrtos, în
schimb, cultura înalt. Sînt detestai, mai discret sau mai
abrupt, toi cei care menin 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 ignorana, vidul interior. Nu doresc
s ae cât de goi sînt spiritual. Sau, mai grav, se citesc
leinai de admiraie doar pe ei înii.
- Mai sunt destui care, mai ales gazetari, înainte de
a înva s citeasc, au început s scrie.
- Din pcate... 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 opi uneori
entuziast, alteori stingher. Bucata mea de etern pe care
o trdez cu mrul oprit al cuvintelor. Poezia m ajut s
stabilesc o relaie 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, lsîndu-mi în dar
riduri i trectoare 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 surîztor, scriu cu team, exist tot mai
mult cu… procur. Scriu poezie (dei nu tiu dac mai
scriu) pentru c nu pot crede tot timpul. i atunci încep
s cred poetic. Cu adevrat, poezia nu trebuie scris, ci
inventat. Poezia tare, autentic, duce aproape obligatoriu
la losoe, la credin. Orice form profund de
poeticitate poart în structura sa intim un gînd losoc,
sacralitatea. Gîndirea însi este poetic în substana sa.
Gândirea gîndete poetic. Existena se împlinete doar cu
adaosul su transcendental de poeticitate. Dei poetul mai
moare din cînd în cînd, poezia nu moare, ci continu s-i
perpetueze o parte uitat a vieii, o dimensiune nedus
pîn la capt. Ea rmâne s-i triasc neîmplinirile, o
parte ocultat a destinului, s-i perpetueze anamnetic o
masc tiut i netiut a inei. Rmîne s umple un gol
cu trupul obosit i îmbtrînit al cuvintelor. S ne fac mai
bogai cu o singurtate, cu un ecou, cu o iluzie. Poezia
(scrisul) nu vorbete doar despre autor, ci, într-un anume
sens, vorbete despre tot i despre toate prin gura pustie
(continuare în pag. 12)
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a acestuia. Dup cum va tcea doar cu asentimentul, cu
complicitatea i indiferena noastr. Nu exist losoe
important care s nu e strbtut de un or poetic. Iar
omul, aa dup cum a spus-o tot un poet, locuiete poetic
lumea. „Destinul lumii – spune, de aceast dat un losof
-, se vestete în poezie”. Filosoa nu e decît poezia ultim.
- Nu i se pare c parcurgem o perioad de
decaden în art, literatur?
- Lumea însi a devenit o decaden tot mai agreabil.
Unii îi fac din decadena cotidian chiar o profesie.
Devin rentieri ai decadenei. Cultura, în contrast cu viaa,
se nate din propria decaden. ansa culturii, a gîndirii
a fost aceea c ele nu prea au avut niciodat anse. Merg
victorioase din neans în neans. Literatura este victoria
asumat a unor eecuri personale. Izbînda unei aparente
inutiliti. Personal, cred în scrisul pornit din decadena
propriei ine, din cderea tragic în sublimul uman.
Micile decadene de astzi nu sînt decît rspunsuri palide,
de stil, la marile întrebri la care ina caut rspunsuri
literare, artistice, losoce. Ru este cînd decadena
devine mod, vesel decadentism. Dat pe mîna noastr,
pîn i moartea capt o bun doz de veselie.
- Din cîte tiu, o burs doctoral te-a purtat prin Italia,
Frana. Cu ce impresii te-ai întors din aceste cltorii?
- Datorit Sfîntului Augustin, de care m-am ocupat
puin 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 cltorii, deoarece am scris o carte, sub form de
jurnal, care va aprea cîndva (deocamdat jurnalul roman
a aprut în revista Vestitorul, cel parizian e în curs de
apariie). Ceea ce vreau s subliniez e faptul c dintr-o
cltorie sau dintr-o carte – vorba cuiva -, ecare reine
doar atîta cît cunoate. Restul este… turism. La Roma
am fost mai mult un turist de bibliotec. Un rtcit în
policromia lumii. Cci Roma nu este un ora. Roma este o
lume. Iar eu m-am aprat de aceast lume cu singura arm
la îndemân – scrisul. Scris în care Roma este amestecat
în tot felul de introspecii puse în criz. În tot felul de
cogitri 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 pronunie 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 msura realitii lui. Sau ceva pe aproape...
Roma i Parisul, dou locuri în care a  vrut s triesc, în
ecare, mcar cîte o via...
- Cum te manifeti în faa foii albe de hîrtie? Ai
tabieturi scriitoriceti?
- Foaia alb de hîrtie este doar martorul proxim a ceea
ce va arde în mine într-un anumit moment. Cenua acestei
arderi se lete în ire interminabile, care vin de undeva
i pleac, aproape indiferente, altundeva. E totui uimitor
c doar cu un condei i o foaie alb de hîrtie ina se
denete, se dezvluie cel mai bine. Prin scris ea reuete
acolo unde orice tehnic eueaz. Neputînd crea originar
din nimicul Cuvîntului, scriitorului îi rmîne ceva-ul
cuvintelor puse pe hîrtie. Privesc foaia alb de hîrtie ca
pe o oglind care reect mereu un gol, o absen. O
privesc cu team, dar în ea îmi pun i ultima speran.
Am o grmad de tabieturi, de rigiditi, de intransigene

