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Predica Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea
la Consistoriul cu crearea a 22 de Cardinali

sâmb�t�, 18 februarie 2012
“Tu es Petrus, et super hanc petram aedi� cabo Ecclesiam meam”

Venera�i Fra�i,
Iubi�i fra�i �i surori,
Cu aceste cuvinte cântul de intrare ne-a introdus 

în ritualul solemn �i sugestiv al Consistoriului obi�nuit 
�i public pentru crearea noilor cardinali, pentru impu-
nerea beretei, pentru încredin�area inelului �i pentru 
acordarea titlului. Sunt cuvintele e� cace prin care Isus 
l-a constituit pe Petru ca fundament solid al Bisericii. 
Credin�a reprezint� factorul cali� cator al acestui funda-
ment: de fapt, Simon devine Petru – stânc� – deoarece a 
m�rturisit credin�a sa în Isus Mesia �i Fiu al lui Dumne-
zeu. În vestirea lui Cristos Biserica este legat� de Petru 
�i Petru este rânduit în Biseric� drept stânc�; îns� cel 
care zide�te Biserica este Cristos însu�i, Petru trebuie 
s� � e un element deosebit al construc�iei. Trebuie s� � e 
a�a prin � delitatea fa�� de m�rturisirea sa f�cut� la Ce-
zareea lui Filip, în virtutea a� rma�iei: “Tu e�ti Cristos, 
Fiul Dumnezeului celui viu!”.

Cuvintele adresate de Isus lui Petru scot bine în 
eviden�� caracterul eclezial al evenimentului de ast�zi. 
De fapt, noii cardinali, prin acordarea titlului unei bise-
rici din aceast� Cetate sau dintr-o Diecez� suburban�, 
sunt insera�i cu toate drepturile în Biserica Romei con-
dus� de Succesorul lui Petru, pentru a coopera strâns 
cu el în conducerea Bisericii universale. Ace�ti iubi�i 

cardinali, care peste pu�in timp vor face parte din Co-
legiul Cardinalilor, se vor uni cu leg�turi noi �i mai pu-
ternice nu numai cu Pontiful Roman, ci �i cu întreaga 
comunitate a credincio�ilor r�spândi�i în toat� lumea. 
În desf��urarea slujirii lor speciale în sus�inerea minis-
teriului petrin, noii cardinali vor �  chema�i de fapt s� 
ia în considerare �i s� evalueze evenimentele, proble-
mele �i criteriile pastorale care ating misiunea întregii 
Biserici. În aceast� misiune delicat� le va �  exemplu �i 
ajutor m�rturia de credin�� dat� cu via�a �i cu moartea 
de c�tre Principele Apostolilor, care, din iubire fa�� de 
Cristos, s-a d�ruit în întregime pe sine însu�i pân� la 
jertfa suprem�.

Cu aceast� semni� ca�ie trebuie în�eleas� �i impu-
nerea beretei ro�ii. Noilor cardinali le este încredin�at� 
slujirea iubirii: iubire fa�� de Dumnezeu, iubire fa�� de 
Biserica sa, iubire fa�� de fra�i cu o d�ruire absolut� �i 
necondi�ionat�, pân� la v�rsarea sângelui, dac� este ne-
cesar, a�a cum a� rm� formula de impunere a beretei �i 
a�a cum arat� culoarea ro�ie a hainelor îmbr�cate. În afa-
r� de asta, lor li se cere s� slujeasc� Biserica cu iubire �i 
vigoare, cu limpezimea �i în�elepciunea înv���torilor, cu 
energia �i t�ria p�storilor, cu � delitatea �i curajul marti-
rilor. Este vorba de a �  slujitori eminen�i ai Bisericii care 
are în Petru fundamentul vizibil al unit��ii.

Isus se prezint� ca slujitor
În textul evanghelic proclamat pu�in mai devre-

me, Isus se prezint� ca slujitor, oferindu-se ca model de 
imitat �i de urmat. Din fundalul celei de-a treia anun-
��ri a p�timirii, mor�ii �i învierii Fiului Omului, se des-
prinde cu un contrast strident scena cu cei doi � i ai lui 
Zebedeu, Iacob �i Ioan, care înc� mai urm�resc vise de 
glorie al�turi de Isus. El i-au cerut: “F�-ne s� st�m unul 
la dreapta �i altul la stânga ta în gloria ta” (Mc 10,37). 
Fulger�toare este replica lui Isus �i nea�teptat� este în-
trebarea sa: “Nu �ti�i ce cere�i. Pute�i s� be�i potirul pe 
care-l beau eu?” (v. 38). Aluzia este foarte clar�: potirul 
este cel al p�timirii, pe care Isus îl accept� pentru a re-
aliza voin�a Tat�lui. Slujirea lui Dumnezeu �i a fra�ilor, 
d�ruirea de sine: aceasta este logica pe care credin�a 
autentic� o imprim� �i o dezvolt� în tr�irea noastr� zil-
nic� �i care, în schimb, nu este stilul lumesc al puterii 
�i al gloriei.

Iacob �i Ioan cu aceast� cerere a lor arat� c� nu 
în�eleg logica de via�� pe care Isus o m�rturise�te, acea 
logic� – conform Înv���torului – care trebuie s�-l ca-
racterizeze pe discipol, în spiritul s�u �i în ac�iunile 
sale. �i logica gre�it� nu locuie�te numai în cei doi � i 
ai lui Zebedeu deoarece, conform evanghelistului, con-
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tagiaz� �i pe “ceilal�i zece” 
apostoli care “au fost cuprin�i 
de indignare fa�� de Iacob �i 
Ioan” (v. 41). Sunt cuprin�i 
de indignare pentru c� nu este 
u�or a intra în logica Evan-
gheliei �i a l�sa logica puterii 
�i a gloriei. Sfântul Ioan Gur� 
de Aur a� rm� c� to�i apostolii 
erau înc� imperfec�i, � e cei 
doi care vor s� se ridice dea-
supra celor zece, � e ceilal�i 
care sunt invidio�i fa�� de ei 
(cf. Comentariu la Matei, 65, 
4: PG 58, 622). �i comentând 
textele paralele din Evanghe-
lia sfântului Luca, sfântul Ciril din Alexandria adaug�: 
“Discipolii au c�zut în sl�biciunea uman� �i discutau 
unul cu altul despre cine era conduc�tor sau superior 
fa�� de ceilal�i… Asta s-a întâmplat �i ne-a fost relatat 
pentru avantajul nostru… Ceea ce s-a întâmplat s� n�i-
lor Apostoli se poate revela pentru noi un stimulent la 
umilin��” (Comentariu la Luca, 12, 5, 24: PG 72, 912). 
Acest episod îi d� lui Isus ocazia de a se adresa tuturor 
discipolilor �i de “a-i chema la sine”, ca �i cum i-ar 
strânge la pieptul s�u, pentru a forma ca un trup unic 
�i indivizibil cu El �i a ar�ta care este drumul pentru a 
ajunge la adev�rata glorie, aceea a lui Dumnezeu: “Voi 
�ti�i c� cei care sunt considera�i conduc�tori ai popoare-
lor le domin� �i cei mari dintre ei î�i fac sim�it� puterea 
asupra lor. Dar între voi s� nu � e a�a. Dimpotriv�, cine 
vrea s� devin� mare între voi s� � e slujitorul vostru �i 
cine vrea s� � e primul între voi s� � e servitorul tuturor” 
(Mc 10,42-44).

Dominare �i slujire, egoism �i altruism, posesie 
�i d�ruire, interes �i gratuitate: aceste logici profund 
contrastante se confrunt� în orice timp �i în orice loc. 
Nu este nici o îndoial� cu privire la drumul ales de Isus: 
El nu se limiteaz� s�-l arate prin cuvinte discipolilor 
de atunci �i de ast�zi, ci îl tr�ie�te în însu�i trupul s�u. 
De fapt, explic�: “Pentru c� nici Fiul Omului n-a venit 
ca s� � e slujit, ci ca s� slujeasc� �i s�-�i dea via�a ca 
r�scump�rare pentru mul�i” (v. 45). Aceste cuvinte lu-
mineaz� cu intensitate singular� Consistoriul public de 
ast�zi. Ele r�sun� în adâncul su� etului �i reprezint� o 
invita�ie �i o chemare, o încredin�are �i o încurajare în 
special pentru voi, iubi�i �i venera�i Fra�i care urmeaz� 
s� face�i parte din Colegiul Cardinalilor.

Conform tradi�iei biblice, Fiul Omului este cel 
care prime�te puterea �i st�pânirea de la Dumnezeu (cf. 
Dan 7,13�u). Isus interpreteaz� misiunea sa pe p�mânt 
suprapunând � gurii Fiului Omului pe aceea a Slujito-
rului suferind, descris de Isaia (cf. Is 53,1-12). El pri-
me�te puterea �i gloria numai ca “slujitor”; dar este 
slujitor pentru c� prime�te asupra sa destinul de durere 

�i de p�cat al întregii omeniri. Slujirea sa se realizeaz� 
în � delitate total� �i în responsabilitate deplin� fa�� de 
oameni. Pentru aceasta, acceptarea liber� a mor�ii sale 
violente devine pre�ul de eliberare pentru mul�i, devine 
începutul �i fundamentul r�scump�r�rii � ec�rui om �i a 
întregului neam omenesc.

Misiunea voastr� s� � e numai „în Cristos”
Iubi�i Fra�i, care urmeaz� s� face�i parte din Co-

legiul Cardinalilor! D�ruirea total� de sine oferit� de 
Cristos pe cruce s� � e pentru voi principiu, stimulent 
�i for�� pentru o credin�� care ac�ioneaz� în caritate. 
Misiunea voastr� în Biseric� �i în lume s� � e mereu �i 
numai “în Cristos”, s� r�spund� logicii sale �i nu logicii 
lumii, s� � e luminat� de credin�� �i însu� e�it� de carita-
tea care vin la noi din Crucea glorioas� a Domnului. Pe 
inelul pe care vi-l voi încredin�a peste pu�in timp, sunt 
reprezenta�i s� n�ii Petru �i Paul, având în centru o stea 
care o evoc� pe Sfânta Fecioar� Maria. Purtând acest 
inel, voi sunte�i chema�i zilnic s� v� aminti�i de m�r-
turia pe care cei doi Apostoli au dat-o despre Cristos 
pân� la moartea prin martiriu aici la Roma, fecundând 
astfel cu sângele lor Biserica. În timp ce referin�a la 
Fecioara Maria va �  mereu pentru voi o invita�ie de a 
o urma pe aceea care a fost tare în credin�� �i slujitoare 
umil� a Domnului.

Încheind aceast� scurt� re� ec�ie, a� vrea s� adre-
sez salutul meu cordial �i mul�umirea mea vou� tutu-
ror celor prezen�i, îndeosebi Delega�iilor o� ciale din 
diferite ��ri �i reprezentan�elor din mai multe Dieceze. 
Noii cardinali, în slujirea lor, sunt chema�i s� r�mân� 
mereu � deli lui Cristos, l�sându-se condu�i numai de 
Evanghelia sa. Iubi�i fra�i �i surori, ruga�i-v� pentru ca 
în ei s� se poat� oglindi pe viu unicul nostru P�stor 
�i Înv���tor, Domnul Isus, izvor oric�rei în�elepciuni, 
care indic� drumul pentru to�i. �i ruga�i-v� �i pentru 
mine, ca s� pot s� ofer mereu Poporului lui Dumnezeu 
m�rturia înv���turii sigure �i s� �in cu fermitate blând� 
cârma s� ntei Biserici. Amin!

Traducere: Pr. Mihai P�TRA�CU
www.ercis.ro
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(continuare în pag. 5)

Preafericitul Lucian Mure�an în ajunul Consitoriului

- Preafericite P�rinte Lucian, suntem în 
pragul unui moment de o importan�� extraor-
dinar� pentru Biserica Catolic� din România. 
Succesorul lui Petru, Papa Benedict al XVI-
lea, v-a desemnat Cardinal al S� ntei Romane 
Biserici. Este o demnitate dar �i o povar�. Cu 
ce sentimente v� apropia�i de acest moment? 

- Cu cât realizez mai mult însemn�tatea 
evenimentului de care Domnul, a� spune, m-a 
învrednicit – e impropriu, nimeni nu este vred-
nic pentru a�a o demnitate, cu atât mai pu�in 
probabil persoana care v� vorbe�te – realizez 
din întrebarea pe care mi-a�i adresat-o �i am 
re�inut povara mai mult decât demnitatea. Este 
povar� în adev�ratul sens al cuvântului, pentru 
oricine, oricine ar �  fost numit de c�tre Sfân-
tul P�rinte – desigur, la inspira�ia de Sus. Cât 
m� prive�te personal, niciodat� nu am putut 
s� gândesc a�a ceva, dar nici acum nu realizez 
în su� cient� m�sur� c� am fost g�sit de c�tre Sfântul 
P�rinte Benedict al XVI-lea s� îmbr��i�ez aceast� cru-
ce. Dar din respectul pe care l-am avut de mic copil �i 
toat� vremea vie�ii mele fa�� de Biserica lui Cristos, 
�i în mod particular fa�� de Biserica în care Domnul a 
hot�rât s� vin la via��, într-o familie de doisprezece co-
pii, realizez ce mare dar din partea Proniei Cere�ti este 
acesta, mai întâi pentru Biserica martirizat�, Biserica 
Greco-Catolic�, care, este �tiut, în 1948 cu brutalitate 
a fost suprimat�, aresta�i � ind to�i Episcopii în via��, �i 
dintre ace�tia, în cea mai mare parte, �i-au g�sit sfâr�i-
tul în temni�ele cele mai grele din România… 

Dintre ei, apoi, nici ast�zi înc� nu se cunosc cu 
certitudine locurile, mormintele, dac� se poate spune, 
acolo unde î�i dorm somnul de veci. Acestea m� ono-
reaz�, martirajul Bisericii noastre, martirajul Episco-
pilor no�tri, a c�ror ridicare la cinstea s� ntelor altare 
o a�tept�m, ca urmare a procesului de canonizare care 
deja este în derulare. Vede�i, aceasta este ceea ce, oare-
cum, m� lini�te�te su� ete�te, c� în ciuda neputin�elor, 
în ciuda vârstei mele, �i a tuturor greut��ilor prin care 
mi-a fost dat s� trec în via��, greut��i pe care le-am ac-
ceptat totdeauna cu resemnare �i nu de pu�ine ori chiar 
cu bucurie, le-am primit ca din mâna Providen�ei Divi-
ne, �i ca atare, în a�teptare, în sfânt� a�teptare, a venit la 
vremea h�r�zit�, potrivit�, a venit �i eliberarea Bisericii 
noastre, eliberare atât cât a fost �i este, pentru c�, notez, 
spre �tiin�a tuturor, �i cei din �ar� o �tiu prea bine �i nu 
numai cei din �ar�, c� înc� Biserica Greco-Catolic� sau 
Biserica Român� Unit� cu Roma înc� este persecutat�! 

