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Comunicat:
Biserica Catolic  din România dezaprob

„Proiectul de lege privind reproducerea uman  asistat
medical cu ter  donator”

Biserica Catolic  din Ro-
mânia a luat act de Proiectul de 
lege privind reproducerea uman  
asistat  medical cu ter  donator 
ini iat de Guvern i care se a   
acum la Senat spre adoptare ta-
cit  la data de 13 martie 2012 cu 
procedur  de urgen .

Într-o Scrisoare deschis  
adresat  domnului Mihai-R zvan 
Ungureanu, Prim-Ministru al Ro-
mâniei, domnului Vasile Blaga, 
Pre edintele Senatului, doamnei 
Claudia Boghicevici, Ministrul 
Muncii, Familiei i Solidarit -
ii Sociale i domnului Ladislau 

Ritli, Ministrul S n t ii, Confe-
rin a Episcopilor Catolici din Ro-
mânia î i exprim  dezaprobarea 
fa  de Proiectul de lege privind 
reproducerea uman  cu ter  do-
nator i solicit  retragerea acestuia. Aceast  ini iativ  legislativ  este „un atac la demnitatea persoanei, la in-

tegritatea familiei i implicit la echilibrul vie ii socia-
le”, se cite te în Scrisoarea deschis , semnat  de Prea-
s  n itul Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucure ti 
i Pre edinte al Comisiei pentru familii în cadrul Con-

ferin ei Episcopilor Catolici din România.
„Biserica a fost i este întotdeauna aproape de 

acei p rin i care î i doresc, dar nu pot avea copii din 
pricina infertilit ii, i în elege suferin a lor. Totodat  
Biserica dore te s  aminteasc  faptul c  darul nepre-
uit al maternit ii i paternit ii nu se ob ine cu ori-

ce pre . Copilul r mâne mereu o persoan  uman  i 
nu poate   socotit un produs de laborator”, a  rm  PS 
Cornel Damian în Scrisoarea deschis . „Respectarea 
unit ii c s toriei i a  delit ii conjugale cere z mis-
lirea copilului în familie; leg tura existent  între cei 
c s tori i atribuie so ilor, în mod obiectiv i inaliena-
bil, dreptul exclusiv de a deveni tat  i mam  numai 
unul prin cel lalt”, a  rm  în continuare Episcopul Da-
mian Cornel, citând Instruc iunea Donum vitae (nr. II. 
2), despre via a uman  care se na te i despre demnita-
tea procrea iei, promulgat  de Congrega ia Ponti  cal  
pentru Doctrina Credin ei.

Pr. Eduard Mihai CO A
Secretar general
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Mesajul Sfântului P rinte Papa Benedict al XVI-lea
pentru Postul Mare 2012

“S   m aten i unii fa  de al ii pentru a da 
impuls carit ii i faptelor bune” (Evr 10,24)

Iubi i fra i i surori,
Postul Mare ne ofer  înc  o dat  oportunitatea de 

a re  ecta asupra inimii vie ii cre tine: caritatea. De fapt, 
acesta este un timp propice pentru ca, ajuta i de Cuvân-
tul lui Dumnezeu i de sacramente, s  reînnoim drumul 
nostru de credin , atât personal cât i comunitar. Este un 
parcurs marcat de rug ciune i de împ rt ire, de t cere 
i de post, a teptând s  tr im bucuria pascal .

Anul acesta doresc s  propun câteva gânduri în 
lumina unui scurt text luat din Scrisoarea c tre Evrei: 
“S   m aten i unii fa  de al ii pentru a da impuls carit ii 
i faptelor bune” (10,24). Este o fraz  introdus  într-o 

pericop  în care scriitorul sacru îndeamn  la încrederea 
în Isus Cristos ca mare preot, care ne-a dobândit ierta-
rea i accesul la Dumnezeu. Rodul primirii lui Cristos 
este o via  desf urat  dup  cele trei virtu i teologale: 
este vorba de a ne apropia de Domnul “cu inim  sincer  
în plin tatea credin ei” (v. 22), de a men ine neclintit  
“m rturisirea speran ei” (v. 23) în aten ie constant  de a 
exercita împreun  cu fra ii “caritatea i faptele bune” (v. 
24). Se a  rm  de asemenea c  pentru a men ine aceast  
conduit  evanghelic  este important de a participa la în-
tâlnirile liturgice i de rug ciune a comunit ii, privind la 
inta escatologic : deplina comuniune în Dumnezeu (v. 

25). M  opresc asupra versetului 24, care, în pu ine cu-
vinte, ofer  o înv tur  pre ioas  i mereu actual  des-
pre trei aspecte ale vie ii cre tine: aten ia fa  de cel lalt, 
reciprocitatea i s  n enia personal .

1. “S   m aten i”: responsabilitatea fa  de fratele
Primul element este invita ia de “a   aten i”: ver-

bul grec folosit este katanoein, care înseamn  a observa 
bine, a   aten i, a privi cu con tiin , a ne da seama de 
o realitate. Îl g sim în Evanghelie atunci când Isus îi 
invit  pe discipoli s  “observe” p s rile cerului, care 
de i nu trudesc sunt obiect al Providen ei divine grijulii 
i atente (cf. Lc 12,24), i “ia seama” de bârna care este 