legate de via. De scris, scriu ca i cum toat existena
mea ar depinde doar de asta. În rest, m încearc doar
tcerea, indiferena, uitarea… Resemnarea, melancolia
sînt singurele tabieturi pe care mi le permit.
- Nu i-e fric, totui, de inutilitate, de indiferen i ratare?
- Orice fapt literar, losoc, trebuie raportat
la neantul absolut. Ratarea nu este decît un minuscul
pas aruncat în aceast direcie. Un anumit fel de ratare
este în însi natura scriitorului, gânditorului. Scriitorul
adevrat lucreaz cu neantul, cu ratarea pe mas. El îi
mut temporar ina 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 strin de
lume cu cît este mai autentic. Nu se pot rata (în scris) decît
adevraii scriitori. Ceilali reuesc. Adevrata profesie a
scriitorului e, pân la urm, singurtatea. Singurtatea
dens i grea în care urletul rmîne suspendat în aer.
Scriitorul adevrat e atât de singur încât se mir i el c, din
când în când, mai exist. De aceea se tot pune pe produs
mrturii despre sine, despre lumea în care fatalmente nui gsete locul. El îi vopsete singurtatea în tot felul de
culori i non-culori, în sperana c va putea atrage o clip
ina întreag, neferfeniit. El triete aproape cu voie de
la cuvinte. Îi cere voie (ca s existe) chiar i de la tceri.
Scriitorul (e vorba, în continuare, de adevratul scriitor)
iubete într-o anumit msur inutilitatea, indiferena,
singurtatea manifestate în imanent, pentru c tie c sînt
aliaii lui împotriva morii (culturale) cu zile. A osicrii
în forme facile de succes. El tie c doar perspectiva
morii, a nonsensului, transfer cel mai bine scrisul în
existen, în destin. Moartea ne d atîta via cât reuim
s-i smulgem prin scris. Cu alte cuvinte, scrisul este o
form singular de a tot muri cu zile. Adunate pagin cu
pagin, aceste mori pot constitui un petic promitor de
via... Aadar, nimic mai familiar unui scriitor adevrat
decât spectrul inutilitii, indiferenei, ratrii... Cultura în
sine nu este decît o sum fascinant de ratri.
- Ai ajuns la „amiaza” vieii. Ce crezi c îi mai
datorezi propriei tale persoane? M refer, evident, la
aspectul spiritual. La proiectele pe care le ai.
- Mie îmi datorez puin. Mult îi datorez celui care, fr
nici un motiv, m-a chemat din imensitatea nimicului. i
care, iat, m îngduie chiar i în scris. „Amiaza” vieii
mele o privesc cu detaare i umor. Fiind un dar imens,
nemeritat, viaa e bun i cînd nu prea tim ce s facem cu
ea. Ea neavînd, dup cum se tie, instruciuni de folosire.
Datorit faptului c sînt un sceptic incurabil, privesc totul
cu o anumit rezerv. Atît lucrurile bune ale vieii, cît i
relele acesteia. Încerc s rmîn eu însumi. Dar s rmîn
cît de cît i în acord cu lumea, chiar dac o suport din ce
în ce mai greu. Proiectele mele sunt legate, fatalmente,
de disperrile 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 nate promisiunea unei noi disperri.
De aici încolo scrisul poate deveni via i viaa scris. O
întîmplare care poate s e…
Interviu realizat de Dimitrie BLAN
Oradea, august 2007
(din volumul în curs de apariie Oameni cetii i nopile lor albe, II)
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Silvia PANTI

Copilul Isus
Isus S-a umilit mult, venind în lume ca prunc,
Fiu al omului. S-a nscut într-o mic familie, dar cât
de mare era ea, în faa Lui Dumnezeu. Familia Sa, ce
locuia în csua din Nazaret, era cea mai fericit de pe
pmânt. Forma o inim i un suet, unite într-o dragoste
îngereasc. O Treime pmânteasc, cu faa îndreptat
spre Treimea cereasc. Cred c muli îngeri ai Cerului
au coborât pe pmânt i au vegheat-o.
Copilul Isus a venit în lume srac, s-a nscut
într-o iesle înfrigurat, pentru ca noi s avem mreia i
slava venic. Tatl i-a ales o Mam, în care a sdit cele
mai frumoase însuiri. Discret ind, a pstrat în inima
Ei sentimente unice pe care le-a trit.
Fecioar Maria, a vrea s Te întreb, cum a
fost s-L ai Fiu pe însui Dumnezeu? L-ai învluit cu
cldura privirii? L-ai strâns în brae, ca s-i simt
iubirea? I-ai mângâiat auzul cu glasul Tu duios? I-ai
spus poveti i I-ai cântat ca s-L adormi? I-ai ascultat
cu grij rsuarea? I-ai vegheat somnul i ai optit cu
grij, ca s nu-L trezeti: ce frumos mi-e Copilul, mre
e Dumnezeu? Prea copil obinuit când surâdea, când
a spus mama întâia oar, când se juca sau a început s
umble? Te-a uimit cu inteligena Lui sclipitoare? i-a
artat uneori lumina Taborului? Confeciona din lut
porumbei, pe care îi însueea ca apoi s-i ia zborul
spre cer? i-a spus dac noaptea visa cu îngeri sau
c-i va da viaa pentru cei ce rtceau? Avea multe
de povestit sau v înelegeai deseori prin subînelese
tceri? De unde a acumulat atâta tiin? Cum Te
simeai alturi de Isus? Raiul era pe pmânt sau Tu
pluteai spre El?