Toate le-am primit �i continu�m s� le primim din mâna 
Domnului, cu acela�i devotament fa�� de Biseric�, fa�� 
de Magisteriul Bisericii, personal, fa�� de Supremul 
Pontif al Romei. 

- Ve�i �  al treilea Cardinal din istoria Bisericii 
Catolice din România. Ce amintiri de su� et v� leag� de 
primii doi Cardinali, m�rturisitori eroici ai � delit��ii 
fa�� de Scaunul lui Petru în vremurile de prigoan�? 

- R�spunsul meu va �  separat. Pe primul Car-
dinal, fostul Episcop de Cluj-Gherla, dr. Iuliu Hossu, 
l-am cunoscut foarte, foarte sumar, �i mai exact la o 
vizit� când se g�sea în ultimele zile ale vie�ii sale, în 
domiciliu obligatoriu la m�n�stirea C�ld�ru�ani de la 
periferia Bucure�tiului. În ciuda tuturor opreli�tilor de 
acolo �i a prezen�ei securi�tilor, Domnul mi-a ajutat s� 
p�trund, înso�it de înc� unul dintre colegii de teologie 
�i bun prieten, s� îi s�rut�m mâinile acestui martir, 
acestui sfânt martir pentru noi, �i s� îl ascult�m, s� ne 
spun� îndemnul s�u. Nu l-am cunoscut în activitatea 
pastoral� deloc. 

În schimb, mul�umesc Domnului pentru c�, pe 
cel de al doilea Cardinal, respectiv dr. Alexandru To-
dea, l-am cunoscut chiar, a� putea s� spun, cu ani mul�i 
înainte de a c�dea pe patul de suferin��. De altfel, pe 
când era Mitropolit al Bisericii noastre, în clandestini-
tate, înainte de evenimentele din decembrie ’89, mi-a 
comunicat în tain� c� Sfântul P�rinte de ve�nic� pome-
nire, acum, Fericitul P�rinte Papa Ioan Paul al II-lea, 
între ceilal�i confra�i Episcopi nou numi�i, m-a desem-
nat �i pe mine pentru Dieceza de Maramure�. A fost o 

Preafericitul P�rinte Lucian Mure�an a fost creat Cardinal de Papa Benedict al XVI-lea în Consistoriul 
de sâmb�t�, 18 februarie 2012, împreun� cu al�i 21 de Cardinali. Arhiepiscopul Major al Bisericii Ro-
mâne Unite cu Roma, Greco-Catolic�, va �  al treilea Cardinal din istoria Bisericii Catolice din Româ-
nia. Redac�ia în limba român� a Radio Vatican ne propune un amplu interviu cu Preafericitul Lucian. 
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(urmare din pag. 4)

(continuare în pag. 6)

surpriz� total� �i atunci, pentru mine, dar ca �i înainte �i 
în continuare, am spus �i atunci: “Fie voia ta, Doamne, 
nu dup� cum eu voiesc!” 

Niciodat� în via�� nu a� �  putut s� tind spre astfel 
de dorin�e. O singur�, � erbinte, foarte � erbinte dorin�� 
am avut: de a ajunge preot. �i aceast� dorin�� a mea 
coincidea cu dorin�a mamei mele, care m� îndemna 
totdeauna spunându-mi: “Din zece feciori, m�car unul 
s� � e oferit Domnului, �i s� slujeasc�, preot, la altarul 
Domnului”. A fost cu atât mai dureros pentru mine c� 
atunci când, mai târziu, îmi spunea aceste cuvinte, eu 
eram deja preot clandestin, hirotonit în secret. Nu pu-
team s� îi spun mamei mele, nici mamei mele care m-a 
n�scut �i m-a crescut, dar eram preot �i îi mul�umeam 
bunului Dumnezeu �i atunci. Aceasta mi-a fost dorin�a 
foarte � erbinte, �i aceasta Domnul mi-a oferit-o drept 
cel mai mare dar al vie�ii mele. Tot ce a fost de acolo 
încoace nu a fost dup� dorin�a mea deloc, nu a coincis 
cu dorin�a mea, dar am acceptat cu acelea�i cuvinte: 
“Fie voia ta, Doamne!” 

A� dori s� revin: comunicatul, în tain� înc�, pe 
care mi l-a adus Mitropolitul de atunci Alexandru To-
dea, cel care avea s� devin� al doilea Cardinal, l-am 
primit prin el, a�adar, �i tot el a fost consacratorul prin-
cipal al celui care devenea primul Episcop greco-ca-
tolic de Oradea dup� ’90, regretatul, acum, Episcop 
Vasile Hossu, dimpreun� �i eu, la monumentul Osta�u-
lui Român din parcul municipal din Baia Mare. Acolo 
am fost consacra�i Episcopi de c�tre al doilea Cardi-

nal. L-am cunoscut mai bine, l-am cunoscut mai târziu 
apoi, dup� ce a c�zut la pat, pe care a z�cut mai bine 
de zece ani. L-am cunoscut aici �i mai bine, mai ales c� 
acela�i Sfânt P�rinte Ioan Paul al II-lea m-a numit mai 
târziu, în ’94, succesor al Cardinalului ca Mitropolit de 
Alba Iulia �i F�g�ra�. Acestea au fost a�adar, sau cel 
de al doilea mai ales, farurile drumului meu în bezna 
comunismului mai înainte �i mai târziu, apoi, în ciuda 
tuturor greut��ilor pe care le-a parcurs Biserica noastr�. 

- În timpurile noastre, marcate de alte ideologii, 
familia cre�tin� are un rol din ce în ce mai mare în 
transmiterea credin�ei. Cât de mult a cânt�rit în cre�-
terea tân�rului Lucian Mure�an exemplul primit de la 
p�rin�i? 

- A� vrea s� subliniez din început c� Domnul a 
f�cut în a�a fel încât, nu numai prin num�rul copiilor 
din aceast� familie – cum aminteam, doisprezece copii 
– ci �i prin starea lor material�, era o familie simpl�, 
modest� �i, cu toat� convingerea spun, s�rac�. Dar p�-
rin�ii no�tri, tot atât de simpli precum �i familia, ne-
au înv��at mai presus de toate dragostea, încrederea 
în Providen�a Divin�, dragostea fa�� de Domnul, �i s� 
avem încredere, s� accept�m greut��ile cu resemnare. 
În familia noastr� nu s-au ridicat la studii înalte, supe-
rioare, nici unul dintre noi. Doar mai târziu, când a fost 
posibil, am putut s� intru prin bun�voin�a marelui �i 
inimosului, �i eu îl numeam, pentru mine, sfânt p�rinte, 
cel care era Episcopul romano-catolic Marton Aron, de 

www.intermiri� ca.net
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(urmare din pag. 5)

Alba Iulia, ca student teolog în anul ’55. 
Eu am fost cu studii superioare, singurul dintre 

fra�ii mei, care au reu�it s� fac� o �coal� mai mult decât 
cea medie, respectiv liceul. Dar dac� preg�tiri înalte, 
specializ�ri, p�rin�ii nu ne puteau oferi, nu �tiu cum s� 
le mul�umesc, �i o fac în numele tuturor fra�ilor mei, 
dintre care cea mai mare parte s-au mutat la Domnul, �i 
mai suntem înc� patru în via��, în numele tuturor, spun, 
mul�umesc p�rin�ilor mei nu numai acum: am f�cut-o 
�i o voi face cât voi tr�i pe acest p�mânt, mul�umindu-
le pentru c� ne-au înv��at s� credem cu toat� t�ria în 
Domnul, �i nu numai în cele materiale ci mai ales în 
cele spirituale. Aceasta a fost zestrea pe care p�rin�ii 
au reu�it s� ne-o dea �i noi, ascultându-i, am primit din 
partea lor aceast� zestre, pe care o ducem mai departe 
atât cât omene�te a fost posibil. 

- Dumnezeu v-a chemat la via�� �i la credin�a 
catolic� în vremuri de cump�n� pentru poporul român. 
A�i înfruntat nenum�rate greut��i. Cum a�i reu�it s� le 
învinge�i? 

- Secretul, dac� poate �  numit un secret, este ca 
orice suferin��, de orice natur�, s� � e acceptat� în lini�-
te �i cu resemnare. Dac� nu este trimis� de Providen�a 
Divin�, cel pu�in este permis�. Dac� nu era voia Dom-
nului, în mod sigur era permisiunea Domnului. Am tr�-
it cu aceast� educa�ie din familie, de la p�rin�ii no�tri, 
am primit aceast� înv���tur� sublim� �i suprem� pentru 
noi: nimic în lume nu se întâmpl� f�r� voia Domnului 
sau f�r� permisiunea Lui. Prin urmare: “copii, accep-
ta�i orice suferin��, orice încercare, �i face�i-o dac� nu 
se poate cu bucurie, cel pu�in cu resemnare” – a�a ne-
au educat, a�a ne-au înv��at. Constat acum, la vârsta la 
care m� g�sesc �i pentru care îi mul�umesc Domnului 
ca un dar ales, îi mul�umesc pentru c� m-a ajutat s� 
urmez acest sfat sfânt al p�rin�ilor no�tri. 

- Ce mesaj a�i dori s� transmite�i la Radio Vati-
can pentru cei care particip� la acest moment solemn 
de responsabilitate �i onoare? 

- Atât cât a fost posibil, am a� at, în �ar� � ind, 
cât� bucurie a stârnit aceast� informa�ie, cât� bucurie 
pentru to�i membrii Bisericii noastre – cler, confra�i 
Episcopi, persoane consacrate – dar nu numai pentru 
� ii Bisericii noastre, pentru întreaga Biseric� Catolic� 
din �ar� a fost �i este o mare bucurie, c� Sfântul P�-
rinte Benedict al XVI-lea a g�sit de bine s� numeasc� 
între cei 22 noi Cardinali �i pe Arhiepiscopul Major al 
Bisericii Greco-Catolice din România. Pentru mine a 
fost �i bucurie, dar în acela�i timp �i o mare cruce, cum 
am numit-o chiar atunci, o cruce pe care Domnul mi-a 
a�ezat-o pe umeri, �i pentru c� Domnul a a�ezat-o, am 
acceptat-o cu bucurie �i o voi purta atât cât Domnul îmi 
va mai da s� tr�iesc pe acest p�mânt. 

- În numele ascult�torilor Radio Vatican v� mul-
�umim pentru aceste cuvinte emo�ionante �i v� promi-
tem �i noi sprijinul rug�ciunilor noastre. 

- V� mul�umesc din inim� �i a� dori, dac� mai 
este necesar s� o fac, s� v� conving de � delitatea, cât 
îmi este posibil, cu care ascult totdeauna emisiunile 
de la Radio Vatican. Înainte vreme o f�ceam poate �i 
mai din inim� pentru c� nu aveam surse de informa�ii 
cu adev�rat curate �i nealterate de alte in� uen�e. Dup� 
evenimentele din decembrie ’89, mai antrenat � ind, 
mai activat în via�a Bisericii, poate nu totdeauna re-
u�esc s� ascult în totalitate emisiunile Radio Vatican, 
dar sunt foarte bine venite pentru cei din �ar�, pentru 
noi to�i, �i de aceea a� dori ca în numele credincio�ilor 
no�tri buni, în numele preo�ilor, clerului, persoanelor 
consacrate, s� v� mul�umesc �i s� v� doresc în continu-
are rodnice �i cât mai multe haruri �i binecuvântare din 
partea Domnului �i, personal, din partea mea. 

- L�udat s� � e Isus Cristos! 
- În vecii vecilor. Amin. �i M�icu�a Sfânt�!

http://www.oecumene.radiovaticana.org

www.intermiri� ca.net
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Canonicul Ioan Corneli
 1762-1848

 ,,Ipsa se virtus satis ostendit” („Meritul singur se recomand� îndeajuns”) - Sallustius

Când, pe nedrept, uitarea înl�tur� din con�tiin�a 
genera�iilor o personalitate de mare valoare, momente-
le comemorative îndreapt� vina.

La 250 de ani de la na�tere, Canonicul greco-ca-
tolic Ioan Corneli este în aten�ia noastr� pentru su� etul 
s�u mare, pentru întinsele sale orizonturi intelectuale �i 
pentru str�duin�a de a �  dat contemporanilor sentimen-
tul valorilor adev�rate.