în ochiul propriu înainte de a privi la paiul din ochiul 
fratelui (cf. Lc 6,41). Îl g sim i într-un alt text tot din 
Scrisoarea c tre Evrei, ca invita ie de “a privi cu aten-
ie pe Isus” (3,1), apostolul i marele preot al credin ei 

noastre. Deci verbul care deschide îndemnul nostru in-
vit  s  ne îndrept m privirea spre cel lalt, înainte de 
toate spre Isus, i s   m aten i unii fa  de al ii, s  nu 
ne ar t m str ini, indiferen i fa  de soarta fra ilor. În 
schimb, adesea prevaleaz  atitudinea contrar : indife-
ren a, dezinteresul, care se nasc din egoism, mascat de 
o aparen  de respect fa  de “sfera privat ”. i ast zi 
r sun  cu putere glasul Domnului care îl cheam  pe 
 ecare dintre noi s  se îngrijeasc  de cel lalt. i ast zi 

Dumnezeu ne cere s   m “p zitorii” fra ilor no tri (cf. 
Gen 4,9), s  instaur m rela ii caracterizate de grija re-
ciproc , de aten ie fa  de binele celuilalt i fa  de tot 
binele s u. Marea porunc  a iubirii fa  de aproapele 
cere i solicit  con tiin a c  am o responsabilitate fa  
de cel care, ca i mine, este creatur  i  u al lui Dumne-
zeu: faptul de a   fra i în umanitate i, în multe cazuri, 
i în credin  trebuie s  ne fac  s  vedem în cel lalt 

un adev rat alter ego, iubit în mod in  nit de Domnul. 
Dac  noi cultiv m aceast  privire de fraternitate, so-
lidaritatea, dreptatea, precum i milostivirea i com-
pasiunea vor apare în mod natural din inima noastr . 
Slujitorul lui Dumnezeu Paul al VI-lea a  rma c  lumea 
sufer  ast zi mai ales de o lips  de fraternitate: “Lumea 
este bolnav . R ul s u se a   mai pu in în delapidarea 
resurselor sau în acapararea lor din partea câtorva, de-
cât în lipsa de fraternitate dintre oameni i dintre po-
poare” (Scrisoarea enciclic  Populorum progressio [26 
martie 1967], nr. 66).

Aten ia fa  de cel lalt comport  a dori pentru el 
sau pentru ea binele, sub toate aspectele:  zic, moral i 
spiritual. Cultura contemporan  pare c  a pierdut sim-
ul binelui i al r ului, în timp ce trebuie rea  rmat cu 

for  c  binele exist  i învinge, pentru c  Dumnezeu 
este “bun i face binele” (Ps 119,68). Binele este ceea 
ce treze te, protejeaz  i promoveaz  via a, fraternita-
tea i comuniunea. Responsabilitatea fa  de aproapele 
înseamn  deci a voi i a face binele celuilalt, dorind ca 
i el s  se deschid  la logica binelui; a ne interesa de 

fratele înseamn  a deschide ochii cu privire la necesit -
ile sale. Sfânta Scriptur  avertizeaz  cu privire la peri-

colul de a avea inima împietrit  de un soi de “anestezie 
spiritual ” care ne face orbi fa  de suferin ele celuilalt. 
Evanghelistul Luca prezint  dou  parabole ale lui Isus 
în care sunt indicate dou  exemple ale acestei situa ii 
care se poate crea în inima omului. În cea a samaritea-
nului milostiv, preotul i levitul “trec mai departe”, cu 
indiferen , în fa a omului pr dat i b tut de tâlhari (cf. 
Lc 10,30-32), iar în cea a bogatului nemilos, acest om 
s tul de bunuri nu ia seama la condi ia s racului Laz r 
care moare de foame în fa a u ii sale (cf. Lc 16,19). În 
ambele cazuri avem de-a face cu contrariul acelui “a   
aten i”, a privi cu iubire i compasiune. Ce anume îm-
piedic  aceast  privire uman  i iubitoare fa  de frate-
le? Adesea sunt bog ia material  i sa ietatea, dar este 
i a pune înainte de orice propriile interese i propriile 

preocup ri. Niciodat  nu trebuie s   m incapabili de 
“a avea mil ” fa  de cel care sufer ; niciodat  inima 
noastr  nu trebuie s   e a a de absorbit  de lucrurile 
noastre i de problemele noastre încât s   e surd  la 
strig tul s racului. În schimb tocmai umilin a inimii i 
experien a personal  a suferin ei pot s  se reveleze ca 
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izvor de trezire interioar  la compasiune i la empatie: 
“Cel drept recunoa te dreptul celor s rmani, în schimb 
celui r u nu-i pas ” (Pr 29,7). Se în elege astfel ferici-
rea “celor care plâng” (Mt 5,4), adic  a celor care sunt 
în stare s  ias  din ei în i i pentru a se înduio a de dure-
rea celuilalt. Întâlnirea cu cel lalt i deschiderea inimii 
la necesitatea lui sunt ocazie de mântuire i de fericire.

“A   aten i” fa  de fratele cuprinde de aseme-
nea grija fa  de binele s u spiritual. i aici doresc s  
amintesc un aspect al vie ii cre tine care mi se pare c -
zut în uitare: corectarea fratern  în vederea mântuirii 
ve nice. Ast zi, în general, suntem foarte sensibili la 
discursul despre grija i despre caritatea fa  de binele 
 zic i material al celorlal i, dar se tace aproape de tot 

despre responsabilitatea spiritual  fa  de fra i. Nu a a 
este în Biserica din primele timpuri i în comunit ile 
cu adev rat mature în credin , în care se îndr ge te nu 
numai s n tatea corporal  a fratelui, ci i cea a su  etu-
lui s u pentru destinul s u ultim. (...) 