Snte Iosife, ai fost ales de Dumnezeu ca s i
tat cresctor pentru Fiul Su, dar nu înainte de a te
 împodobit cu toate virtuile necesare. Îl hrneai pe
Isus indc el îi ddea hrana, îl îngrijeai indc El se
îngrijea de tine, L-ai ajutat s fac primii pai, indc
El îi cluzea paii, L-ai inut în brae când era mic, iar
Tu în braele Sale i-ai dat suetul.
Cine nu i-ar dori o Mam atât de duioas i
iubitoare? Ce copil nu ar vrea un tat cu atâtea însuiri
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 rmâne cu
noi. Se umilete i mai mult acum, sub specia pâinii.
Locuiete într-o csua mai mic decât cea din Nazaret.
O face pentru o mare familie, pentru toat omenirea
pentru care a venit în lume.
Ne ateapt Isus Euharistic s mergem la El
necondiionat, purtai de avântul iubirii. Vrea s simim
c ne este fratele care i-a dat viaa pentru noi, s-I
recunoatem atotputernicia.
Nu-i putem spune „poveti”, cci ne cunoate
bine. Nu o s credem c doarme i nu ne vede anumite
fapte, cci este mereu treaz.
Ateapt s gustm fericirea de-a a-l avea în
Taina Altarului. S-I inem companie, s-I simi cldura
privirii i s-I auzi vorbele care-i mângâie auzul. S
ascultm i noi în tcere, s-i primim sfaturile.
Crciunul, srbtoarea bucuriei, cu toii o am
petrecut-o în rugciuni i colinzi.
E timpul s-I asigurm Copilului Isus o locuin
cald, demn de El, în inimile noastre.

Îi mulumesc, Doamne!
Îi mulumesc, Doamne, pentru mâna bunicii
care m ducea la biseric în ecare zi de srbtoare.
Copilul de atunci era fermecat de chipul „Micuei
snte” i al Fiului Su, Isus Cristos.
Prima Împrtanie solemn primit în catedrala
„Sfântul Nicolae”, din mâna PSS Ioan Suciu, mi-a
întrit rdcinile în pmântul Bisericii Române Unite cu
Roma. Peste un an, 1948, lactul de pe ua seminarului
bisericii greco-catolice îi îndeprteaz pe prini, iar
copilul crete nedumerit, nelinitit, pentru c îi lipsete
preotul i episcopul, mâna lui cald.
Suetul 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
rdcinile, s nu se lase asimilat din nici o parte.
Maturul ajunge apoi s ae c poate reveni
„acas”, în biserica prinilor lui.
Îi mulumesc, Doamne, pentru toate suferinele
din care am ieit mai buni. Nu am  reuit, Doamne,
fr episcopul nostru i preoii notri.

Ca maturi-pensionari îi cutm tot timpul pe
preoii notri, avem nevoie de lumina din cuvântul lor
i din privirea lor. La ecare întâlnire, printel Nica este
cu noi, ne explic i ne ajut s adoptm atitudinea cea
mai potrivit în realitatea aceasta perceput ca agresiv.
În pelerinajele noastre, printele Olimpiu ne însoete
cu o rbdare ieit din comun, rspunde la întrebrile
noastre, ne suport cu toate menifestrile noastre de
vârsta a treia. Îi mulumesc, Doamne, pentru preoii
notri implicai în viaa bisericii noastre, pr. Duma, pr.
Buzalic, pr. Vtmnelu, alturi de epsicopul nostru
Virgil Bercea. Apealtivele lor: „dragii mei”; ce mai
facei?”; „mi-a fost dor de dumneavoastr!” ne încarc
de cldur, de linite. Ne ajut s scpm de tristeea
care se aga ca un scai de viaa noastr de pensionari.
D-ne, Doamne, dac meritm, un alt preot
Luccel, care s continue lupta, în planul ideilor, s
stopeze atacurile frailor.
Îi mulumesc, Doamne, c mi-ai dat zile, s
m pot întâlni cu fraii mei întru aceiai credin!
Angela GHICA
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Credincioii Greco-Catolici din Criana - Maramure
în perioada 1930-2002
inutul românesc încrcat de istorie, situat
în nord-vestul rii, cunoscut sub numele CrianaMaramure1, era împrit în anul 1930 între judeele
Arad, Bihor, Satu Mare, Maramure i Slaj (parial)
i ocupa o suprafa de peste 21.000 km2 (peste 7% din
teritoriul României).
În acest teritoriu (aat sub stpânire strin pân
în anul 1918), la scurt timp dup îninarea Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic (prin Bulla
Indefessum din 6 iunie 1777), în Transilvania (16971700), Papa Pius VI a îninat Episcopia Român Unit
a Oradei, subordonat Episcopiei de Strigoriu. Între
hotarele ei erau cuprinse judeele Bihor, Arad, Bichi,
Cenad, Ciongard, Timi, Torontal i Cara. La 26
noiembrie 1853, prin Bulla Apostolicum Ministerium,
Papa Pius IX a reîninat 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 îninate în acelai an: Lugojului i
Gherlei.
În 1930, la 12 ani dup Unirea sa cu România,
credincioii greco-catolici din Criana-Maramure
numrau peste 520.000 de suete (3,4% în judeul
Arad; 10,4% în Bihor; 20,0% în Maramure; 33,4% în
Satu Mare; 32,8% în Slaj) i reprezentau peste 25%
din totalul locuitorilor regiunii. Majoritatea locuiau
în mediul rural (89,7%) având ponderi peste aceast
medie în judeele Maramure (90,0%) i Slaj (95,7%).
Nici în celelalte trei judee ponderea urban nu era
substanial: 17,4% în Arad, 17,1% în Bihor i 13,5%
în Satu Mare.
Populaia greco-catolic din Criana-Maramure în anul 1930