Încerc�m azi datoria de a-l descoperi ca preot, 
profesor, cercet�tor în istorie �i lingvistic�, om de cul-
tur� �i om, model pentru orice vremuri . Dar, în acela�i 
timp, �i ca pe o personalitate de prestigiu a Bihorului. 

Preotul �i profesorul Ioan Corneli face parte din 
rândul c�rturarilor �colii Ardelene, a c�rturarilor eru-
di�i de talie european�, ,,cu pornire c�tre lucruri mari 
�i grele”, a c�rturarilor cu caractere umane exempla-
re, care au crezut în rostul �colii ca factor modern de 
educa�ie. Ei sunt aceia care au crezut în ,,luminarea ” 
omului prin cultur� �i, respectând ideologia �i progra-
mul �colii Ardelene, au creat o cultur� opus� tradi�i-
ei slavo-bizantine, o cultur� româneasc� modern�, de 
esen�� latin�.

Ioan Corneli este ,,unul din cei mai distin�i �i 
mai înv��a�i b�rba�i, �i Bisericii, �i neamului nostru din 
epoca sa, bun prietin, colaborator �i patron ai marilor 
înv��a�i Gh. �incai, S. Micu �i P. Maior”, a� rm� dr. Ia-
cob Radu în ,,Istoria Diecezei Române Unite cu Roma 
a Or�zii-Mari, 1777-1927. Ca o recunoa�tere a cuprin-
z�toarei sale activit��i �i a capacit��ii de a da form� 
concret� ideilor sale, Vasile Bolca, în ,,�coala Normal� 
Român� Unit� din Oradea”, 1784-1934, întituleaz� un 
subcapitol ,,Epoca lui Ioan Corneli”.

S-a n�scut în anul 1762 (dat� probabil�) din p�-
rin�i nobili. A urmat Teologia în mai multe localit��i: 
Viena, Agria �i Liov. Din ace�ti ani se remarc� pasiu-
nea pentru studiul limbilor. În anii maturit��ii devine un 
recunoscut poliglot, st�pâne�te perfect latina, greaca, 
germana, franceza �i maghiara.

A fost hirotonit preot în Blaj �i numit capelan la 
Oradea. Aici s-a remarcat prin devotamentul �i spiritul 
de sacri� ciu cu care a îngrijit solda�ii bolnavi de ciu-
m�. Timp de patru ani a fost paroh în comuna Deda, 
preot foarte iubit de oameni. Mai târziu a administrat 
parohia din Beliu, unde tradi�ia locului i-a p�strat amin-
tirea numind un nuc b�trân din curtea �colii nucul lui 
Corneli. P�rintele Ioan Corneli avea o cultur� teologic� 
temeinic�, din în�elepciunea c�r�ilor s� nte g�sea c�ile 
prin care s�-�i apropie credincio�ii �i s� le deschid� în 
su� ete dorin�a unei adev�rate tr�iri cre�tine.

Episcopul Igna�ie D�r�bant (1790-1805) l-a 

numit pe tân�rul preot profesor la ,,Preparandia” din 
Oradea �i director al ,,�coalelor na�ionale române din 
Bihor”, calitate în care a în� in�at în satele noastre nu-
meroase �coli confesionale române�ti. In acel veac 
al ,,Luminilor”, Biserica Român� Unit� cu Roma era 
angajat� în spirit iluminist iose� nist în construirea de 
biserici �i �coli chiar �i în cele mai îndep�rtate c�tu-
ne. Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, Episcopilor 
�i unor personalit��i ca �i Corneli li se datoreaz� pre-
g�tirea temeinic� a înv���torilor �colilor confesionale 
române�ti din Bihor �i nordul Transilvaniei nu numai în 
cadrul ,,Preparandiei”, dar �i prin obliga�ia înv���tori-
lor de a frecventa cursuri suplimentare (între �ase s�p-
t�mâni �i dou� luni) ,,în care s� se iscuseasc� în cele 
ce ei înv��au pe al�ii”, cursuri predate mai mul�i ani de 
Ioan Corneli ca s� se formeze,,oameni înv��a�i, cre�tini 
îmbun�t��i�i, cu un cuvânt, s� poat� �  împreun� p�rta�i 
fericirii vremelnice de aici, �i cei de veaci” (Vasile Bol-
ca, ,,	coala Român� Unit� din Oradea, 1784-1934”, 
Oradea, 1934, p.59). 

Pre�uindu-l pe Corneli, Episcopul Igna�ie D�r�-
bant îl recomand� pentru postul de revizor la ,,Cr�iasa 
tipogra� e din Buda” unde a lucrat Samuil Micu Klein, 
iar Episcopul Samuil Vulcan (1806-1839) îl trimite la 
Buda pentru redactarea primului nostru dic�ionar eti-
mologic, cunoscutul ,,Lexicon”de la Buda, ap�rut în 
1825. Samuil Micu Klein , cel dintâi lexicograf al nos-
tru, a început lucrarea în 1795. Intr-o scrisoare adresat� 
lui Corneli - între ei exista o frumoas� coresponden�� -, 
Samuil Micu m�rturisea: ,,S� scriu aceast� carte m-a 
îndemnat dragostea pentru cultura �i �tiin�a neamului 
meu. Am scris-o ca s� fac cinste neamului meu…” În 
linia acestui patriotism adev�rat �i constructiv al �colii 
Ardelene se situeaz� Canonicul Corneli �i activitatea 
sa. La moartea sa, Samuil Micu a l�sat ,,Lexiconul “ 
aproape terminat. Lucrarea a fost continuat�, completa-
t� �i de� nitivat� de câ�iva b�rba�i de seam�, dintre care 
amintim pe Ioan Corneli �i P.Maior, �i publicat� în anul 
amintit mai sus, 1825.

Profesorul �i directorul ,,�coalelor na�ionale din 
Bihor, Ioan Corneli, a avut o concep�ie pozitiv� pentru 
înv���mântul românesc din acel timp, care, pus� în prac-
tic�, a dus la dezvoltarea, perfec�ionarea �i înnoirea actu-
lui didactic, cu inten�ia de a ridica poporul prin cultur�. 
Astfel, el cerea „unitate de vederi a celor dou� confesi-
uni române�ti”, ceea ce însemna acelea�i manuale pentru 
românii greco-catolici �i pentru cei neuni�i (ortodoc�i), 
cu excep�ia ,,Catehismului” (greco-catolicii foloseau 
,,Catehismul “ lui Samuil Micu Klein, ap�rut la Blaj). 

Otilia B�LA�
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Privit �i sumar, un proiect schi�at de Ioan Cor-
neli pentru dezvoltarea �colilor române�ti eviden�iaz� 
dimensiunea culturii generale dorit� de Canonic. În 
gândirea profesorului intra introducerea unor discipline 
noi: geogra� a �i istoria universal�, catehismal s�n�-
t��ii, gramatica româneasc�, ortogra� a �i caligra� a, 
istoria na�iunii daco-române, aceasta din urm� trebuia 
s� cuprind� ,,via�a b�rba�ilor mari care s� serveasc� 
drept model tinerelor genera�ii”.

În afar� de contribu�ia la redactarea ,,monumen-
talei opere lexicale din Buda”, nu au r�mas lucr�ri pu-
blicate de Corneli. Multiplele probleme de care r�spun-
dea ,,cereau o dezlegare grabnic�, nu i-au dat r�gazul 
ca s� lucreze temeinice opere de sintez�”. A fost îns� 
,,un harnic �i competent difuzor al ideilor prietenilor 
s�i” (reprezentan�ii �colii Ardelene: Samuil Micu Kle-
in, Gh. �incai �i P. Maior). 

Datoria de a înl�tura alfabetul chirilic, sus�inu-
t� �i argumentat� de �coala Ardelean�, devine pentru 
Corneli una din obliga�iile cele mai presante, ,,c�ci prin 
reîntoarcerea noastr� la alfabetul latin [...] am rupt-o 
m�car în parte, cu un trecut care a vârât poporul ro-
mân în primitivitate �i barbarie, care i-a stricat mora-
vurile �i i-a viciat limba” (Op. cit. p.50). În favoarea în-
l�tur�rii alfabetului chirilic �i înlocuirii lui cu cel latin, 
Canonicul aduce argumente de ordin istoric �i practic. 
Amintim c� Samuil Micu a fost cel dintâi român care 
a publicat o carte cu litere latine: ,,Carte de rogacioni” 
(Viena,1779).

Ioan Corneli �i P. Maior au c�utat s� stabileasc� 
împreun� normele generale ale ortogra� ei limbii româ-
ne, ei inten�ionau s� realizeze un îndreptar teoretic care 
s� deschid� ,,Lexiconul”. Întreaga lucrare îi apar�ine lui 
Corneli, P. Maior a intervenit ,,abia cu câteva revizu-
iri”. Lucrarea va ap�rea în ,,Ortographia Romana sive 
latino-valachica” a lui P. Maior.

Pentru omul de cultur� care a fost Ioan Corneli, 
lectura a însemnat o activitate constant�, de aceea se 
poate vorbi de biblioteca sa personal� ca de o bibliote-
c� de excep�ie, ,,cu o structur� enciclopedic�, de tipul 
iluministului transilv�nean”. Con�inutul bogat al raftu-
rilor, 537 de volume, însuma c�r�i teologice, istorice, � -

lologice �i beletristice. Prin testament, biblioteca a fost 
d�ruit� Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Al�turi 
de Episcopii Vasile Erdelyi, Samuil Vulcan, Mihai Pa-
vel, Demetriu Radu, care prin acela�i gest �i-au d�ruit 
bibliotecile personale Episcopiei, Biblioteca Canonicu-
lui Ioan Corneli a îmbog��it tezaurul ,,Bibliotecii die-
cezane”, care avea c�r�i din toat� aria lumii civilizate, 
,,acoperind o gam� larg� de preocup�ri, � ind scrise în 
diverse limbi de circula�ie interna�ional�”.

Ce ne spune via�a Canonicului Ioan Corneli 
nou�, celor care tr�im într-un timp al relativismului, 
când adev�rul �i morala sunt puse la îndoial�, iar vii-
torul schi�eaz� tot mai mult chipul unui om instinctual, 
egoist �i f�r� scrupule?

Via�a Canonicului Corneli este o via�� exempla-
r� pentru c� a tr�it-o în orizontul existen�ei lui Dumne-
zeu, într-o comunitate activ�, într-un ,,noi”, cum spu-
ne Papa Benedict al XVI-lea, comunitate care cultiv� 
virtu�ile �i formeaz� caractere adev�rate, Biserica. De 
asemenea, cultura i-a îmbog��it su� etul, �i, împreun�, 
Biserica �i cultura i-au creat o alc�tuire su� eteasc� în 
care reg�sim puterea de munc�, erudi�ia, seriozitatea, 
�inuta moral� �i d�ruirea pân� la jertf� pentru împlini-
rea celor mai înalte idealuri. Dar nu acesta este omul 
care se apropie de des�vâr�ire?

Memoria lucrurilor bune trebuie ,,cultivat�, în-
tre�inut�” �i transmis� de la o genera�ie la alta. Intr-o 
lume ca a noastr� este un imperativ. Pare a �  cea mai 
important� cale pentru a ne reg�si demnitatea uman� 
�i cre�tin�. 

Bibliogra� e
Blaga Mihoc, ,,Calea adev�rului sau cugetul �i voin-
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Duminica Presei
În � ecare an a treia Duminic� a Postului Mare (18 
martie 2012) este dedicat� presei cre�tine. În acest 
sens, tasul duminicii respective este centralizat la 
Episcopie, urmând ca acesta s� �  e folosit în vederea 
edit�rii revistelor Eparhiei de Oradea. Tot în acest 
context preciz�m c� to�i credincio�ii no�tri sunt ruga�i 
s� acorde o mai mare aten�ie presei cre�tine, citirii �i 
difuz�ri acesteia, chiar ajutor�rii ei, în m�sura care 
se poate, pentru c� ea, presa, face parte din actul de 
informare �i cunoa�tere necesar unui bun credincios.
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Familia – arta de a tr�i
Alin CRE�U

Majoritatea oamenilor vor s� aib� o familie. 
Oare ce îi determin� s� aib� aceast� dorin��, respectiv 
s� ia decizia întemeierii ei ?

Omul este o � in�� bio-psiho-social�. Bio – de-
oarece are nevoie s� fac� permanent schimb cu mediul 
din care se hr�ne
te, respectiv în care tr�ie
te. Psiho 
– pentru c� are un su� et 
i gânduri. Social� – pentru 
c� dore
te s� schimbe informa�ii, s� împ�rt�
easc�, s� 
a� e ce mai este nou, s� laude 
i s� � e l�udat, s� 
tie ce 
au mai f�cut vecinii, ce 
tiri mai circul�, s� se impun� 
celorlal�i.

Trecând peste de� ni�ii, � ecare dintre noi 
i-a pus 
întrebarea Ce este familia ? 