2. “Unii fa  de al ii”: darul reciprocit ii
Aceast  “paz ” fa  de al ii contrasteaz  cu o 

mentalitate care, reducând via a numai la dimensiunea 
p mânteasc , nu o mai consider  în perspectiv  escato-
logic  i accept  orice alegere moral  în numele libert -
ii individuale. O societate cum este cea actual  poate s  

devin  surd   e la suferin ele  zice,  e la exigen ele spi-
rituale i morale ale vie ii. Nu a a trebuie s   e în comu-
nitatea cre tin ! Apostolul Paul invit  s  c ut m ceea ce 
duce “la pacea i la edi  carea reciproc ” (Rom 14,19), 
folosind “aproapelui în ceea ce este bine spre edi  care” 
(ibid. 15,2), f r  a c uta propriul folos, “ci al celor mul i 
ca s  se mântuiasc ” (1Cor 10,33). Aceast  corectare i 
îndemn reciproc, în spirit de umilin  i de caritate, tre-
buie s   e parte a vie ii a comunit ii cre tine.

Discipolii Domnului, uni i cu Cristos prin Euha-
ristie, tr iesc într-o comuniune care îi leag  pe unii cu 
al ii ca m dulare ale unui singur trup. Asta înseamn  
c  cel lalt îmi apar ine, via a sa, mântuirea sa intere-
seaz  via a mea i mântuirea mea. Atingem aici un 
element foarte profund al comuniunii: existen a noas-
tr  este corelat  cu aceea a altora, atât în bine cât i în 
r u;  e p catul,  e faptele de iubire au i o dimensiune 
social . În Biseric , trup mistic al lui Cristos, se veri-
 c  aceast  reciprocitate: comunitatea nu înceteaz  s  

fac  poc in  i s  invoce iertare pentru p catele  ilor 
s i, dar se i bucur  încontinuu i cu jubilare pentru 
m rturiile de virtute i de caritate care se desf oar  în 
ea. “M dularele s  se îngrijeasc  la fel unele de altele” 
(1Cor 12,25), a  rm  sfântul Paul, pentru ca s   m unul 
i acela i trup. Caritatea fa  de fra i, a c rei exprimare 

este pomana – tipic  practic  de Postul Mare împreun  
cu rug ciunea i postul – se înr d cineaz  în aceast  
apartenen  comun . i în preocuparea concret  fa  de 
cei mai s raci  ecare cre tin poate s  exprime partici-

parea sa la unicul trup care este Biserica. Aten ie fa  
de ceilal i în reciprocitate este i a recunoa te binele pe 
care Domnul în împline te în ei i a mul umi împreun  
cu ei pentru minunile de har pe care Dumnezeul cel 
bun i atotputernic continu  s  le realizeze în  ii s i. 
Atunci când un cre tin vede în cel lalt ac iunea Spiri-
tului Sfânt nu poate decât s  se bucure de asta i s  dea 
glorie Tat lui ceresc (cf. Mt 5,16).

3. “Pentru a da impuls carit ii i faptelor bune“: a 
merge împreun  în s  n enie

Aceast  expresie din Scrisoarea c tre Evrei 
(10,24) ne stimuleaz  s  consider m chemarea univer-
sal  la s  n enie, drumul constant în via a spiritual , s  
aspir m la carismele cele mai mari i la o caritate tot 
mai înalt  i mai rodnic  (cf. 1Cor 12,31-13,13). Aten-
ia reciproc  are ca scop stimularea reciproc  la o iubire 

efectiv  tot mai mare, “ca lumina zorilor, care m re te 
str lucirea pân  la lumina de la amiaz ” (Pr 4,18), a -
teptând s  tr im ziua f r  de apus în Dumnezeu. Tim-
pul care ne este dat în via a noastr  este pre ios pen-
tru a descoperi i a face faptele de bine, în iubirea lui 
Dumnezeu. Astfel Biserica îns i cre te i se dezvolt  
pentru a ajunge la maturitatea deplin  a lui Cristos (cf. 
Ef 4,13). În aceast  perspectiv  dinamic  de cre tere 
se situeaz  îndemnul nostru de a ne stimula reciproc 
pentru a ajunge la plin tatea iubirii i a faptelor bune.

Din p cate este mereu prezent  tenta ia lânceze-
lii, a sufoc rii Spiritului, a refuz rii de “a investi talan-
ii” care ne-au fost d rui i pentru binele nostru i al ce-

luilalt (cf. Mt 25,25 u). To i am primit bog ii spirituale 
sau materiale utile pentru împlinirea planului divin, 
pentru binele Bisericii i pentru mântuirea personal  
(cf. Lc 12,21b; 1Tim 6,18). Mae trii spirituali amintesc 
c  în via a de credin  cel care nu înainteaz  d  înapoi. 
Iubi i fra i i surori, s  primim invita ia mereu actual  
de a tinde la “m sura înalt  a vie ii cre tine” (Ioan Paul 
al II-lea, Scrisoarea apostolic  Novo millennio ineunte 
[6 ianuarie 2001], nr. 31). În elepciunea Bisericii în re-
cunoa terea i proclamarea fericirii i a s  n eniei unor 
cre tini exemplari are ca scop i s  trezeasc  dorin a de 
a le imita virtu ile. Sfântul Paul îndeamn : “întrece i-v  
în a v  stima unii pe al ii” (Rom 12,10).

În fa a unei lumi care cere de la cre tini o m r-
turie reînnoit  de iubire i de  delitate fa  de Domnul, 
to i s  simt  urgen a de a se str dui pentru a se între-
ce în caritate, în slujire i în fapte bune (cf. Evr 6,10). 
Aceast  chemare este deosebit  de puternic  în timpul 
sfânt de preg tire pentru Pa te. Cu urarea unui Post 
Mare sfânt i rodnic, v  încredin ez mijlocirii S  ntei 
Fecioare Maria i din inim  v  împart tuturor Binecu-
vântarea Apostolic .