Judeul

Arad
Bihor

Maramure

Satu Mare
Slaj
TOTAL

RURAL
14.685
45.138
93.757
150.506
171.938
476024

URBAN
3.081
9.300
10.375
23.404
8.670
54.830

TOTAL
17.766
54.438
104.132
173.910
180.608
530.854

În structura confesional a aezrilor urbane
ponderi mari deineau credincioii greco-catolici din
oraele 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 îninat în cadrul
provinciei Dieceza Maramureului 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 excepia uniilor
din judeul Arad care se aau sub jurisdicia Diecezei

Lugojului, ceilali greco-catolici din provincia istoric
Criana-Maramure aparin 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 suete1, iar
în 1936, Eparhia Român Unit a Maramureului era
constituit din 13 protopopiate (inclusiv din Bucovina)
i numra 365.732 de credincioi2.
Dup instaurarea regimului comunist în
România, la 1 decembrie 1948 Biserica Greco-Catolic
a fost desinat, iar trecerea ei în afara legii a inuenat
decisiv evoluia ulterioar a populaiei unite. Dup
desinare, credincioii greco-catolici au fost nevoii s
se alture în numr mare Bisericii Ortodoxe Române
(singura instituie religioas beneciar în urma acestui
abuz), în posesia creia au fost trecute toate lcaurile
de cult (circa 1850 de biserici, din care aproximativ 500
din Criana-Maramure), casele parohiale i iclejiile
Bisericii Greco-Catolice. Ierarhii greco-catolici i un
numr însemnat de preoi i clugri au fost închii în
pucriile i lagre de exterminare comuniste, unde, în
scurt timp, muli dintre acetia i-au gsit sfâritul.
Relegalizarea Bisericii Greco-Catolice la
începutul anului 1990 a fost însoit de revenirea
la aceast religie a unui numr mare de locuitori din
Criana-Maramure, care au fost repartizai în funcie
de poziia geograc a aezrilor de domiciliu în cadrul
eparhiilor de Oradea, Maramure i Lugoj.
La recensmântul din anul 1992, greco-catolicii
din Criana-Maramure numrau aproximativ 85.000
de persoane i aveau urmtoarea repartiie 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%, credincioii greco-catolici ocupau
un nemeritat loc patru în structura confesional a
regiunii (constituit din peste 15 religii) dup ortodoci
(65,8%), reformai (11,6%) i romano-catolici (11,3%).
Aceast scdere 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 funcionat 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 aservii
politic.
Între judeele României cu populaie grecocatolic numeroas, cele din regiunea analizat deineau
locuri fruntae: Satu Mare i Maramure, locurile doi
i trei (cu peste 35.000 credincioi i respectiv 30.600
credincioi, dup Cluj, care numra aproximativ
37.600 persoane), iar Bihor, locul ase (circa 14.500
credincioi).
(continuare în pag. 15)
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(urmare din pag. 14)

În intervalul 1930-1992 în repartiia populaiei
pe medii de habitat a provinciei se produce o evident
modicare. Ca urmare, în 1992 aproximativ 51% din
credincioii greco-catolici din Criana-Maramure
locuiau în mediul urban, în judeele Bihor i Arad ind
depit aceast medie: 63,5%, respectiv 51,8%.
Pân la urmtorul recensmânt care a fost
efectuat în anul 2002, populaia greco-catolic din
Criana-Maramure a înregistrat o uoar reducere
numeric, ajungând la aproximativ 76.700 de persoane
— 6,5% în judeul Arad, 18,4% în Bihor, 38,1% în
Maramure i 37% Satu Mare. Aceast diminuare se
explic i prin scderea numeric a populaiei 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 CrianaMaramure, credincioii greco-catolici s-au meninut
tot la 4 procente, ind depii de cei ortodoci
(68,2%), reformai (11,3%), romano-catolici (8,4%)
i penticostali (4,7%). Dintre judeele din spaiul
analizat, uniii 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 Mrcule
Asist. cercet. drd. Ctlina Mrcule