R�spunsurile la care oamenii se gândesc / pe care 
le dau la aceast� întrebare sunt variate, deoarece � ecare 
este deosebit, bene� ciar 
i depozitar a unor experien�e 
unice. Cu alte cuvinte, acestea re� ect� experien�ele 
personale, a
tept�rile, speran�ele 
i dorin�ele. Fiecare 
are nevoi unice, pentru c� este diferit. Tocmai datorit� 
condi�iei de om exist� 
i numitor comun, adic� dorin�a 
/ visul de fericire. Fiin�a uman� nu a fost f�cut� s� � e 
singur�; tocmai de aceea, foarte pu�ini aleg s� nu aib� o 
pereche, pentru su� etul lor. A
adar, oamenii î
i doresc 
s� aib� o familie pentru:
- a se sim�i în siguran��;
- a avea cu cine s� împart� singur�tatea;
- a nu se sim�i izolat;
- c� iube
te;
- bene� cii;
- c� simte nevoia profund� de a-i �  cineva al�turi;

În func�ie de cât de profund are integrat în interi-
orul s�u morala 
i religia, omul alege s� tr�iasc� al�turi 
de persoana iubit� sub diferite forme. Ne putem imagi-
na o ax�, la extremitatea stâng� a acesteia � ind rela�ia 
liber� f�r� nici o obliga�ie, iar la cea dreapt� - familia 
constituit� dup� toate canoanele, c�s�torit� la biseri-
c� 
i la o� �erul st�rii civile. Având o familie, aceasta 
este men�inut� prin � re invizibile între min�ile 
i ini-
mile celor doi. Dac� fundamentul constituirii acesteia 
a fost iubirea, 
ansele de a o men�ine „pân� ce moartea 
îi va desp�r�i” sunt maxime. Am cunoscut în urm� cu 
o s�pt�mân� o familie minunat�. Voi de� ni-o doar prin 
câteva lucruri: 

1). Sunt c�s�tori�i de cincizeci 
i doi de ani;
2). Se iubesc ca la început;
3). Dac� ar �  din nou tineri, persoana pe care ar 

alege-o pentru a se c�s�tori, ar �  aceea
i;
4). Privindu-i, vezi energia pe care o au, ca 
i 

familie;
5). So�ul are ca motto: „s�rut p�mântul pe care 

calc� so�ia mea”;
6). Datorit� iubirii pe care i-o poart� so�iei, culoa-

rea ochilor i s-a schimbat din c�prui în alba
tri, ca 
i ai ei.

 Am putea spune c� este un exemplu rar, dar nu 
este a
a, chiar dac� ei sunt un model. Oamenii, din p�ca-
te, nu comunic� calitativ, su� cient, pentru a-
i împ�rt�
i 
experien�ele. Al�ii, mai timizi sau din team� nu vor s� 
distrug� ceea ce au men�inut atâta timp, expunându-
i 
familia fericit� ochilor publici. Le este team� de invi-
dii, critici, judec��i etc. Neavând informa�ia semni� ca-
tiv� de acest tip, pentru o mare parte a oamenilor este 
u
or s� a� rme c� a
a ceva nu exist� sau c� este ceva ex-
trem de rar. Dar, dac� ar exista nevoia de a 	ti, cel pu�in 
la acela
i nivel, cu cea de a g�si hran�, haine, ad�post, 
lucrurile ar sta cu totul altfel. Este mult mai simplu, 
pentru majoritatea absolut� de a tr�i o via�� robotizat�, 
în care s� existe un schimb minim necesar cu mediul, 
al c�rei ritm nici m�car nu îl con
tientizeaz�. A
a se 
ajunge la:
- rutina, care roade pe interior din lipsa schimb�rilor;
- lipsa de profunzime pe orice plan;
- mirarea în fa�a a orice nimic tehnologic;
- credulitate absolut� fa�� de oricine care a� rm� orice;
- deconectarea de la spiritualitatea religioas� 
i de la 
nevoia de Dumnezeu;
- a nu avea în cas� nici o carte 
i de a nu 
ti c� exist� 
biblioteci publice;
- înce�o
area min�ii, gândurile � ind minime 
i redun-
dante;
- agramatism.

Mult� lume, datorit�, printre altele, timpului 
i 
condi�iilor sociale în care tr�iesc, uit� cum a fost atunci 
când au cunoscut persoana iubit�. În acele momente, 
i-ar �  dat 	i Luna de pe cer. Aceste lucruri se întâmpl� 
pentru c� au uitat sau nu mai doresc s� hr�neasc� dra-
gostea; mentalitatea general� este c� iubirea va �  me-
reu prezent�, men�inându-se permanent la acelea
i cote 
înalte. O întrebare bun� ar � , ce fac ei pentru a o p�stra?     

Totu
i de ce este atât de r�spândit� forma concu-
binajului / uniunea consensual� ? 	i în acest sens sunt 
modele. Un exemplu celebru este cuplul Angelina JO-
LIE / Brad PITT, care au hot�rât ca în acest an, dup� 

apte petrecu�i împreun�, în timpul c�rora au f�cut, dar 
au 
i adoptat câ�iva copii, s� se c�s�toreasc�. Oamenii 
au nevoie de modele, iar mass-media, pentru audien��, 

tie aceasta 
i îl ofer�. Sigur c� nu tot ceea ce vedem 
e bun, dar tendin�a general� este de a înghi�i imagini 

i sloganuri pe nemestecate. Informa�iile sub form� vi-
zual� (de la televizor), nu mai trec prin � ltrul ra�iunii, 
adic� nu mai sunt privite 
i ulterior interpretate critic, 
din simplele motive c� programele / emisiunile / imagi-
nile sunt emise 
i receptate în � ux continuu, adic� non 
stop (la orice or� din zi sau noapte), iar pe de alt� parte, 
nimeni nu î
i rezerv� timp pentru a medita la ceea ce 
vede 
i aude. Sunt cercet�ri care demonstreaz� c� inclusiv 
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la nivelul creierului copiilor, datorit� a ceea ce v�d la TV, 
au loc schimb�ri neurologice. Nu mai vorbesc de tipare-
le comportamentale pe care v�zându-le 
i le integreaz� 
incon
tient, ajungând în timp s� procedeze a
a cum au 
înv��at. În special în telenovele, înva�� c� nu exist� lege 
i 
c� se impune s� î
i fac� singuri dreptate. C� pot intra în su-
� etul 
i în via�a oricui doresc, ”cu bocancii”, f�r� s� p��easc� 
nimic. Nu este nevoie s� o spun eu, dumneavoastr� o 
ti�i 
i 
unii o 
tiu pe propria piele; este su� cient s� v� uita�i ce se 
întâmpl� pe strad� 
i ce 
tiri sunt ar�tate la televizor.

Tinerilor în special, ne� indu-le transmise valorile 
fundamentale, printre care 
i cele legate de esen�a  fami-
liei, neavând repere reale, necitind 
i neascultând, neco-
municând cu psihologii sau cu preo�ii, ajung s� adopte 
spiritul 
i comportamentul ”de turm�”, convenabil pen-
tru ei, deoarece responsabilitatea nu exist�, este diluat� 
sau împ�r�it� între to�i membrii grupului de apartenen��, 
aceasta legându-i emo�ional, profund, ca ni
te curen�i 
submarini, puternici, în continu� mi
care 
i cu sens 
schimb�tor.       

Unora dintre oameni, le este mai simplu s� nu î
i 
asume responsabilit��i, având impresia c� ei controleaz� 

totul. Cred c� vor �  iubi�i pentru ceea ce sunt sau reprezin-
t�. Când, dup� un timp, poleiala dispare, trauma este cu 
atât mai puternic�. Mai devreme sau mai târziu, perechea 
sa realizeaz� cu cine are de a face, dup� care în func�ie de 
circumstan�e, ia decizii. Unii doresc al�turi, permanent, 
pe cineva frumos, uitând s� se priveasc� 
i ei în oglin-
d�. A
a a ap�rut 
i expresia criza vârstei mijlocii, când 
oamenii doresc s� î
i rea� rme poten�a, s� î
i recon� rme 
atractivitatea pentru cei din genul opus, când iau decizii 
majore 
i neinspirate.

Conform cercet�rilor, nou�zeci 
i cinci la sut� ne 
este transmis prin fenotip, de la societate 
i cinci la sut� 
prin genotip, de la p�rin�i. Contextul social î
i pune ac-
centuat 
i majoritar amprenta asupra � in�ei umane, � ind 
cel mai important element de presiune. Dorin�a oric�rui 
om, de apartenen�� la un grup este atât de mare, încât ar 
face orice pentru a-i apar�ine 
i a se conforma, aici intrând 

i nevoia de familie. Cu alte cuvinte, nici dac� vrem, nu 
putem tr�i f�r� ea, pentru c� a
a suntem f�cu�i. Depinde 
de arta pe care o avem, � ecare în parte, ca, dac� ne dorim, 
s� o facem s� � e, nu o colivie, chiar de aur, ci locul în care 
s� ne sim�im ferici�i.  

În data de 2 februarie, a.c, la invita�ia Episcopii-
lor Romano-Catolice �i Greco-Catolice de Oradea de a 
participa la cea de-a XVI-a Zi Mondial� a Persoanelor 
Consacrate au r�spuns a� rmativ cele 15 Comunit��i Re-
ligioase, în num�r de 40 de persoane, care î�i desf��oar� 
activitatea pe teritoriul Diecezei Romano Catolice �i al 
Eparhiei Greco Catolice.

Programul acestei zile de s�rb�toare a început la 
ora 9.30 cu înscrierile participan�ilor veni�i din Oradea �i 
alte localit��i – Zal�u, Carei, �inteu, F�getu, Beiu� - dup� 
care, la ora 10, a avut loc adora�ia Preasfântului Sacra-
ment în Catedrala Romano-Catolic� din Oradea, în cadrul 
c�reia s-a recitat din Liturghia Orelor ora medie.

Înainte de Sfânta Liturghie, speci� c s�rb�torii Întâm-
pin�rii Domnului, în parcul Catedralei au fost binecuvântate 
lumân�rile, dup� care Persoanele Consacrate �i credincio�ii 
în procesiune cu lumân�rile aprinse au intrat în Catedral�.

Sfânta Liturghie a fost o� ciat� de Excelen�a sa, 
Böcskei László, al�turi de Vicarul Episcopal Greco-Ca-
tolic Florian Gui, de numero�i preo�i, cu participarea 
unui mare num�r de credincio�i. Cu toate c� celebrarea 
a durat în jur de 2 ore, atât preo�ii, c�lug�rii, cât �i laicii 
prezen�i au participat atât de activ încât nimeni nu a sim-
�it cum a zburat timpul.

În cuvântul de înv���tur�, P�storul Diecezei, a dorit 
s� mul�umeasc� tuturor, c�lug�rilor �i c�lug�ri�elor pentru 
slujirea pe care o aduc �i o depun în diecez�, transmi�ând 
�i mesajul Prea S� n�itului Episcop Virgil Bercea. Ne-a 
îndemnat pe noi, ca persoane consacrate, dup� exemplul 
Mariei, ,,care p�stra toate �i le medita în inima ei”, s� p�s-
tr�m în inima noastr� tot ceea ce Dumnezeu ne-a d�ru-
it �i continu� s� ne d�ruiasc�, prin harul chem�rii, prin 
sacramentele sale, dar �i prin chemarea noastr� special� 

la propov�duire. Preas� n�itul ne-a îndemnat s� punem în 
centrul vie�ii noastre, în primul rând Euharistia, medita�ia 
textelor �i liturgia orelor, printr-o preg�tire permanent� �i 
con�tiincioas� care s� favorizeze un climat de lini�te inte-
rioar�, aprofundarea teologic� a propriei noastre credin�e 
pentru a putea sem�na bucuria �i bog��ia vie�ii consacrate, 
iar aceast� zi s� ne ajute în tr�irea cu pasiune a chem�rii 
noastre, s� primim cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-l pu-
tea vesti cu râvn� �i dedica�ie.

Dup� predic�, a avut loc un moment deosebit: � e-
care congrega�ie �i-a prezentat carisma speci� c� �i dome-
niul de activitate printr-un simbol �i o rug�ciune, urmat de 
reînnoirea voturilor rostit� împreun�, în limba român� �i 
în limba maghiar�. Preas� n�itul a îndemnat �i credincio�ii 
s� înso�easc� persoanele consacrate cu rug�ciunile lor.

Dup� Sfânta Liturghie, toate persoanele consacrate 
prezente la întâlnire au fost invitate la un moment de agap� 
fr��easc� în Palatul Episcopal, dup� care a urmat un pro-
gram recreativ. Pentru noi, Persoanele Consacrate, aceast� 
întâlnire a fost un mijloc de a ne aprofunda propria chemare 
�i un prilej de a experimenta comuniunea între noi.

Sora LETIZIA www.varad.org

Ziua Persoanelor Consacrate
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Exagerez în scris ca s� pot �  cît de cît 

normal în via��. Exagerez cu ceea ce am mai 
vulnerabil.

Via�a este singura posibilitate de a începe 
sfîr�itul lumii. Orice privire aruncat� asupra 
lumii este prima �i ultima privire.

Adev�rata întrebare nu e aceea dac� 
exist� Dumnezeu, ci aceea dac� exist�m noi 
pentru Dumnezeu.

Cea mai mare bucurie e cea ampli� cat� 
prin bucuria altuia.

Cultura este o form� de a mobiliza 
talentul neajunsurilor proprii.

Adev�rurile sînt utile doar în stadiul de 
ipotez�.

Î�i trebuie o jum�tate de via�� ca s� î�i 
faci iluzii, �i o alt� jum�tate ca s� scapi de ele.

În general, în universit�
i se  înva
� 
despre ceea ce au gîndit cei care nu au ajuns s� 
predea în universit��i.

Mul�i, crezînd c� au un gram de talent, 
î�i permit luxul de a nu mai avea bun-sim�. 
Nemaivorbind c� pentru unii chiar �i cultura 
este doar un mod de a se sminti mai spectaculos.

Istoria este cea mai elaborat� bîrf� a 
speciei umane.

Un anume fel de poezie a devenit doar un 
vesel azil pentru rata�i.

Cînd v�d o serie de tablouri actuale, îmi 
vine s� discut savant despre... rame.

Mul�i demonstreaz� doar c� orice crea�ie, 
chiar �i cea divin�, poate produce erori, rateuri.

Pentru unii spiritul este un fel de cuier pe 
care este ag��at� materia.