Traducere: Pr. Mihai P TRA CU
www.ercis.ro
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Re i a a dat o important  personalitate a Bise-
ricii greco-catolice din prima jum tate a secolului al 
XX-lea. Este vorba de episcopul Valeriu Traian Fren-
iu, care timp de multe decenii a jucat un rol de prim  

m rime în via a acestei biserici române ti, iar apoi a 
avut o moarte de martir în închisoarea comunist  de la 
Sighet. La fel ca i al i episcopi ai Bisericii greco-cato-
lice, interzis  de c tre regimul comunist, Valeriu Traian 
Fren iu a preferat s  sufere i s  moar  în închisoare 
decât s  î i tr deze credin a. Exemplul dat de ei în acest 
sens, chiar dac  nu este prea îndep rtat în timp de zilele 
noastre, poate p rea acum de domeniul incredibilului. 
Tocmai din acest motiv, el trebuie s   e cunoscut i 
apreciat ca atare de  ecare dintre noi.

Valeriu Traian Fren iu s-a n scut la Re i a la 24 
aprilie 1875, tat l s u  ind preot greco-catolic i asesor 
consistorial. El a absolvit liceul la Blaj i teologia la Bu-
dapesta. Dup  ce a fost hirotonit preot, a urmat doctora-
tul în teologie la Viena. Apoi a func ionat ca protopop la 
Or tie i la Ha eg, iar la 4 noiembrie 1912 a fost consa-
crat episcop de Lugoj, unde a r mas timp de un deceniu. 
La 3 mai 1922 era numit episcop de Oradea. (Ioan Plos-
caru, Lan uri i teroare, Timi oara, 1993, p. 214.)

Activitatea desf urat  de el la Lugoj a fost foar-
te intens . A efectuat vizite canonice, a îndrumat cre-
dincio ii s  fac  pelerinaje, a scris lucr ri de teologie 
i a  nalizat edi  ciul Seminarului teologic. (Ibidem.) 

Atât la Lugoj, cât i la Oradea, a reîn  in at Reuniuni-
le Mariane pentru femei i Reuniunea Sfântului Pavel 
pentru b rba i. A ridicat biserici i case parohiale, iar 
în 1925 a condus, împreun  cu episcopii Iuliu Hossu i 
Alexandru Nicolescu, un pelerinaj la Roma. Papa Pius 
al XI-lea l-a distins cu paliul arhiepiscopal, iar guver-
nul României l-a decorat cu ordinul Coroanei în grad 
de mare o  er. (Ibidem, p. 215.)

Valeriu Traian Fren iu a reînnoit Seminarul din 
Oradea i a cl dit coala de b ie i din acela i ora , pre-
cum i liceele de fete i b ie i din Beiu . (Alexandru 
Ra iu, Episcopi i preo i martiri, în vol. Închisoarea 
din Sighet acuz  1950-1955, Baia Mare, 1991, p. 59.) 
Totodat , a sprijinit activitatea compozitorului i dirijo-
rului bisericesc Francisc Hubic, al c rui cor a sus inut 
concerte în numeroase localit i. (Ioan Ploscaru, op. 
cit., p. 215.) A încurajat i ordinele religioase (asump-
ioni ti, augustinieni, franciscani etc.), care au avut o 

activitate rodnic  în eparhia de Oradea.
Opunându-se în 1940 în mod public Dictatului 

de la Viena, episcopul Valeriu Traian Fren iu a fost ex-
pulzat de c tre horthy ti din Oradea. A fost numit la 
Blaj ca administrator apostolic al arhidiecezei de Alba 
Iulia i F g ra , dup  moartea episcopului Nicolescu 
în 1941. În 1946 s-a putut reîntoarce la Oradea, dar era 
deja grav bolnav. Dup  îns n to ire, a fost arestat de 
c tre comuni ti la 29 octombrie 1948,  ind dus împreu-

Un martir b n ean greco-catolic: episcopul Fren iu

n  cu ceilal i episcopi greco-catolici la mân stirea Dra-
goslavele (jude ul Muscel). Au suferit to i în acea iarn  
de frig i de foame, iar Fren iu a trebuit s   e internat la 
spitalul de la Ruc r. Pe drum era p zit de patru gardieni 
înarma i, ca un infractor foarte periculos. (Alexandru 
Ra iu, op. cit., p. 59; Ioan Ploscaru, op. cit., p. 215.)

Mai târziu au fost de inu i la mân stirea C ld -
ru ani de lâng  Bucure ti,  ind complet izola i de lume 
i de diecezele lor. Scopul era s   e f cu i s  renun e la 

rezisten a lor. Preotul Alexandru Ra iu aprecia: “Ei, cei 
de la C ld ru ani, erau expresia perseveren ei bisericii 
în fa a prigonitorilor. Conduc torii no tri au refuzat s  
se plece în fa a comuni tilor, s -i asculte pe vestitorii 
 arei apocaliptice.” (Alexandru Ra iu, op. cit., p. 59.) 

Totu i, comandantul de la C ld ru ani, B di , “un om 
cu mult su  et”, (Ioan Ploscaru, op. cit., p. 215.) i-a l -
sat s  scrie nun iului apostolic Gerard Patrick O’Hara. 
Îns  la 25 mai 1950 au fost cu to ii du i la Sighet, unde 
episcopii au fost închi i în celula nr. 48. (Alexandru 
Ra iu, op. cit., p. 59.)