(1) Numele Criana a intrat în uzul curent dup furirea statului naional
român, în anul 1918 i cuprinde o arie mai mare decât ara Criurilor
(inclusiv partea vestic a Munilor Apuseni), iar numele regiunii Maramure,
a fost menionat pentru prima dat în anul 1199, în legtur cu o vântoare a
regelui Emeric (pentru aceeai entitate teritorial româneasc, pe la mijlocul
secolului XIV, se mai folosea i regionalismul Marmaia); (2) Cele 9
protopopiate ale Diecezei de Oradea erau: Central (25.217 credincioi), Beiu
(13.684), Mrghita (14.550), Carei (24.526), Ier (19.214), Tnad (17.734),
imleu (27.367), Supur (22.855) i Zalu (24.609). (3) Protopopiatele
Diecezei Maramureului erau: Baia Mare (36.660 de suete), Chioar
(21.157), Jibou (18.841), Mntur (10.961), Satu Mare (35.490), Seini
(25.348), Silvania (26.308), ara Oaului (34.317), Iza (25.413), Sighet
(41.588), Vieu (25.793), Bucovinean (32.400) i Ciscarpatin (31.456);
(4) Dup succesive împriri administrativ-teritoriale în care judeele au
suferit o serie de redimensionri, chiar dac judeul Slaj a fost încadrat în
provincia istoric Transilvania, iar suprafaa regiunii Criana-Maramure a
crescut la 26.000 km2.

Bibliograe: Baroiu D., Mrcule I., Mrcule
Ctlina (2005), The dynamics of the main religious
confessions in Transylvania (1930-2002), R.R.G.P., nr.
2, Edit. Universitii din Oradea. Mrcule V., Mrcule
I., Tristaru-Mrcule Ctlina (1998), Biserica Român
Unit cu Roma – prezentare istorico-demograc,
Media. ***Recensmintele generale ale populaiei
României din anii 1930, 1992 i 2002, Bucureti.
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 Maramureului pe anul
1936, Tip. Dacia, Baia Mare.

Alimente pentru sraci
Asociaia Caritas Eparhial Oradea (ACEO) a
organizat în perioada 15 decembrie - 23 decembrie, la un
hipermarket din ora, o colect de alimente neperisabile
pentru familiile nevoiae din comunitate, indiferent de
apartenena lor religioas ori etnie. În aceast aciune
ACEO a fost ajutat de 30 din voluntarii acesteia.
Timp de nou zile, voluntarii au putut  vzui
de dimineaa pân seara, la intrarea i la ieirea din
hipermarket, unde au informat oamenii cu privire la
aciunea lor i au adunat produsele pe care sute de
oameni le-au donat.
Chiar dac în acest an roadele colectei au fost
mai puine ca-n anii precedeni, ACEO este mulumit.
Potrivit preedintelui ACEO, preotul Olimpiu
Todorean, „în acest an s-au donat 243 litri de ulei, 294
kilograme de fin, 263 kilograme de zahr, 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 cumpra alimente
pentru cele 200 de familii nevoiae pe care le are în
eviden”.
„Înainte de Srbtori, 124 de pachete au fost
donate familiilor nevoiae din urbe, restul urmeaz s
se distribuie ulterior - lunar sau trimestrial - în funcie
de nevoile familiilor aate în baza de date a Asociaiei.
Menionm c cei care vor s doneze alimente sau bani
pentru persoanele nevoiae din comunitate o pot face i
la sediul asociaiei, din strada Episcop Mihai Pavel nr.
3”, a mai precizat Olimpiu Todorean.
Asociaia Caritas Eparhial Oradea mulumete,
în numele beneciarilor acestor alimente, tuturor celor
care au donat.
Crina DOBOCAN (www.bihon.ro)
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Ioan DRBNEANU

Gref meditativ
Dou sunt cauzele care au declanat în mine
aceast gref meditativ: rostirea în autocar a Sfântului
Rozar cu Sacramentele i meditaiile sale i peisajul
lanurilor înesate cu ori de mac, din Italia i Frana,
mai ales.
Noi, pelerinii, rosteam Sfântul Rozar, printele
Emil exprima meditaiile. Autocarul alerga, aparent
nepstor pe autostrada însoit de lanuri de secar
(poate) pline popoarele roii ale orilor de mac.
Atunci Bunul Dumnezeu mi-a îngduit prima
gref meditativ. La meditaia Rozarului durerii (era
într-o zi de mari), am adugat meditaia poetic a lui
Lucian Blaga care suna, în aducere aminte liber, astfel:
În frunz de cucut amar/Îmi uier bucuriile/
i-o neîneleas team de moarte/M cuprinde, când
v privesc/Pe malul mrii de secar ori de mac./Ce
suntei roii, roii/Cum nu au fost pe acest pmânt/
Decât aprinii, marii stropi de sânge/Care au czut
pe stânci i pe nisip în Ghetsemani/Când Cristos s-a
îngrozit de moarte.
Acum a aprut i a treia meditaie, grefat cu
îndrzneal smerenie i trire cretin, pe versurile
poetului i lozofului Lucian Blaga. Toate cu aceeai
îngduin a Bunului Dumnezeu.
Rostind, repetat, în gând, meditaia 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 triesc
în mâzga putred a pcatelor cele mari. S-a îngrozit
de moartea celor care triesc în nmolul 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 cuprini de o „neîneleas team de moarte”.
Dac teama este neîneleas, înseamn c nu este
nici analizat. Ca urmare este o trire trectoare, chiar