R�utatea m�soar� cel mai bine impostura.
Topicul uman cel mai ferm este u-topia.
Nu vreau nici s� schimb lumea, nici s� o 

judec. Vreau doar s� o privesc...
Fericirea este doar posibilitatea fericirii.
Contrar unei îndelung controversate 

spuse nietzcheene, Dumnezeu nu a murit. El s-a 
n�scut înainte de a �  �i a înviat dup� ce a murit.

Timpul este iluzia cu care ni se pare c� 
m�sur�m ceva de ordinul existen�ei. Existen�a 
secret� iluzia numit� timp. Existen�a exist� doar 
înafara timpului. Doar c�zut� din timp existen�a 
devine posibil�. Noi vom în�elege ce este timpul 
doar cînd îl vom vedea.

Faptul de a �  bun, chiar �i cu cei r�i, este 
un privilegiu rezervat doar celor cu adev�rat buni.

Dac� cititul �i scrisul nu prea conteaz� la 
mîntuire, nu prea m� v�d bine la judecata � nal�.

Apocalipsa, o fântân� sigilat�
La Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare 

a ap�rut o nou� lucrare: Apocalipsa, o fântân� sigilat�, 
tradus� de pr. Mihai Tegze�.

Cuvintele Apocalipsei sunt pline de speran��, 
provenind din experien�a primelor comunit��i cre�tine 
supuse încerc�rilor �i persecu�iilor. Sunt cuvinte complexe 
�i misterioase, exprimate cu ajutorul simbolurilor, 
imaginilor �i al unor no�iuni necunoscute omului 
contemporan. Din aceast� cauz� cititorul are nevoie de 
interpretarea textului sacru pentru a-l putea în�elege.

P�rintele Silvio Barbaglia, biblist renumit, îl 
ajut� pe cititor s� p�trund� în sensul profund al textului 
sacru, pentru ca acesta s�-i poat� d�rui speran�a ca „un 
râu cu apa vie�ii, limpede ca �i cristalul, care ie�ea din 
tronul lui Dumnezeu �i al Mielului” (Apoc. 22,1), irigând 
încontinuu noul Ierusalim d�ruit de Dumnezeu, pe care 
Ioan îl contempl� în � nalul viziunii sale.

Ioan va �  dus în cer �i va descrie „Liturghia 
cereasc�” – închinat� „Celui care �ade pe tron” – pornind 
de la imaginile tronului, ale b�trânilor �i ale � in�elor, ale 
îngerilor, ale numerelor 6, 7, 8, 666, 1.000, 144.000. Este 
prezentat� „cartea sigilat�” care va putea �  deschis� numai 
de vl�starul lui David, „Mielul” înjunghiat �i înviat.

P�rintele Barbaglia explic� minunat lupta cereasc� 
dintre Arhanghelul Mihail �i Dragonul de foc, dar 
subliniaz� c� soarta celor care urmeaz� Fiara este complet 
diferit� de a celor care-L urmeaz� pe Domnul.

În partea � nal� a lucr�rii – respectând cronologia 
textului biblic – autorul eviden�iaz� c� victoria lui 
Dumnezeu r�sun� în cer, prezentându-i pe cei invita�i la 
osp��ul nun�ii Mielului, care particip� la împ�r��ia de „o 
mie de ani” ce se va instaura în „noul Ierusalim” construit 
de însu�i Dumnezeu printr-o nou� �i de� nitiv� crea�ie.

Având în vedere faptul c� în ritul nostru bizantin 
Apocalipsa se cite�te integral la sf. Liturghie – în � ecare 
an – în timpul Postului Mare, invit preo�ii s� se inspire 
în predicile lor din aceast� carte care explic� într-un mod 
simplu misterul înglobat în ultima carte a Scripturii.

Biroul de pres�
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Duminic�  22 ianuarie 2012, la nivelul protopo-
piatului Beiu�, la Biserica greco-catolic� „S� n�ii Trei 
Ierarhi Vasile, Grigore �i Ioan” s-au adunat cu smerenie 
�i credin�� în numele �i în prezen�a lui Isus Cristos un 
num�r de credincio�i (în jur de 300), apar�inând diferi-
telor culte religioase, pentru a se ruga împreun� în cea 
de a doua decad� a s�vâr�irii acestei octave de rug�ciuni 
statuând în felul acesta o tradi�ie ecumenic�, reluat� me-
reu în aceast� perioad�, în ultimii 11 ani. Credincio�ii �i 
preo�ii diferitelor confesiuni, prin prezen�a lor, prin ru-
g�ciunile dimpreun�, prin lucr�rile de cuvânt, au tr�it, 
�i au înscris pe v�lul vie�ii cre�tine, semnul p�cii �i al 
unit��ii cerut cu t�rie �i permanen�� de Mântuitorul nos-
tru Isus Cristos. Au participat credincio�ii din aproape 
toate confesiunile, preo�ii greco-catolici din protopopiat, 
preotul romano-catolic, preotul reformat, pastorul cultu-
lui penticostal, precum �i primarul, viceprimarul, con-
silierii Consiliului Local �i lideri ai un partid. Absen�a 
preo�ilor Bisericii ortodoxe, dincolo de suspiciunea unui 
semnal fa�� de lipsa semnului p�cii �i unit��ii, a însem-
nat un mare regret, m�rturisit sau nem�rturisit de c�tre 
credincio�ii prezen�i: ortodoc�i, greco-catolici, romano-
catolici, reforma�i sau din alte culte.

Am îngenuncheat împreun�, am ascultat �i am 
tr�it împreun� evanghelia rostit� în Sfânta Liturghie. Am 
în�eles �i am tr�it împreun� sensul, emo�ia �i m�re�ia te-
mei acestei octave de rug�ciuni: „To�i vom �  schimba�i 
prin victoria Domnului nostru Isus Cristos”, r�st�lm�cit� 
cu mult har în lucr�rile de cuvânt ale vorbitorilor.

P�rintele Iosif Slobodnic pornind de la promisi-
unea lui Isus Cristos, ne-a spuna c� „unde doi sau trei 
se adun� în numele meu, acolo sunt �i eu prezent” (Ma-
tei 18,20) ne-a îndeamnat, pe to�i cei boteza�i în Isus 
Cristos, s� ne cunoa�tem, s�-L m�rturisim împreun� pe 
Dumnezeu, cu ocazia acestei octave de rug�ciuni, dar 
�i cu alte ocazii, pe care trebuie s� le c�ut�m s� ni le 
construim împreun�. Folosindu-se de dou� povestioare 
ilustrative, p�rintele a subliniat necesitatea c�ut�rii lui 
Dumnezeu, care prin mijlocirea � ului s�u Isus Cristos 
ne va ajuta s� ne schimb�m s� ne transform�m din oa-
meni „c�ut�tori” de avu�ii materiale, în neobosi�i „c�-
ut�tori” a lui Dumnezeu pentru a tr�ii în spiritul iubirii 
�i a toleran�ei.

P�rintele romano-catolic, a pornit în a� rma�iile 
sale de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care ne 
spune c� noi oamenii-precum Sf. Apostol – nu suntem 
des�vâr�i�i, dar trebuie s� alerg�m spre des�vâr�ire. 
For�ele r�ului, p�catele pot �  învinse, prin ascultare, 
comuniune în rug�ciune �i participarea la frângerea 
pâinii. Solu�ia este iubirea de Dumnezeu �i de semenii 
no�tri. Astfel vom putea �  converti�i, schimba�i, pre-

cum Saul din Tars. P�rintele �i-a încheiat cuvântul de 
înv���tur� cu o frumoas� �i impresionant� rug�ciune 
a Sfântul Francisc de Asissi, îndemnând s� ne rug�m 
pentru împlinirea noastr� în dorin�a arz�toare a Sfân-
tului: „Doamne f� din mine un instrument al împ�c�rii 
între oameni”.

P�rintele reformat Reman �tefan a a� rmat cu 
argumente biblice, c� unitatea în diversitate, este posi-
bil�, dac� se începe, în construc�ia acestei unit��i, prin 
acceptarea diferen�elor de identitate �i a tradi�iilor. Pro-
pov�duirea Evangheliei într-o lume dominat� de ur� 
�i învr�jbire ne ajut� s� aprofund�m �i s� tr�im altfel 
libertatea, credin�a, iubirea.   Cristos – spune p�rinte-
le Reman - nu a demolat �i nu demoleaz� structurile 
�i puterile umane. Lucrarea energiei divine în noi, ne 
transfera , ne trans� gureaz� . Vom în�elege c� „econo-
micul” nu este unica valoare, devenirea noastr� spiritu-
al� prin apropierea de Dumnezeu, va cre�te, f�cându-se 
s� în�elegem ca la cea de a doua venire a mântuitorului 
vii �i mor�ii vor �  total schimba�i, spiritualitatea � ind 
primordial� �i evident�, trupurile, materialitatea � ind 
mai pu�in vizibil�. În încheiere p�rintele ne-a îndem-
nat: „ruga�i-v� cu smerenie, cu gândurile c�tre cel ce 
ne-a deschis calea. Prin rug�ciune �i smerenie s� adu-
cem împ�carea în su� etele noastre”. Pastorul Bisericii 
penticostale, Pustan Vladimir, pres�rându-�i expunerea 
cu parabole  foarte sugestive, a transmis câteva idei 
valoroase: „Adev�ratul cre�tin este cel care ascult� de 
Cristos;  s�-l cinstim pe Cristos cu inima �i nu cu buze-
le;  Promisiunea de a asculta Sfânta Liturghie, f�r� a o 
asculta �i a o înf�ptui este ca �i cum ai acorda o vioar� 
zeci de ani, f�r� s� cân�i nici-o melodie, rezultând o 
cre�tin�tate slab�; Biserica �i oamenii s�i trebuie s� se 
sacri� ce pentru cei s�raci, s� �  al�turi de ei (s� folosim 
ligheanul cu ap� nu pentru a ne sp�la pe mâini ca Pilat 
din Pont, ci ca s� sp�l�m picioarele ucenicilor precum 

Ioan D�R�B�NEANU

Octava de rug�ciuni pentru unitatea cre�tinilor
la Beiu�
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Isus Cristos). Omul are �ans� pentru dou� transferuri în 
spiritualitate: acum când tr�im �i apoi în ziua învierii 
întru Cristos; s� a�tept�m ziua aceea cu mul�umirea c� 
am fost cre�tini adev�ra�i”.

P�rintele protopop Ioan Mada a vorbit despre 
schimbare, transformarea noastr� pentru via�a ve�nic�. 
O vede ca �i pe o n�dejde a cre�tinului transformat� 
în realitate spiritual� prin înt�rirea credin�ei în lucrarea 
lui Dumnezeu. R�stignirea pe cruce �i învierea lui Isus 
Cristos este modelul suprem al transform�rii �i al vic-
toriei. Pe cruce Isus Cristos a luat asupra sa pedeapsa 
pentru p�catele oamenilor. Mormântul gol este garan-
�ia învierii noastre. Pe noi to�i Dumnezeu ne-a inclus 
în lucrarea Sa de restaurare a umanit��ii, oferindu-ne 
posibilitatea de a ne transforma în toate aspectele vie�ii 
noastre, avându-l ca model pe mântuitorul nostru Isus 
Cristos. În rela�iile noastre, interumane , trecem ast�zi 
prin situa�iile grele, supu�i de multe ori nevoilor �i  su-
ferin�elor cotidiene de tot felul. S� urm�m modelul lui 
Isus Cristos. Smerenia, umilin�a, rug�ciunea, încrede-
rea în Dumnezeu, ne va transforma, ne va schimba pe 
to�i. Vom cunoa�te adev�rata bucurie pe care „o experi-
ment�m în întâlnirea cu Cristos”. Ne vom reg�si trans-
forma�i în pacea lui Cristos. Transformarea cu ajutorul 

dragostei în Dumnezeu prin Isus Cristos este nep�rti-
nitoare, îndur�toare, iert�toare. Dac� vom avea iubire 
vom �ti s� p�zim poruncile lui Dumnezeu. Iubind pe 
semeni no�tri, vom �  iubi�i. Dragostea pentru Dumne-
zeu este eviden�a în iubirea dintre noi.

Cristos este aici �i va �  pân� la sfâr�itul veacu-
rilor, Suntem acum �i vom �  cu El atunci, to�i care ne 
deschidem vie�ile pentru Cristos devenind p�rta�i la 
m�rirea lui Isus Cristos.”

La � nalul întâlnirii ecumenice a luat cuvântul �i 
primarul Municipiului Beiu�, domnul Adrian Domoco� 
care a exprimat în cuvinte potrivite nu numai admira�ia 
pentru organizarea octavei de rug�ciuni, de c�tre Biseri-
ca Greco-Catolic�, activitate devenit� tradi�ie în ultimi 
11 ani, ci �i emo�iile personale, smerenia cre�tin� tr�it� 
cu aceast� ocazie. Domnul primar a contrapus realit��ile 
negative din via�a societ��ii de ast�zi (violen��, s�r�cie, 
invidie, corup�ie etc.) cu solu�ia propus� de Sfânta Scrip-
tur�, propov�duit� de Bisericile cre�tine: iubirea, ierta-
rea, umilin�a, modelul jertfei lui Isus Cristos.

Activitatea din biseric� s-a încheiat cu un moment 
emo�ionant colectiv. To�i participan�ii, cre�tini de diferite 
confesiuni �i preo�ii au cântat cu su� et deschis în comuni-
une spiritual� cântecul „Fra�i cre�tini din lumea întreag�”.