În ciuda celor 75 de ani ai s i i a regimului de 
exterminare la care era supus în aceast  închisoare, 
episcopul Fren iu a continuat s  r mân  optimist. El 
spera c  va ajunge s  celebreze liturghia de Pa ti în 
catedrala din Oradea. (Ibidem.) O scen  mi c toare i 
în l toare totodat  se petrecea în momentul în care 
episcopii greco-catolici erau sco i de gardieni în curtea 
închisorii pentru o “plimbare” de 15 minute. De aceasta 
î i aminteau peste ani doi martori de marc . Unul dintre 
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ei era Constantin C. Giurescu: “Auzind în curte glasuri 
de oameni mai în vârst , m  uit pe fereastr  i v d vreo 
zece de inu i care merg unul dup  altul în cerc, cu mâi-
nile la spate. Printre ei sunt doi b trâni cu barb ; ceilal i, 
tineri sau b trâni, sunt ra i; to i au haine negre, de aspect 
clerical. B nuiesc c  în acest grup trebuie s   e episcopii. 
Îi salut, înclinându-m , doi dintre ei, care sunt în drep-
tul ferestrei, r spund înclinând capul; al i doi duc mâna 
spre tâmpl .” (C.C. Giurescu, Amintiri, Bucure ti, 2000, 
p. 394.) Tot el continua: “A  asem de la preo i, mai înain-
te, numele episcopilor: preas  n itul Hossu e mai u or de 
recunoscut, prin fa a caracteristic . Ceilal i sunt episcopul 
Fren iu – va muri aici în închisoare, la Sighet – i episco-
pul Rusu. Nu-l v d pe episcopul Suciu; voi a  a mai târziu 
c  e grav bolnav de stomac; i el va muri tot la Sighet, în 
ziua de 26 sau 27 iunie 1953.” (Ibidem, p. 395.)

Cel de-al doilea martor pomenit aici este Nicolae 
Carandino, care relata: “În acest sens, spectacolul pe 
care îl oferea celula episcopilor uni i era impresionant. 
Când ie eau la plimbare, to i b trâni sau îmb trâni i 
înainte de vreme, to i cocârja i, aveau în frunte i la 
oarecare distan  pe Fren iu.

Totul era la el impresionant: barba alb ,  gura, 
mersul. De i mic de statur , p rea grandios. Nu pot   
b nuit de p rtinire  deist ; n-am avut niciodat  senti-
ment religios. Am fost în schimb totdeauna sensibil la 
m re ie. i niciodat  nu am avut mai puternic ocul su-
pra  rescului, decât privind la irul de mo negi târ âi i 
pe care Dumnezeu, sau Moise sau cine tie ce profet, îi 
luase sub înalta sa conducere.

Îmbr ca i în haine de ocna i, martiri ai credin ei 
lor, to i ace ti b trâni nu p c tuiser  desigur decât prin 
omenie. Mare vin  omenia în asemenea vreme, dar mari 
i aceia care nu se ostenesc s  o apere! M  uitam printre 

z brele i l crimam f r  voie la acest spectacol dantesc. 
i m  gândeam dac  al i ochi decât ai mei l-au înregistrat 
i dac  se vor a  a mai târziu pene care s -l descrie.

Am a  at peste câtva timp c  Fren iu a murit în 
celul  în urma unui atac de inim . Locul lui în frunte l-a 
luat Hossu. Apoi episcopii au disp rut, unii tot în moarte, 
al ii pe la alte lag re sau închisori.” (N. Carandino, Nop i 
albe i zile negre. Memorii, Bucure ti, 1992, p. 335.)

Într-adev r, episcopul Valeriu Traian Fren iu a 
murit în mijlocul colegilor de celul  la 12 iulie 1952, în 
vârst  de 77 de ani. Ca i to i ceilal i mor i de la Sighet, 
a fost dus noaptea i îngropat în “cimitirul s racilor” 
de la marginea ora ului. R m i ele lor nu mai pot   
identi  cate ast zi. A fost un adev rat martir al credin ei 
sale. N scut la Re i a, el a fost unul dintre cei mai im-
portan i b n eni de inu i i mor i la Sighet. De aceea, 
Banatul nu trebuie s  îl uite, iar memoria sa trebuie cin-
stit  a a cum se cuvine.

Mircea RUSNAC
http://istoriabanatului.wordpress.com

Inten iile apostolatului 
rug ciunii pentru anul 2012

APRILIE
Inten ia general : Pentru ca mul i tineri s  tie 

s  primeasc  chemarea lui Cristos de a-l urma în preo-
ie i în via a c lug reasc .

Inten ia misionar : Pentru ca Isus Cristos înviat 
s   e semn de speran  sigur  pentru b rba ii i femeile 
din continentul african.

Duminic , 12 februarie 2012, s-a celebrat la 
Londra prima Sfânt  Liturghie pentru credincio ii 
greco-catolici români. Din încredin area Preas  n itu-
lui P rinte Virgil, episcop de Oradea i responsabil cu 
pastorala diasporei, Liturghia a fost slujit  de p rintele 
Eduard-William F rtan, îns rcinat cu organizarea Mi-
siunii Române la Londra. Liturghia, la care cu drag au 
venit mul i români, mai cu seam  din ara Oa ului i 
din Maramure , s-a slujit în biserica M n stirii p rin i-
lor franciscani minori i din zona Stratford, în partea de 
Est a capitalei britanice, zon  intens locuit  de români.

R spunsurile la Liturghie au fost date de un 
grup de credincio i inimo i. Su  etul acestui grup a 
fost doamna Andrada Maria Brisc, originar  din Bi-
hor, organist  i profesoar  de pian i canto în capitala 
britanic .