fugitiv. De ce oare? Sigur din incontien! La aceast
incontien ne ajut, cred eu, faptul c noi oamenii
stm pe marginea lanului de secar i avem, ansa sau
neansa sa privim frumuseea orilor de mac. În lanul
vieii noastre exist multe ori de mac, nenumrate
frumusei cu care suntem mereu ocupai, a le tri, a le
exprima, „a le uiera”.
Poetul îi uier bucuriile „în frunz de cucut
amar”. Noi, nelosoi, obinuim s ne trâmbim
bucuriile, s le exprimm cu surle i lauri, uitând c
ecare clip de bucurie este însoit, la vedere sau nu,
de mcar o jumtate de clip de amreal. Nimeni nu
spune s ne îmbrcm bucuriile în frunzele toxice ale
cucutei. Poate îns, c am tri 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, fr a  toxice ca i cucuta.
De pild dou doamne, din grupul nostru de
pelerini, la Grdinile de la Versailles îi exprimau clipa
de admiraie de bucurie în faa „minunilor” vzute,
dar evideniau i jumtatea de clip de amrciune,
evocând faptul c de aceste frumusei, art, i opulen
s-a bucurat o mân de nobili în frunte cu Ludovic al
XIV. Cei muli, gloata era dincolo de poart, trind în
srcie i mizerie.
Un domn, din preajm, gonac permanent
al vântorii de optimism, a încercat din propria
convingere s îndulceasc amarul pelinului invocând
voia Bunului Dumnezeu care privete în ani dar i peste
ani. Prin voia Sa Porile Versailles-lui, ale Vaticanului,
ale Schonbrum-ului Vienez s-au deschis pentru muli,
milioane de pelerini, turiti care se bucur de uluitoarele
capodopere picturale, sculpturale sau arhitecturale sale.
Întors la eminenta nevoie a concluziilor care ne
hrnete existena, îi mulumim Bunului Dumnezeu
pentru spaiul i timpul Lourdes, care ne-a învat înc
odat s trim în Spiritul rugciunii Sfântul Rozar,
în lumina Sntei Fecioare „Neprihnita Zmislire”,
Doamna cea frumoas cu brâu albastru de la Lourdes
ce s-a artat micuei Bernadetta – în urm cu 150 de ani.

MULUMIRI
Asociaia 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 urmtoarele parohii: Sljeni,
75 lei; Câmpia, 334 lei; Gruilung, 22 lei; Cale Mare, 38 lei; Suca, 36 lei; Picol, 100 lei;
Bapa, 200 lei; Racova, 120 lei; Zalu II “Sfini Apostoli Petru i Pavel”, 150 lei. Domnul sã vã
binecuvânteze pe toþi cei ce aduceþi daruri ºi faceþi bine întru sntele 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 gzduit vineri, 12 decembrie 2008, cea de-a treia
ediie a Zilei Voluntarului Caritas. Prin acest eveniment
celebrat cu ocazia Zilei Internaionale a Voluntariatului,
Asociaia Caritas Eparhial Oradea (ACEO) a inut s
îi manifeste recunotina i aprecierea pentru toate
acele persoane care, pe tot parcursul anului 2008, iau dedicat timpul pentru semenii lor, implicându-se în
programele asociaiei.
În cuvântul de deschidere, atât Ana-Maria Lazr
de curând coordonator al Departamentului de Voluntari,
cât i pr. Olimpiu Todorean, preedintele ACEO au
mulumit celor 69 de voluntari care au îneles moto-ul
voluntarilor caritas: Uneori m întrebam de ce nu face
cineva ceva… apoi am îneles c cineva sunt eu!
De reinut este faptul c, darul ecruia a fost
primit i considerat la fel de preios. Dou ore dedicate
de o persoan foarte ocupat în folosul semenilor au
fost asemnate i apreciate asemeni ultimilor doi
bnui aruncai în cutia milei de vduva btrân din
Evanghelie, care tot avutul ei l-a lsat acolo.
Prezent la eveniment, PSS Virgil Bercea a
reamintit tuturor c de fapt voluntariatul nu înseamn
altceva decât slujirea lui Cristos, prezent în ecare
beneciar al Asociaiei Caritas Eparhial Oradea, cci ei
sunt cei mici, cei sraci, cei mânzi.
Cântecele interpretate de Ovidiu Lazr, 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, Popue Ioana, Renata tef,
Roxana Burlu - Foldesi, Vlad Raita i Cristian
andor;
Premiul pentru colecta de Crciun: Ana Maria
Petrica, Alexandru Obrejan i Radu Hotea;
Premiul pentru colecta de Pati: Veronica Aciu,
Ioana Aciu i Ioan Bodea;
Premiul pentru cel mai activ voluntar:
Alexandru Lucaci;
Premiul pentru disponibilitate: Emil Andreica.
Premiu special: Soa Laza - pentru coordonarea
Raportului Anual 2007;