În dup� amiaza zilei de 30 ianuarie 2012, la In-
stitutul Ponti� cal de Muzic� Sacr� (Ponti� cio Istituto 
di Musica Sacra) de la Roma a avut loc un moment 
special pentru Biserica Român� Unit�, cât �i pentru Co-
legiul Ponti� cal „Pio Romeno”: domnul profesor Radu 
Ioan Mure�an din Eparhia de Oradea Mare �i-a sus�inut 
teza de doctorat în muzicologie, cu titlul: „Cânt�rile 
Vecerniei de sâmb�t� pe cele opt glasuri ale Biseri-
cii Bizantine Române-Greco-Catolic�” („I canti del 
Vespro di Sabato sugli otto toni della Chiesa Bizanti-
no-Romena-Greco-Cattolica”), conduc�tor al lucr�rii 
� ind Nicola Tangari, profesor de muzicologie la Insti-
tutul mai sus amintit.

Comisia care i-a conferit doctoratul domnului 
Radu Mure�an a fost impresionat� atât de profunzimea 
tematicii, pu�in cunoscut� lumii latine, cât mai ales de 
seriozitatea �i profesionalismul cu care acesta a tratat 
problematica muzicii biserice�ti din Biserica Român� 
Unit�, în spe��, de cântarea de stran� de la Catedrala 
din Blaj, devenit� un model pentru toate celelalte epar-
hii greco-catolice române�ti. Pentru aceasta, teza sa a 
fost evaluat� de c�tre comisia Institutului de Muzic� 
Sacr� cu cali� cativul magna cum laude.

Cercetarea f�cut� de c�tre Profesorul Radu Mu-
re�an reprezint� o încununare a muncii sale, atât în ca-
litate de cânt�re� de muzic� bisericeasc�, dar mai ales 
de profesor de muzic� �i cânt bisericesc la Facultatea 
de Teologie Greco-Catolic� din Oradea. La sus�ine-

rea tezei de doctorat au fost prezen�i – pe lâng� rudele 
apropiate ale domnului profesor – �i Preas� n�ia Sa Vir-
gil Bercea, episcop de Oradea Mare, al�turi de distin�ii 
profesori Maria �i Valentin Timaru, de la Academia de 
Muzic� „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Prin teza sa de doctorat, maestrul Radu Mure�an 
redeschide drumul cânt�rii biserice�ti din Biserica Gre-
co-Catolic�, nu doar spre o cercetare la nivel teoretic, 
cât mai ales spre o interpretare cât mai adecvat� a aces-
teia, spre cântarea vie, spre o cântare-rug�ciune, care 
s�-l înal�e pe om la Dumnezeu.

Andrei ROMAN

Doctorat la Institutul de Muzic� Sacr� din Roma
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Abordarea trecutului, a tipurilor de raportare la 
prezent, a naturii �i obiectivit��ii demersului istoric sînt 
teme pe care istoriogra� a noastr� le-a tratat, cu rarissime 
excep�ii, într-o manier� bombastic�, v�dit patriotard�. În 
locul realit��ilor deductibile au fost preferate eroismele 
de manual, în locul lucidit��ii documentare s-a încurajat 
falsul �i mitizarea. La o sumar� privire retrospectiv� re-
iese c� poporul român a stat întotdeauna bine cu trecutul 
istoric, dar este tot timpul în r�sp�r cu prezentul. Cu cît 
prezentul este mai gîngav, mai înclinat spre un perpetuu 
defetism mioritic, cu atît, a contrario, trecutul este co-
ple�it cu toat� gloria. Ca atare, acestuia din urm� i s-au 
atribuit eroisme �i inten�ionalit��i de multe ori fanteziste. 
Logic� dup� care noi am avut întotdeauna un trecut m�-
re�, grandios, dar, paradoxal – c� tot vorbim de parado-
xuri istorice -,  nu prea avem niciodat� prezent. Noi st�m, 
dup� cum spunea C. Noica, „mai bine cu posibilul decît 
cu realul”. Istoria noastr� r�mîne, genera�ie dup� genera-
�ie, o sum� de posibilit��i mereu ratate.

Cam acestea sînt cadrele opera�ionale în care 
se mi�c� volumul Paradoxuri istorice române�ti, Ed. 
Transilvania, 2011, apar�inînd p�rintelui Vasile Goje. 
Autorul î�i asum� de la început un anumit risc, �i anu-
me acela de a judeca istoria  prin datele prezentului, 
f�r� a mai a�tepta invocatele distan�e fa�� de unele eve-
nimente. Dup� cum se �tie, prezentul se sustrage mereu 
oric�rei obiectivit��i istorice. Cu cît unele tr�iri eveni-
men�iale sînt mai apropiate, cu atît par mai confuze unei 
abord�ri istorice. Numai c� autorul nu se opre�te doar 
la prezent – în contul c�ruia pune toate tarele trecutului 
-, ci face �i un dezinhibat excurs istoriogra� c, cu multe 
impulsuri polemice. Considera�iile istorico-religioase, 
cu dese tente morale, evalueaz� pertinent abunden�a 
paradoxurilor istoriei române�ti, inconsecven�ele �i 
umbrele acesteia, cu un accent pe nedrept��ile comise 
împotriva Bisericii greco-catolice. De n-ar �  s� ne gîn-
dim decît la supremul nostru paradox istoric, acela de a 
�  o �ar� latin� cu o religie majoritar ortodox�. Operînd 
cu un stil percutant, autorul ne propune o fresc� psi-
hologico-istoric�, de la analiza lingvistic�, prospec�ia 
religioas� la devoalarea miturilor, în încercarea de a 
contura în mod r�spicat adev�rul care, de obicei, scap� 
oric�rei istorialit��i. Fraza c�r�ii curge � uent, argumen-
tele înso�esc orice a� rma�ie a acestor texte eseistice de 
panoramare a realit��ii istoriogra� ce române�ti. Toate 

aceste incursiuni în trecutul nostru au o subliminal� 
valen�� paideic�, de corijare a unor metehne �i erori 
adînc împ�mîntenite. Mai aproape de istoria mentalit�-
�ilor decît de acribia arhivistic�, cartea p�rintelui Vasile 
Goje este un autentic exerci�iu de a p�stra con�tiin�a 
treaz�, con�tiin�� care prea de multe ori adoarme pe 
false mituri istorice, pe cutume demult erodate. Spus 
pe scurt, parcurgerea textelor acestui volum procur� o 
atitudine stenic�, chiar dac� este resemnat� pe alocuri. 
C�ci, la noi, nu doar istoria, ci chiar �i bunul sim� este 
un paradox – dup� cum spunea A. Paleologu.

Din aceast� lectur� în�elegem mai bine c� exis-
t� o istorie a spa�iului �i una a timpului care nu pot �  
suprapuse. Orice privire spre ceea ce se �tie trebuie du-
blat� de o alta spre ceea ce nu se �tie. Spus u�or parado-
xal, trecutul nu poate �  cunoscut decît ca prezent sus-
tras oric�rei priviri istorice. Iar istoria noastr�, trecut� 
�i prezent�, continu� s� r�mîn� un mod paradoxal de a 
� , un hazard aruncat de la o genera�ie la alta.

PARADOXUL CA MOD ISTORIC DE A FI
Ioan F. POP

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2012
MARTIE

Inten�ia general�: Pentru ca s� � e recunoscut� în mod corespunz�tor în toat� lumea contribu�ia femeilor la 
dezvoltarea societ��ii.

Inten�ia misionar�: Pentru ca Spiritul Sfânt s� acorde perseveren�� celor care, îndeosebi în Asia, sunt discrimi-
na�i, persecuta�i �i uci�i din cauza numelui lui Cristos. 
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Pr. Sorin CR�CIUN

De Ziua Mondial� a Bolnavului care este s�rb�to-
rit� în � ecare 11 februarie, Biserica Greco Catolic� din 
Oradea a marcat acest eveniment cu invita�ia f�cut� de 
Comunitatea Franciscan� de la biserica „Maica Dom-
nului” la o sear� de rug�ciune pentru bolnavii comuni-
t��ilor noastre, dar �i pentru to�i bolnavii din lume. De 
asemenea la Spitalul Municipal Gavril Curteanu, Sec�ia 
de Psihiatrie luni, 13 februarie a.c., s-a �inut un moment 
artistic de c�tre un grup de tineri din biseric�, dup� care 
bolnavilor li s-au oferit câte o felie de tort �i pr�jituri de 
c�tre elevii de la Liceul „Aurel Laz�r” din Oradea.

Bolnavii, ace�ti binecuvânta�i ai Tat�lui Ceresc, 
sunt o comoar� pentru p�storii bisericilor. Isus în acti-
vitatea Sa de predicare a Cuvântului despre Dumnezeu 
avea o sensibilitate deosebit� fa�� de suferinzii care de 
nenum�rate ori îl c�utau pentru a le d�rui vindecarea. 
El le trata r�nile � zice, traumele psihice dar �i neputin-
�ele spirituale ale lor f�r� nici un fel de discriminare. 
El, Fiul lui Dumnezeu, a iubit bolnavii �i i-a ajutat prin 
excelen��, noi preo�ii în misiunea noastr� trebuie s�-L 
copiem în acest sens pe Înv���torul �i Domnul nostru. 
Fiecare p�rinte are bolnavi în parohia pe care o p�sto-
re�te, � ecare avem datoria de a le purta de grij� acestor 
credincio�i de-ai no�tri, dar exist� o categorie special� 
de preo�i misionari care prin excelen�� se ocup� de bol-
navii interna�i în spitale sau sanatorii.

Aceast� categorie de preo�i pe lâng� abilit��ile 
speciale pe care le au �i trebuie s� �i le cultive în perma-
nen�� mai au nevoie de mult�, mult� r�bdare �i empatie. 
Atunci când bolnavul ce este în fa�a noastr� simte c� p�-
rintele ia asupra sa o parte din durerea sa este mai u�urat.

Ca preotul de spital am o misiune sfânt� de a-L 
aduce pe Cristos pe masa de Altar a bisericii sau capelei 
în care slujesc, �i de acolo s�-L duc la patul bolnavului 
în Sfântul Sacrament. De fapt este un simplu transfer 
al S� ntei Taine de la un altar pe care se aduce Sfânta 
Jertf� la un alt altar pe care se consum� Sfânta Jertf� 
deoarece, ca preot de spital, am datoria de a sluji la 
cele dou� altare: cel din biseric� �i patul bolnavului. 
Da, dragii mei, eu m� rog mai mult la patul bolnavu-
lui adic� la cel de-al doilea altar al meu, unde cre�tinul 
în suferin�� arde ca o jertf� de isp��ire pentru p�catele 
personale dar �i ale mele sau poate chiar a lumii între-
gi. Cre�tinul în suferin�� cre�te spiritual �i dac� preotul 
îl ajut� s� descopere misterul suferin�ei sale în lumina 
înv���turii �i a Harului Dumnezeiesc se resemneaz� �i 
chiar ajunge în cele din urm� s� mul�umeasc� pentru 
acest dar minunat de isp��ire. 

În bolnavii cre�tini eu îl reg�sesc adesea pe 
Isus plin de r�ni care urc� muntele Golgota sus-
pinând, dar resemnat deoarece o face pentru a ne 
scoate din robia p�catelor noastre. M� închin în fa�a 
ta bolnavule cre�tin care m� înve�i de � ecare dat� 

cât a suferit Domnul meu pentru mine. Î�i mul�u-
mesc pentru c� exi�ti deoarece tu împreun� cu Isus 
e�ti pentru noi un model ce ne ajut� �i ne înva�� s� 
� m mai buni.

Este greu ca, în � ecare zi, diminea�a �i seara, s� 
te întâlne�ti cu durerea, cu suferin�a uman�, dar e foarte 
frumos. Nu poate un preot dedicat muncii cu bolnavii s� 
reziste în acest mediu dac� nu are abilit��i speciale care 
s�-l recomande pentru a�a ceva, abilit��i ce trebuiesc 
îns� cultivate în permanen��. Un element esen�ial pentru 
sus�inerea preotului este programul spiritual al acestuia 
care trebuie respectat cu s� n�enie deoarece numai a�a te 
po�i înc�rca su� ete�te pentru ca mai apoi s� po�i da la 
altarul de la patul bolnavului. Pentru preotul din spital 
activitatea sa zilnic� începe cu Sfânta Liturghie celebra-
t� diminea�a �i se termin� cu o slujb� de sear�. Nu po�i 
merge la bolnav cu mâna goal� a�a c� trebuie s� treci pe 
la Isus, prin biseric�, s� te umpli de daruri înainte, iar 
când vii din spital nu po�i merge cu su� etul gol acas� la 
familia ta trebuie iar s� treci pe la Domnul s� te umple 
de bine pentru ai t�i. Ideal ar �  ca în spitale s� slujeasc� 
preo�i c�lug�ri pentru c�, atunci, ar putea �  gestionate 
mai e� cient �i problemele bolnavilor a� a�i în situa�ii ex-
treme, care trebuie s� � e exorciza�i, dar randamentul mi-
sionarului este dat de nivelul spiritual la care se g�se�te 
�i disponibilitatea de a sacri� ca cât mai mult din timpul 
s�u pentru ace�ti copii ai lui Dumnezeu.

Pentru mine a fost greu la început în munca cu 
bolnavii psihici de care m� ocup. Dar ace�tia m-au aju-
tat s� descopere în mine virtu�i cre�tine cum ar � : r�b-
darea, în�elegerea, umilin�a, mila, caritatea… �i nu nu-
mai, s� le descop�r dar cu ajutorul lor le fac s� rodeasc� 
în � ecare zi. Avem vizitatori la noi în spital care nu 
rezist� s� stea mai mult de o jum�tate de or�, nou� ni se 
întâmpl� de multe ori s� st�m de diminea�a pân� seara 
�i, paradoxal, dac� am rezolvat o problem� nu sim�im 
oboseala. Gândi�i-v� ce poate �  mai frumos pentru un 
om decât s� stea de vorb� cu un sinuciga� �i s�-l deter-
mine s� renun�e la gândurile lui distructive. 