La Sfânta Liturghie a participat Monseniorul 
John Armitage, vicar general al Episcopiei Romano-
Catolice de Brentwood – în care ia na tere Misiunea – 
i membru al Comisiei pentru pastorala Migran ilor din 

Londra. A participat i a concelebrat i p rintele Vasile 
Orghici, preotul comunit ii române din Dublin, care a 
vizitat adesea, de-a lungul timpului, pe credincio ii ro-
mâni din Londra i a sprijinit în mod decisiv realizarea 
acestui eveniment. În cuvintele lor, pl cut impresiona i 
de a  uen a credincio ilor la aceast  prim  Liturghie, 
cei doi au subliniat necesitatea p storirii românilor din 
Londra i au exprimat speran ele ce se leag  de aceas-
t  misiune. Monseniorul Armitage a împ rt it tuturor 
celor prezen i binecuvântarea din partea celor trei epi-
scopi catolici din aria metropolitan  londonez .

Începând de duminic , 19 februarie 2012, i în 
 ecare duminic  i s rb toare Liturghia greco-catolic  

româneasc  va avea loc la orele 12:30 în biserica „Our 
Lady of Compassion” în zona Newham, Green Street, 
Upton Park, London E13 9AX. Preotul Misiunii poate 
  g sit în  ecare zi la adresa de mai sus sau la num rul 

de telefon +44 740 503 5129.

Pr. Eduard-William F RTAN

Prima Liturghie greco-catolic  
româneasc  la Londra
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O documentat  i emo ionant  evocare
a B d cinului i a lui Iuliu Maniu

Anul viitor se vor împlini 140 de ani de la na te-
rea lui Iuliu Maniu i 60 de ani de la moartea acestuia, 
ca mucenic al neamului.

În ajunul unui an jubiliar, s-ar cuveni s  tim mai 
multe despre ambian a geogra  c  i spiritual , inclu-
siv etnogra  c , în care a crescut i s-a format unul din 
artizanii Unirii din 1918, probabil cel mai important 
i, desigur, cel mai moral om politic al românilor din 

toate timpurile. i-a asumat aceasta obliga ie, pe care 
a realizat-o exemplar, p rintele Cristian Borz, parohul 
greco-catolic al B d cinului. Acesta a o  ciat prima 
Liturghie greco-catolic  dup  1948 în casa lui Maniu, 
în decembrie 1999. În scurta perioad  de când este în 
fruntea credincio ilor a realizat o biseric  admirabil , 
amplasat  pe terenul donat de Maniu înainte de r zboi. 
Se a   în curs de edi  care a unei case parohiale i este 
implicat cu toat  st ruin a în refacerea monumentului 
istoric de la Dealul arinii, care a fost casa lui Maniu.

A a cum s-a mai scris, pentru mult  lume ara 
S lajului este locul unde este amplasat acel perimetru 
magic, care are ca puncte de reper: Boc a Român , de 
unde este originar Simion B rnu iu, Base tiul, în care 
personalitatea tutelar  a fost Gheorghe Pop, pre edintele 
Partidului Na ional Român pân  în 1919, Bobota fami-
liei Coposu, tat l lui Corneliu  ind preot, i B d ciunul 
lui Iuliu Maniu. Pentru mine, axis mundi trece prin B -
d cin, chiar i numai pentru faptul c  acolo am petrecut 
primii ani de via , ani care, îns , pentru familia mea, 
nu au fost deloc u ori. Cândva, poate am s  relatez în-
tâmpl ri din acea perioad , m car nepo ilor mei. Cei din 
genera ia mea, care s-au a  at sub st pânire str in  mai 
bine de patru ani, cred ca s-ar putea reg si în atmosfera 
acelor vremuri, dac  voi scrie cândva despre acesta.

Cartea începe cu o situare a B d cinului în con-
tiin a neamului, semnat  de dr. Virgil Bercea, Episco-

pul de Oradea, continu  cu „m rturisiri” minunat scrise 
de p rintele Matei Boil , str nepotul lui Maniu, ce nu 
se s  e te s  spun  c  „unchiu ul” era „de fapt un ran 
din B d cin”, (ceea ce consider c  este un suprem oma-
giu pentru ruda lui), are un Cuvânt Înainte de dr. Marin 
Pop, cercet tor tiin i  c din Zal u, specialist în istorie 
modern , i mai cuprinde o „Introducere” a autorului. 
Cam întins  aceast  parte introductiv , dar nu inutil , 
dac  se cite te atent monogra  a.

Capitolul I, împ r it în apte subcapitole, care, 
la rândul lor, se divid în paragrafe, con ine monogra  a 
localit ii B d cin pe parcursul a 141 de pagini. Printre 
altele, trateaz  spa iul etnogra  c în care se a   satul, se 
refer  la istoricul acestuia în contextul comitatelor s -
l jene care s-au succedat i din care a f cut parte B d -
cinul, la popula ia localit ii – în trecut, au mai existat, 
pe lâng  români, atât maghiari, cât i evrei – la  via a 

spiritual , la elemente de cultur  popular , i în  nal la 
epoca contemporan .