Premiul special: Mariana Man - pentru
promovarea voluntariatului;
Premiul special: Congregaia Surorilor
Franciscane ale lui Christos din Oradea - pentru
implicarea / susinerea Programului O mas cald;
Premiul special: Florin Chilian - voluntar
ACEO pentru acest eveniment.
Premiul voluntarul anului: Vlad Raita.
Îmbrcând cel dintâi tricoul oferit premiailor,
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 ovaionat în picioare.
Adela GHIULESCU
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Unitate în diversitate
Pornind de la motto-ul „Cristos s se nasc în ieslea suetelor
voastre”, Parohia Greco-Catolic „Sfântul Gheorghe” din Oradea a
organizat, joi 18 decembrie, 2008, o Sear a Colindelor.
Aat la a patra ediie, evenimentul a reunit grupuri de tineri de
diferite confesiuni din municipiu. Astfel, Grupul de copii „Dominic
Savio”, coordonat de preotul Augustin Budu i sora Felicia Unguru
de la Biserica Maica Domnului din Rogerius, alturi de tinerii de la
Biserica Penticostal Betania, condui de Tiberiu Bulzan, de cei din
grupul „Alegria” al Bisericii Maica Domnului, dirijai de Cristinel
Blan i corul tinerilor ortodoci de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”,
condus de profesoara Mariana Man, au oferit publicului colinde.
„Intenia acestui eveniment nu este aceea de a oferi un spectacol de
colinde ci de a ajuta tinerii, din diferite confesiuni, separai de multe
ori de barierele trasate de oamenii mari, s îneleag c nu exist
diferene eseniale în ateptarea Pruncului Isus i c ecare dintre
noi, indiferent de confesiunea din care face parte trebuie s-l lase
pe Cristos s se nasc în suetele noastre”, a spus printele Sorin
Crciun, gazda evenimentului. (…) La nalul serii, vestitorii naterii
Mântuitorului au antrenat asistena i-au colindat împreun, colindul
„Ce vedere minunat”.Tinerii au fost rspltii pentru colindul lor cu un
cozonac i au servit, în curtea bisericii, o ciocolat cald.

Grupul de tineri ortodoci

Grupul de tineri penticostali

Crina DOBOCAN (www.bihon.ro)

Grupul de tineri „Alegria”

Grupul de copii „Dominic Savio”

Alcoolul poate ucide
Asociaia Caritas Eparhial Oradea (ACEO ) a iniiat o campanie de prevenire a alcoolismului, proiect iniiat
i coordonat de asistentul social Anamaria Lazr, în colaborare cu Consiliul Judeean Bihor. Proiectul a constat în
distribuirea a 200 de ae, 5000 de pliante, 2000 de brouri i 3000 de baloane, acestea purtând un mesaj semnicativ:
“Alcoolul poate ucide!” Materialele au fost fcute pe baza studiului realizat în urma aplicrii unor chestionare în opt
coli i licee din Oradea.
Scopul acestei aciuni a vizat informarea adolescenilor cu privire la riscurile consumului excesiv de alcool.
Aciunea a debutat vineri, 28 noiembrie 2008, prin împrirea pliantelor i a 1000 de baloane în centrul oraului i a
continuat miercuri, 3 decembrie, în faa Spitalului de copii din
Rogerius (Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”)
i în împrejurimi. În ciuda vremii nefavorabile, voluntarii iau îndeplinit misiunea cu succes, reuind s aduc zâmbete
chiar i pe chipurile copiilor din incinta Spitalului de copii.
Implementarea proiectului ACEO a implicat 12 voluntari ai
Asociaiei 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, coordonai de profesoara Mariana
Man, de la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” din Oradea.
Silvia POP, Roxana FOLDEI, Ioana POPUE
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Cadouri spirituale
Luna Decembrie, numit în cercurile laice de
orientare consumist i „Luna cadourilor”, a adus
multe cadouri i credincioilor cretini din oraul
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 Asociaia Caritas Eparhial Oradea.
Parohia Greco-Catolic „Naterea Maicii
Domnului” Valea lui Mihai a avut un aport
important în derularea acestor evenimante, alturi
de Asociaia „AVE MIRIAM”, un tânr ONG local.
În seara zilei de 13 decembrie, Casa
de Cultur „BARTOK BÉLA”, la iniiativa
directorului Lehel Gyula, a oferit o sear de
cântece i colinde, iar în dup-amiaza zilei de
14 decembrie, Muzeul orenesc „ANDRÁSSY
ERN ”, la iniiativa muzeografului Carmen
Zima a organizat o expoziie de icoane pictate
de Micua Inocenia de la Mnstirea ortodox
„Naterea Maicii Domnului” din eghea, judeul
Satu-Mare. La ambele ocazii, auditorii-spectatorii
au fost în numr mare. Prezena d dovad de setea