Pentru noi cei ce slujim în spitale: medici, asis-
tente, psihologi, preo�i, terapeu�i principala noastr� 
preocupare este de a face tot posibilul pentru a gr�bi 
vindecarea acolo unde este cazul sau pentru a îmbu-
n�t��ii confortul bolnavului paliativ. În acest sens noi 
lucr�m în echip�, completându-ne reciproc. Am desco-
perit îns� împreun� c� noi terapeu�ii trat�m dar Bunul 
Dumnezeu vindec�, �i tot El este cel care ne sus�ine pe 
noi în munca delicat� pe care o prest�m pentru binele 
semenilor no�tri.

Binecuvânteaz�-i Doamne pe to�i bolnavii no�tri!
Ajut�-i, Doamne, pe to�i cei ce se ocup� de 

îmbun�t��irea st�rii bolnavilor no�tri �i le d� Har, 
T�rie �i R�bdare! 

„Micul Altar” de la patul bolnavului
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Parohia Greco-Catolic� din B�d�cin �i 
Funda�ia „Corneliu Coposu”, Filiala S�laj, în 
colaborare cu Centrul de Cultur� �i Art� al Ju-
de�ului S�laj, Direc�ia Jude�ean� pentru Cultu-
r�, Culte �i Patrimoniu Cultural Na�ional S�laj, 
Muzeul Jude�ean de Istorie �i Art� din Zal�u, 
Prim�ria Comunei Pericei �i Radio Maria, au 
organizat duminic�, 5 februarie 2012, manifes-
tarea „Satul B�d�cin �i familia Maniu între is-
torie, memorie �i prezent” menit� s� omagieze 
personalitatea lui Iuliu Maniu.

La acest eveniment, desf��urat la 59 de 
ani de la moartea lui Iuliu Maniu în închisoa-
rea de la Sighet, au participat istorici, muze-
ogra� , clerici, localnici, cadre didactice �i elevi 
din B�d�cin.

În biserica greco-catolic� din sat a fost celebrat�, 
în prezen�a vicarului general al Episcopiei Greco-Ca-
tolice de Oradea, Florian Gui, a vicarului foraneu al 
S�lajului, Gheorghe �urca�, a protopopului �imleului-
Silvaniei, Nicolae Bodea, �i a preo�ilor din protopopiat, 
Sfânta Liturghie �i Parastasul pentru familia Maniu.

În baza hot�rârii nr. 2 din 31 ian. 2012 a Consi-
liului Local Pericei, în semn de omagiu, „S� nxului de 
la B�d�cin” i s-a conferit titlul de „Cet��ean de onoare 
post-mortem”. Primarul comunei Pericei, Boncidai Csa-
ba, a înmânat distinc�ia �i o plachet� vicarului Florian 
Gui. Ulterior a fost inaugurat muzeul din cadrul bisericii, 
invita�ii putând aici admira costume populare autentice, 
obiecte casnice vechi, ceramic�, precum �i mobilier, ta-
blouri �i diverse obiecte apar�inând familiei Maniu.

Manifestarea a continuat la �coala din B�d�cin, 
construit� (la fel ca �i biserica greco-catolic�) pe un te-
ren donat de Iuliu Maniu. La �coal� a fost lansat� „Mo-
nogra� a satului B�d�cin �i a familiei Maniu”, semnat� 

de preotul paroh, Cristian Borz. Aici au conferen�iat 
despre activitatea sa politic� �i na�ional�, Doina Cocis, 
director al Direc�iei Jude�ene pentru Cultur�, Culte �i 
Patrimoniu Cultural Na�ional S�laj, Daniel S�uca, di-
rector al Centrului de Cultur� �i Art� al Jude�ului S�laj, 
dr. Horea Pop, � ul al satului, arheolog la Muzeul Jude-
�ean de Istorie �i Art� din Zal�u, dr. Ioan Ciocian, pro-
fesor universitar, dr. Cornel Grad, Liviu Sab�u, precum 
�i muzeogra� i Marin Pop �i Ioan Bejinariu. Valeria Le-
hene a expus proiectul de restaurare a Casei Memoriale 
„Iuliu Maniu”, ac�iune asumat� printr-un parteneriat de 
c�tre Parohia Greco-Catolic� B�d�cin, Direc�ia Jude-
�ean� pentru Cultur�, Culte �i Patrimoniu Cultural Na-
�ional S�laj �i Muzeul din Zal�u.

În � nal, un grup de elevi au prezentat un scurt pro-
gram literar-artistic, care a constat în recitarea unor po-
ezii scrise în perioada deten�iei de c�tre p�rintele Matei 
Boil� �i fratele acestuia, dr. Ioan Boil�, precum �i „Rug�-
ciunea lui Iuliu Maniu”. S-a intonat „Imnul lui Iuliu Ma-
niu”, scris de Ioan Pop, �i „Rug�”, de Corneliu Coposu.

Ioana GALE

Manifest�ri culturale la B�d�cin

Iuliu Maniu 
De ce a rezervat destinul modestului avocat ar-

delean de la Blaj sarcina de a exprima în toate împre-
jur�rile istorice, în zbuciumul a dou� r�zboaie �i la 
r�scrucea atâtor drumuri sociale, voin�a cea nem�r-
turisit� a na�iei?

Cine ar putea r�spunde, f�când doar apel la de-
monstra�ia logic�, acestei chinuitoare întreb�ri! Apa-
rent, nimic nu l-ar �  cali� cat pentru asemenea glorie �i 
pentru asemenea martiriu. Nici sobrietatea înf��i��rii, 
nici cuvântul cump�nit �i foarte pu�in retoric, nici di-
namismul, nici voca�ia spectacularului.

Într-o �ar� de oameni prea supli, Iuliu Maniu a 
preferat s� � e de o�el. Într-o atmosfer� politic� în care 
toat� lumea vorbea f�r� grija substan�ei, el a preferat 
s� tac� dac� efectiv n-a avut ceva de spus.

A avut mereu darul unanimit��ii na�ionale rea-
lizat� peste capul guvernelor �i al partidelor. Lupt�tor 

de prima linie �i chiar de avanposturi, împrejurarea 
l-a ferit totdeauna de asprele încle�t�ri. Poate c� acest 
lucru s-a datorat respectului pe care îl trezea deopotri-
v� la prieteni �i la adversari, poate numai îndemân�rii 
în utilizarea evenimentului �i, la rigoare, în neutraliza-
rea lui. N-a fost oportunist de�i ocaziile nu i-au lipsit. 
Când se s�vâr�ea în �ara româneasc� vre-o mare mur-
d�rie, �i s-au s�vâr�it destule, toat� lumea c�uta girul 
lui moral ca s� acopere, dac� nu s� scuze. R�spundeau 
la apel toate caracterele, toate con�tiin�ele, to�i acade-
micienii �i to�i profesorii.

Numai el, Maniu, se retr�gea deoparte, lini�tit. 
Nu, nu era pentru el acest pahar.

Se concentra parc� în refuzul lui tot ceea ce nu 
înc�pea în abdic�rile noastre la�e.

Locul în istorie �i-l câ�tigase de la primii pa�i. 
Ar �  putut s� consimt� f�r� s� scad�. Dar el a preferat 
s� creasc� renun�ând.
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Într-un alt col� al ��rii, la grani�a de vest, sute de cre-
dincio�i greco �i romano catolici, precum �i ortodoc�i, din 
toate col�urile ��rii (Zal�u, Cluj, Baia Mare, Satu-Mare, Ti-
mi�oara, Suceava, Reghin, Târgu Mure� �i, � re�te, din Bihor, 
atât din localit��ile limitrofe, cât �i de la grani�ele jude�ului, 
din Salonta, �tei sau Marghita), au ales o cale t�cut�, dar 
mult mai e� cace de a cere îndurare divin�: rug�ciunea.

Ini�iativa a luat � in�� acum mul�i ani, promotorii 
acestor nop�i de veghe � ind preo�ii Ioan Chi��r�u, pa-
rohul Bisericii „Regina Pacis” din Timi�oara, �i Emil 
Ghiurc�, parohul greco-catolic din �tei. Mobilul principal 
a fost rug�ciunea pentru �ar�, pentru unitatea bisericilor 
�i a tuturor cre�tinilor, pentru pacea din familii �i din �ara 
noastr�, pentru iertarea p�catelor �i, nu în ultimul rând, 
s-au în�l�at rug�ciuni de recuno�tin�� c�tre Dumnezeu �i 
Sfânta Fecioar� pentru multele haruri primite.

Astfel, la Oradea a avut loc cea de-a 67 noapte de 
veghe, organizat� sub patronajul Episcopiei Române Uni-
te cu Roma, Greco-Catolic� de c�tre Parohia „Duminica 
tuturor S� n�ilor” (Don Orione) din Oradea, care-l are ca 
paroh pe p�rintele Mihai Fechet�.

Programul a început la orele serii cu o vecernie 
în care tinerii teologi ai Seminarului Greco-Catolic din 
Oradea au cântat frumoasa vecernie r�s�ritean�. A urmat 
Sfânta Liturghie Greco-Catolic�, celebrat� de c�tre vica-
rul general al Episcopiei Greco-Catolice, p�rintele Flo-
rian Gui, la care au concelebrat al�i 12 preo�i ai ambelor 
rituri catolice. (...)

A urmat o medita�ie profund� �i frumoas� sus�inu-
t� de teologii din Timi�oara asupra pildei evanghelice a 
„viei tat�lui”, pe care o d� spre lucru slujitorilor. (...)

Apoi cu to�ii ne-am rugat Rozariul, iar la � ecare 
mister s-a rostit un gând meditativ dintre care le amintim 
pe cel spus la decada încoron�rii cu spini: „s� ne lep�d�m 
de fala lumii �i s�-l urm�m în umilin�� pe Cristos”, sau la 
misterul purt�rii crucii: „s� cerem harul t�riei, pentru ca � -
ecare dintre noi s� purt�m crucea cu demnitate �i dragoste”.

Apoi directorul Liceului „Don Orione” a f�cut o scurt� 
prezentare a congrega�iei orionine �i o m�rturie emo�ionant� 
a muncii domniei sale în anii petrecu�i în aceast� �coal�. (...)

La sosirea Preas� n�itului Virgil Bercea, episcopul 
de Oradea, toat� aten�ia s-a îndreptat asupra discursului s�u. 

Preas� n�ia sa reu�e�te întotdeauna s� ating� su� etele celor 
prezen�i; nu a fost altfel nici de data aceasta, deoarece în pri-
mul rând �i-a exprimat bucuria �i recuno�tin�a pentru numirea 
în func�ia de cardinal a Preafericitului Lucian Mure�an. (...)

A urmat vizionarea unui � lm având ca subiect apa-
ri�iile de la Fatima �i explicarea secretelor �i apelul S� ntei 
Fecioare c�tre omenire, apel care nu a fost ascultat, ge-
nerând astfel înc� un r�zboi mondial, urmat mai apoi de 
ciuma ro�ie a comunismului. 

La miezul nop�ii s-a celebrat o liturghie romano-
catolic�, în care au cântat, cu însu� e�ire, tinerii de la Ora-
toriul „Don Orione”.

Dup� Liturghie, o adora�ie de profund� recuno�tin-
�� �i iubire, sus�inut� de p�rintele Emil Ghiurc�, a umplut 
inimile celor prezen�i de prezen�a real� �i divin� a lui Isus. 
Adora�ia, în stilul celor de la Medjugorje, a fost deosebit� 
�i datorit� tinerilor instrumenti�ti �i cânt�re�i, membri ai 
Asocia�iei Darul Vie�ii, veni�i �i ei de la Timi�oara.

Au urmat celelalte mistere ale Rozariului, Paracli-
sul Maicii Domnului �i alte devo�iuni, noaptea de veghe 
încheindu-se cu o alt� Sfânt� Litughie, care s-a terminat 
în zorii zilei.

To�i cei prezen�i au plecat acas� cu inimile mai pline de 
iubirea lui Dumnezeu �i a aproapelui, � ind ferici�i c� pot face 
parte dintr-o comunitate care se roag� pentru �ara sa, pentru 
iertarea p�catelor, pentru r�spândirea Cuvântului divin, pentru 
punerea în practic� a adev�ratelor �i ve�nicelor valori cre�tine.

Ioana B�DICEANU

Noapte de veghe �i rug�ciune

�i din renun��rile lui Iuliu Maniu, mai mult de-
cât din agitatele �i vremelnicile lui guvern�ri, s-a for-
mat con�tiin�a democratic� a na�iunii.

În timp ce an dup� an se vânturau diversiuni �i 
formule echivoce, tot omul de bine s-a obi�nuit s�-l în-
tâlneasc� numai pe el pe drumul cel drept �i în ciuda 
încovoierilor la care îl supunea via�a, acest om de bine 
l-a urmat, l-a citit, l-a ascultat �i l-a votat.

Dac� ar �  s�-i analiz�m caracteristica politic�, ne-
am opri poate la instinctul precis al interesului general.

El n-a vorbit niciodat� în numele unei clase, în 
numele unei categorii.

El a fost mereu glasul înaripat al românilor.
În politica pe care a f�cut-o, din aceast� cauz� 

poate, calea i-a fost, totdeauna pândit� de riscuri.
Aceast� statuie vie, care s-ar �  putut odihni pe 

cele mai m�re�e socluri, a coborât mereu printre noi s� 
ne apere, s� ne sus�ie.

Actualitatea lui Iuliu Maniu este legat� de perma-
nen��. Du�manii lui pier unul dup� altul b�tu�i de vânt. 
Dac� el r�mâne drept în mijlocul furtunii, înseamn� c� 
mai sunt sor�i de via�� liber� �i pentru acest urgisit popor.