Remarcabil mi s-a p rut prin rigoare subcapito-
lul 4 despre popula ia localit ii, pe baza datelor con-
inute în 8 recens minte desf urate din 1850 pân  în 

2011. Cele scrise despre cultura popular  sunt a a de 
exacte, încât par c  eman  de la un etnograf. (Despre 
îmbr c minte i obiceiuri pot s  dau i eu m rturie.) 
Când se refer  la perioada colectiviz rii, autorul nu a 
ezitat s  culeag  informa ii de la supravie uitorii acelor 
vremuri. Se men ioneaz  c , în fruntea acestei opera i-
uni de siluire a con tiin elor, a fost Pop S. Ioan (p.152), 
rud  de-a lui Maniu i vecin de-al bunicii mele. Nu 
cred îns  c  ar trebui omis Man Patriciu, care era i 
el neam de-al lui Maniu. Pentru st ruin a lui în obli-
garea b d cinenilor de a renun a la p mântul lor, care 
nu a fost mult i bogat, a primit recompensa, devenind 
primarul comunei Pericei, de care apar ine B d cinul. 
Patri a, cum îi ziceau s tenii, a fost i v r al tatei, dar, 
de dragul adev rului, consider c  ar trebui inclus în ca-
tegoria acelora de care cons tenii nu au s - i aminteas-
c  cu mult regret, chiar dac  pentru localitate nu a fost 
un gospodar r u.
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Prezentarea detaliata a localit ii, cu tot ceea 
ce aceasta investiga ie implic , care a avut ca temei i 
consultarea unui consistent material documentar, cred 
ca fac i mai conving toare cuvintele lui Maniu: „La 
B d cin. Pân  i aerul este mai proasp t. În lini tea 
gr dinii uit greut ile zilnice, pentru c  aici sunt cu 
adev rat acas .” Sau, cum s-a scris într-un material 
publicat nu de prea mult timp în Magazin Istoric, prin 
care se comenta o fotogra  e f cuta în curtea locuin ei 
de la Dealul arinii, oricine ajunge în S laj merit  i 
trebuie s  viziteze B d cinul. Atât pentru a ez mintele 
spirituale (sunt trei biserici), pentru Casa Memorial  dr. 
Ioan i Clara Maniu, devenit  coal , cât i pentru casa 
familiei, care, totu i, pân  la urm , va trebui s   e repa-
rat , i pentru minunatul cimitir familial, tot din Dealul 

arinii, în care odihnesc rudele cele mai apropiate ale 
lui Maniu, cimitir pe care nici comuni tii n-au îndr z-
nit s -l profaneze. Pe aceea i linie de gândire, doresc 
s  reproduc cele spuse de PS Virgil la 25 iulie 2010, 
la s  n irea noii biserici greco-catolice: „Fiecare român 
are datoria ca cel pu in o dat  în via  s  treac  pe la 
B d cin. La fel cum se merge în ara Sfânt  la Ieru-
salim, sau la Roma, trebuie s  mergem la B d cin. Iu-
liu Maniu a fost un reprezentant al neamului românesc 
pe care dumneavoastr  ar trebui s -l p stra i în su  et.” 
(p.98). Consider, deci, c  localitatea se înscrie în rândul 
celor mai reprezentative locuri de pelerinaj istoric: una, 
Alba Iulia, Blaj, Curtea de Arge , iar pentru perioada 
mai apropiat  Sighetu Marma iei.

i acum permite i-mi o constatare personal . 
Când urci pe drumul de la imleu la B d cin, a  ându-
te în vârful dealului, peisajul este cu adev rat miri  c. 
Nu vezi casele satului de pomii fructiferi care le încon-
joar . Dac  este prim var , to i sunt în  oare i parc  ai 
ajuns în alt  lume. 

Partea a doua a c r ii (p. 142-246) este consacra-
t  lui Maniu, înainta ilor acestuia, în general rudelor, i 
unor persoane care i-au fost apropiate.

Cunoa terea personalit ii lui Iuliu Maniu (8 ianu-
arie 1873-5 martie 1953) este o datorie a istoriei na io-
nale. Înainte de 1989, lucruri corecte i curajoase despre 
acesta a scris prof. Ioan Scurtu. A revenit asupra b rba-
tului de stat i dup  Revolu ie, când nu a mai avut nici 
un fel de interdic ii. În 1997 a ap rut cartea lui Apostol 
Stan, una serioas  i temeinic . Dar, dup  cum spunea 
Z. Ornea în România Literar , c r ii îi lipse te un anume 
 or care ar trebui s  cuprind  pe oricine încearc  s  se 

apropie i s  scrie biogra  a unui personaj cople itor prin 
t ria de caracter, credin a i asumarea total  în îndepli-
nirea cuvântului dat. Cele scrise de Cristian Borz des-
pre Iuliu Maniu sunt partea cea mai rezistenta a lucr rii. 
Sunt redactate impecabil, cu dragoste i ata ament, f r  
s  aib  un caracter encomiastic. A  rm cu toat  r spun-
derea c  au i o valoare literar  prin emo ia ce o determi-
n . În unele privin e, le compar cu cele relatate de marele 

ziarist Nicolae Carandino în cartea „Nopti albe i zile ne-
gre”. Acesta i-a fost coleg de celula lui Maniu la Sighe-
tu Marma iei. Pre edintele PNT i-a cerut ziaristului, c  
odat  eliberat, s  mearg  la Roma „s -i comunice Papei 
c  tr ise via a-ntreag  ca unit” i c  regret  mult c , în 
perioada cât a fost liber, nu a solicitat o audien  Ponti-
fului Roman. La marile anivers ri din anul 2013, cartea 
lui Carandino ar merita s   e reeditat . Pentru a   mai 
conving tor, reproduc câteva rânduri din cele consemna-
te de memorialist: „Noaptea am auzit c ru a poposit  în 
curtea închisorii, uruiala ro ilor, nechezatul cailor, zgo-
motul u or frecat al leaurilor. Maniu pleca spre groapa 
comun  i spre gloria etern .”