de spiritualitate i cultur a celor istovii de truda zilnic.
Icoanele prezentate, caracterizate de un sim
ranat al luminozitii, au transmis privitorilor,
dar, mai profund exprimat, credincioilor, acea
raz de lumin i acea revrsare de har dup
care erau însetai. Conform teologiei icoanelor,
micua a reuit nu doar s picteze, ci mai ales
s-i exprime i, mai mult, s provoace la credin.
S-L fac vzut pe Cel Nevzut, cuprins în suet
pe Cel Necuprins.
Evenimentele acestea au o deosebit valoare
pentru comunitatea greco-catolic, dar în mod
altruist, pentru cea român, în general, aat aici
în minoritate. Mai mult, Parohia Greco -Catolic
în colaborare cu Asociaia „AVE MIRIAM” vor
oferi în aceast lun un ultim cadou spiritual, un
concert de colinde ce va  susinut 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 susinut
prin darul întritor al Spiritului Sfânt i toi s
avem parte de iubirea lui Dumnezeu. Emanuel,
Dumnezeu e cu noi.
Pr. Zorel Zima

Simpozion dedicat împlinirii a 200 de ani de la naterea
preotului i revoluionarului Ioan Muntean
Duminic, 7 decembrie, a avut loc un eveniment
deosebit în viaa Protopopiatului Greco-Catolic din
Marghita. Sfânta Liturghie a fost ociat de ctre P.S.
Dr. Virgil Bercea. Preasnia Sa a fost întâmpinat de
ctre printele protopop Zorel Miclu împreun cu
preoii din protopopiatul de Marghita.
La nalul Sntei Liturghii au fost snite
orologiile recent puse pe turnul bisericii astfel încât
comunitatea local s poat avea la dispoziie aceste
instrumente deosebit de precise. A urmat un scurt
concert de colinde susinut de Corul Buna Vestire al
Colegiului Sfânta Familie i al Institutului Teologic
Greco-Catolic din Oradea, dirijat de prof. dr. Radu
Murean. Manifestrile au continuat cu Simpozionul
dedicat împlinirii a 200 de ani de la naterea preotului
i revoluionarului Ioan Munteanu.
Ioan Munteanu (1808-1860) este un cunoscut
preot greco-catolic crturar si lupttor pentru
drepturile românilor din Imperiul Habsburgic, a
participat la Adunarea Naional de la Blaj (3-5 mai
1848). Este organizatorul Proclamaiei de la Sarcu,
aciune ce cuprinde revendicrile sociale si politice

ale românilor din
Bihor. A colaborat
la
prestigioase
reviste ale vremii
i a avut strânse
legturi cu George
Bariiu,
Simion
Brnuiu, August
T. Laurian.
Simpozionul a debutat cu cuvântul Preasnitului
Virgil i a continuat cu prelegerea doamnei cercettor
dr. Iudita Cluer care a evocat viaa i activitatea
preotului Ioan Munteanu. Domnul confereniar dr.
Constantin Mlina a prezentat opera literar, dar
i activitatea politic, iar doamna Dunai Olimpia,
directoarea Bibliotecii Ioan Munteanu din Marghita,
a evideniat câteva aspecte legate de biblioteca care
poart numele marelui patriot bihorean.
La nalul simpozionului, Preasnitul Virgil
a mulumit tuturor celor care au contribuit la reuita
manifestrii.
Biroul de pres al Episcopiei
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Preoi 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 srbtori 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:
Snii Arhangheli Mihail i Gavril,
Sf. Liturghie: duminica i srbtori 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: Înlarea Sntei Cruci,
Sf. Liturghie: duminica i srbtori ora 10,00
Biserica Santuario del Crocisso,
Via del Cestello 25, Bologna
E-mail: p.marinel@yahoo.it
Cel.: 0039 349 299 31 09

în

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 Seram (Dieceza de Oradea)
Adresa: Parrocchia Sacro Cuore Immacolato di Maria,
P.zza Euclide, 00197 Roma
Serviciu pastoral: Diocesi di Roma
Hramul bisericii: Inima Neprihnit 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

Inteniile apostolatului rugciunii pentru anul 2009
FEBRUARIE
Intenia general: Pentru ca pstorii Bisericii s e întotdeauna asculttori fa de aciunea Spiritului Sfânt în
învturile i în slujirea lor fa de poporul lui Dumnezeu.
Intenia misionar: Pentru ca Biserica din Africa s gseasc mijloacele i cile potrivite pentru a promova în
mod ecient reconcilierea, dreptatea i pacea, dup recomandrile Celei de-a II-a Adunri Speciale pentru Africa a
Sinodului Episcopilor.
1,5 Lei