N. Carandino
DREPTATEA sâmb�t�, 4 noiembrie 1944
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Joi, 26 ianuarie 2012, a avut loc în Aula Magna a 
Facult��ii de Teologie, Adunarea Eparhial� a Episcopi-
ei Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea. La 
întâlnire au participat preo�ii din cadrul episcopiei, pre-
cum �i laici implica�i în diferite domenii de activitate. 

Lucr�rile au fost deschise cu medita�ia Preas� n-
�itului Virgil Bercea despre Taina M�rturisirii �i despre 
importan�a cre�rii ca �i cardinal a Preafericitului Luci-
an Mure�an, arhiepiscopul major al Bisericii. 

Darea de seam� pe anul 2011 a cuprins urm�-
toarele aspecte: situa�ia Eparhiei, înv���mântul confe-
sional �i formarea tinerilor, ora de religie �i cateheza, 
activitatea biroului pastoral �i cultural�, activitatea so-
cial-caritativ�, via�a consacrat�, situa�ia � nanciar-con-
tabil�; situa�ia administrativ-juridic�.

În Eparhia de Oradea sunt active 155 de parohii, 
188 de preo�i, 17 c�lug�ri, 14 c�lug�ri�e, iar în cadrul 
Seminarului se formeaz� 53 de seminari�ti. În anul care 
s-a încheiat au fost hirotoni�i 7 noi preo�i �i au murit 2, 
�i s-au s� n�it 4 biserici nou construite.

Domnul Andrei Cristea, directorul Liceului Te-
ologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu” a prezentat situa-
�ia rezultatelor la Bacalaureat în 2011, al num�rului de 
cadre didactice �i elevi precum �i situa�ia � nanciar� a 
liceului. P�rintele rector Antoniu Chifor s-a referit la 
Seminarul Teologic S� n�ii Trei Ierarhi, Vasile, Grigore 
�i Ioan, precum �i la Departamentul Oradea al Facult�-
�ii de Teologie Greco-Catolic�. 

P�rintele Florin Jula a vorbit despre activitatea de 
predare a religiei în �coli, stadiul elabor�rii �i tip�ririi ma-
nualelor de religie pentru clasele I-VIII, respectiv liceu. 

Biroul Pastoral, coordonat de c�tre p�rintele 
Paul Popa �i doamna Ramona Drago�, a prezentat eve-
nimentele organizate anul trecut: exerci�iile spiritua-
le pentru tineri, cursuri de formare pentru asocia�iile 
eparhiale, pelerinaje la sanctuare mariane �i la Sighet, 
vizite �i schimburi de experien�� în str�in�tate, întâlni-
rea eparhial� a copiilor, participarea la Madrid la Întâl-
nirea Mondial� a Tinerilor cu Papa Benedict al XVI-
lea. S-a f�cut o prezentare a evenimentelor culturale 
desf��urate pe parcursul anului trecut, atât în parohii �i 
protopopiate, cât �i la nivelul episcopiei, dintre care o 
relevan�� deosebit� a avut Întâlnirea Episcopilor Cato-
lici Orientali din Europa, organizat� sub egida CCEE. 
Biroul Pastoral are acum 3 sec�iuni destinate pastora�iei 
copiilor, tinerilor, adul�ilor �i familiilor.

P�rintele Olimpiu Todorean, directorul Asoci-
a�iei Caritas Eparhial Oradea a prezentat activitatea 
social-caritativ� a asocia�iei �i a eparhiei, desf��urat� 
la Oradea �i în celelalte centre pe parcursul anului tre-
cut, �i a insistat pe inaugurarea cl�dirii Centrului Social 
„Maria Rosa”, unde oamenii cu di� cult��i pot bene� cia 
de diferite servicii (mas� cald�, du�uri, îmbr�c�minte, 

consiliere). S-au prezentat proiectele care vor �  înce-
pute �i continuate anul acesta (implicarea voluntarilor, 
clowni – prieteni pentru un zâmbet, Casa Fren�iu).

Doamna Stela Iambor, economistul eparhiei, a 
prezentat darea de seam� � nanciar contabil� �i bilan�ul 
veniturilor �i cheltuielilor, precum �i bugetul de veni-
turi �i cheltuieli pentru anul 2012. În acela�i context, 
p�rintele Mircea Bo�a �i domnul Jeno Ferco, directorul 
ocolului silvic, au vorbit despre modul în care au fost 
administrate p�durile episcopiei, investi�iile efectuate 
�i planurile pentru 2012. 

Anul 2012 Eparhia de Oradea îl consacr� Înalt-
preas� n�itului Valeriu Traian Fren�iu de la a c�rui hiro-
tonire episcopal� (4 noiembrie 1912) se împlinesc 100 
de ani, respectiv 90 de ani de la venirea ca episcop la 
Oradea �i 60 de ani de la moartea în închisoarea de la 
Sighet. În acest context, pe tot parcursul anului se vor 
face predici, conferin�e, reculegeri spirituale, parastase 
de pomenire �i un pelerinaj la Re�i�a, respectiv la Cimi-
tirul S�racilor de la Sighet. 

În cadrul întâlnirii au fost � xate cursurile de var� 
�i exerci�iile spirituale pentru preo�ii din eparhie, pre-
cum �i misiunile populare cu credincio�ii.

Dup� ce au fost trecute în revist� �i celelalte eve-
nimente care urmeaz� s� � e organizate la nivelul epar-
hiei, au avut loc o serie de lu�ri de cuvânt din partea 
unor preo�i �i laici în leg�tur� cu o serie de aspecte care 
privesc întreaga comunitate. 

La � nalul adun�rii a avut loc un dublu eveniment 
cultural: P�rintele Vasile Goje �i-a lansat cartea „Para-
doxuri istorice Române�ti”, ap�rut� la Editura Transil-
vania �i prezentat� de Virginia Paraschiv, Mihai Ganea 
�i Ioan F. Pop; P�rintele Mihai Tegze� a f�cut o scurt� 
prezentarea a câtorva c�r�i traduse din limba italian� 
pentru a �  folosite în pastorala familiilor �i a c�r�ii de 
predici „Puterea S�rb�torilor”.

În încheiere, Preas� n�itul Virgil a mul�umit parti-
cipan�ilor, men�ionând importan�a activit��ii depus� de 
� ecare preot �i laic acolo unde î�i desf��oar� activitatea.

Biroul de pres�

Adunarea Eparhial� a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea
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Luare de cuvânt aposteriori
Joi 25.05 2012 am participat la Adunarea Epar-

hial� a Bisericii Unite cu Roma Greco-Catolice la Ora-
dea, desf��urat�, în sala Aula Magna - a Facult��ii de 
teologie  greco-catolic�. Prezen�a mea �i a liderilor laici 
din Eparhie, pentru mine a avut cel pu�in patru motiva-
�ii: satisfac�ia omeneasc� a � rescului prezen�ei laicilor 
la dreapta clerului; „împov�rarea” , din nou � reasc�, 
dar �i onorat� la comuniune spiritual� �i organizatoric� 
în activitatea cotidian� a „mersului înainte”, în proble-
matica eparhial�; satisfac�ia �i speran�� spiritual�-pân� 
la urm� �i ra�ional� - de a �  al�turi în sim�ire �i gân-
dire de preo�imea greco-catolic� din Eparhia noastr�; 
mul�umire �i bucurie su� eteasc� personal� de a �  înc� 
odat� împreun� cu Episcopul meu.

Înainte de aceast� întâlnire , dincolo de speran�a 
bucuriei spirituale - îndeplinit� de altfel, cu supraplin 
pe acest parcurs, nu am plani� cat �i proiectat interven-
�ii personale, apriori cum s-ar zice. Pe parcursul lucr�-
rilor Adun�rii Eparhiale, luat de valul cel bun, în�l�at 
cuminte, gradual, spre n�zuin�ele cele bune, am sim�it 
nevoia - aproape obligat� - obliga�ie neimpus� ci au-
topropus�-de a „lua cuvântul” sau de a m� „înscrie la 
cuvânt” (terminologie a limbajului de lemn de dinainte 
de 1989, pe care acum nu m� obosesc s�-l înlocuiesc)

Ascultând metabolizând tot ce s-a rostit în cele 
câteva ore, chiar pe parcursul rostirilor, am sim�it nevo-
ia de a m� „exprima” �i eu (iat� o încercare de evadare 
din limbajul de lemn sus  amintit) �i totu�i nu am f�cut-
o din cauza bugetului de timp �i a eviden�ei satur�ri a 
r�bd�rii auditoriului din sal�.

Drept urmare, iat�, aceast� ciudat� decizie vin de 
a „lua cuvântul” aposteori adic� dup� consumarea eve-
nimentului. Iertat�-mi � e îndr�zneala �i binecuvântat� 
r�bdarea împreunat� cu în�elegere, pentru ascultarea 
celor ce am vrut s� le spun atunci �i le rostesc acum.

 Anabolizarea rapid�, la cald, a spuselor haristice 
ale PSS Virgil, pornind de la „Biserica comuniune vie” 
�i „rolul preotului în comunitate” m-a alergat - într-un 
cros al speran�ei �i bucuriei spirituale - c�tre o medita�ie, 
pe care doream s� o exprim public sub forma sintagmei 
„rela�ia preot-credincios, trebuie s� � e o rela�ie vie, o 
rela�ie metabolic�. Mi-am dat seama-atunci la adunarea 
Eparhial�-c� execeza teoretic� a sintagmei, îmi era inter-
zis� din dou� motive: bugetul de timp în respect pentru 
auditoriu �i mai ales lipsa mea de preg�tire pe moment 
pentru asemenea explica�ii. A�a c� am hot�rât - mental 
- într-un rapid galop al strategiilor, s� înlocuiesc expli-
ca�iile teoretice cu exempli� c�ri concrete, observate �i 
tr�ite, în existen�a cotidian� a rela�iei preot-credincios. 
Voiam s� spun - redau cli�eiele care s-au derutat în min-
tea �i su� etul meu atunci - urm�toarele:

Am cunoscut un preot care sosit de departe într-
o localitate, pe parcursul unui deceniu �i-a câ�tigat un 

asemenea status social în urbe, încât toat� lumea îl cu-
no�tea, îl saluta �i-i c�uta compania. Mul�i „b��tina�i” 
apeleaz� la sprijin �i consiliere de genul: „p�rinte nu 
�tii cine  în localitate m-ar putea ajuta” cu serviciul, cu 
copii, cu nepo�ii etc,etc.

Am cunoscut preot care, mai pu�in dotat cu da-
ruri organizatorice, s-a concentrat cu înf�ptuire neos-
tentativ�, � reasc�, misionar�, c�tre vizitarea bolnavilor, 
b�trânilor, ducând în gospod�ria suferin�elor spirituale, 
din comunitate, cuvântul lui Dumnezeu �i mângâierea 
divin�. O manifestare care a refuzat atributul „câte o 
dat�”, în favoarea permanen�ei, de cele mai multe ori, 
nea�teptând chemarea, adept � ind al con�tiin�ei „omul 
are nevoie de mine chiar dac� nu strig� dup� ajutor”

Am cunoscut preotul „argint viu” al „neas-
tâmp�rului” misionar dar �i organizatoric �i logistic. 
Neobosit în organizare �i consilierea de pelerinaje 
„exerci�ii spirituale �i alte activit��i cu tineretul �i cre-
dincio�i no�tri. Toate acestea �i altele, aproape în ace-
la�i timp, cu str�dania �i reu�ita construire unei bise-
rici, într-o localitate unde nu a fost niciodat� Biseric� 
greco-catolic�.

Am cunoscut preot care a �tiut s� se implice în 
segmente de via�� social� a unei comunit��i. În� in�area 
unui club de fotbal , pentru copii, amenajarea de teren 
de fotbal, vestiare �i alte dot�ri unde vin 50-80 de copii 
�i încep antrenamentul �i visul lor de performan�� fot-
balistic� cu o rug�ciune, are pecetea misionar� - într-un 
alt fel de misionarism a unui preot greco - catolic.

Am cunoscut preotul „faberist” (de la Homo fa-
ber) la care voin�a de a face cobora în h�rnicia bra�elor, 
trudind al�turi de credincio�i pentru a schimba „fa�a” 
caselor parohiale, a cl�dirilor bisericilor.

Am cunoscut, din p�cate, preotul ce picta plân-
g�cios  pe v�lul existen�ei Bisericii noastre, previziuni 
sumbre, pornite de la constatarea vârstei înaintate a 
credincio�ilor greco-catolici, uitând de cei 3-5 sau 10 
prunci din parohie, capabili s� primeasc� ademenirea  
ce a bun� �i dreapt� spre Biseric�, nu prin nee� cientul 
„eu le-am spus s�...” ci prin tr�ire faptic� dimpreun�.

P�rin�ilor su� eca�i-v� reverenda �i precum c�-
lug�rul asup�ionist p�rintele Merloz de la Gimnaziul 
greco-catolic Samuil Vulcan din perioada interbelic�, 
juca�i chiar �i fotbal cu prunci, su� eca�i-v� mânecile �i 
cl�c�ci�i în truda divin� al�turi de p�rin�i lor.

�i p�rin�ilor, v� rog, s� „juca�i” - vreau s� spun 
s� s�vâr�i�i - împreun�, în echip�, preluându-v� unul 
altuia, darurile �i strategiile personale, pentru a rotunji 
împlinirea harului preo�esc. În felul acesta ne da�i prile-
jul, nou� laicilor, s� v� pre�uim �i mai mult iar Bisericii 
noastre, s� � e cu adev�rat o comuniune vie unit� �i ne-
muritoare cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Ioan D�R�B�NEANU
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