Foarte interesante i incitante sunt portretele lui 
Ioan Maniu, tat l lui Iuliu – pe care l-a p r sit atât de 
devreme – i a mamei Clara, pe care  ul ei a iubit-o 
deosebit de mult. Ca unul care a cunoscut-o pe sora lui, 
numit  Cornelia, c lug ri a franciscan  Cecilia, sunt de 
p rere, întemeiat i pe portretul acesteia, c , în caracte-
rizarea unei persoane, autorul utilizeaz  cele mai sem-
ni  cative detalii, pentru a o face pe deplin verosimila. 
Îmi aduc aminte c  la sora Cecilia pentru tratamente 
naturiste veneau oameni suferinzi de la mari dep r-
t ri, iar întreaga asisten  era acordat  dezinteresat i 
cu mult devotament. i despre Ionel Pop, nepot de-al 
lui Maniu, participant la Marea Adunare de la Alba Iu-
lia, fost notar al Constituantei, scriitor, dar i vân tor i 
pescar de elit , relatarea este aproape complet . Cred 
ca ar   trebuit s  se scrie i c  slujba înmormânt rii a 
avut loc într-o zi geroas  din luna ianuarie 1985 în ca-
tedrala „Sfânta Treime” din Blaj. Apropo de Ionel Pop, 
personajul principal  din „Mierla”, una din povestirile 
ce le con ine cartea lui, „V paia”, acesta l-a avut ca 
model pe bunicul meu Gheorghi  Man, c ruia îi repro-
duce nemodi  cat pronumele.

Am i unele observa ii. La pagina 64, în leg tura 
cu cele întâmplate dup  Dictatul de la Viena se scrie: 
„La cucerirea comunei, în septembrie 1940, mai mul i 
solda i unguri au murit în urma otr virii apei din fân-
tâni.” Nu tiu pe ce se bazeaz  autorul când face aceas-
t  a  rma ie. Nu am la dispozi ie cartea lui I. Bota i C. 
Ioani oiu, Martiri si m rturisitori ai Bisericii din Ro-
mânia, la care se pare c  se face trimitere, dar cu sigu-
ran  depun m rturie, tr ind în acele vremuri acolo, ca 
niciun honved nu a murit în B d cin din cauza apei din 
fântâni. Acesta a fost pretextul pentru care tata a fost 
arestat i trimis în judecat , apoi condamnat la moar-
te de o instan  militar  maghiar . Sentin a nu a fost 
pus  în aplicare, deoarece autorit ile române, ca re-
presalii, au arestat un preot reformat maghiar din Aiud. 
Acesta din urma nu a fost „condamnat”, cum se scrie 
în monogra  e, ci, pur i simplu, luat ostatic, urmând 
s  se procedeze fa  de acesta, cum i se preg tea sfâr-
itul preotului Simion Man. Despre unele inadverten e 

în evocarea parohului B d cinului dintre anii 1936 si 
1948 – deoarece nu sunt esen iale – am s -i scriu per-
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sonal autorului i-o s -i mai trimit material documen-
tar despre B d cin. Revenind la „otr virea fântânilor”, 
vreau s  subliniez c  autorit ile de ocupa ie au invocat 
motive de aceea i natur , i pentru s vâr irea masacre-
lor de la IP i Tr znea, localit i în jude ul S laj. S-a 
spus de c tre st pânii vremelnici c , în aceste localit i, 
s-a tras asupra trupelor maghiare din turnul bisericii. 
„Alte m ti, aceea i piesa…” O alt  gre eal  s-a stre-
curat în paginile consacrate lui Cassiu, fratele mai mare 
al lui Iuliu. La pagina 172 se spune despre acesta c , 
urmare a coresponden ei purtate cu „scriitorul francez” 
Björnsterne Björnson, a fost condamnat la un an de în-
chisoare, pedeaps  pe care a executat-o. În realitate, la-
ureatul Premiului Nobel pentru literatur  din 1903 era 
norvegian, dup  cum îi arat  i numele. La p.244-245, 
se scrie „Elena Boila (Nana)”; corect Nena, diminutiv 
de la Elena, la p.242 se arat  despre Cornelia c  a fost 
m ritat  cu „Sebroniu” Lupa , în realitate Semproniu. 
Mai sunt i alte erori materiale, ce pot   u or îndreptate 
la o viitoare edi ie. De asemenea, ar   fost bine ca toate 
fotogra  ile s  aib  explica ii i, eventual, s   e situate 
în timp, dac  este posibil.

Capitolul „Documente” este judicios întocmit, dar 
consider c  diploma de înnobilare a lui Laurentiu Man, 
str mo ul lui Maniu, de la pag. 252-255 ar   trebuit s  
 e reprodus  i în limba latin . Cople itoare pentru t ria 

credin ei i intensitatea evlaviei este rug ciunea lui Iuliu 
Maniu de la  la 281, care, într-un fel, îl caracterizeaz .

Ca unul ce am cunoscut zeci de personaje din cele 
evocate de autor, care toate au gravitat în jurul lui Iuliu 
Maniu, mi s-ar putea repro a c  sunt subiectiv în apreci-
eri. Mai mult, m  simt i vinovat c  nu am oferit tot spri-
jinul ce mi s-a solicitat în elaborarea lucr rii. Cu sinceri-
tate i convingere, conchid c  aceast  este o monogra  e 
ce merit  o larg  difuzare. Îl îndemn st ruitor pe autor s  
fac  tot ce este posibil ca aceast  carte s   e cunoscut . 
Atât la televiziunea public , la Radio România Actuali-
t i în cadrul emisiunii de luni de la ora 21, prin lans ri 
de carte i prezen a volumului la târgurile de carte. Cred, 
de asemenea, ca ar   bine ca monogra  a s  parvin  la 
Horea Roman-Patapievici, de la Institutul Cultural Ro-
mân, care face atât de mult pentru spiritualitatea româ-
neasc  i ar   util s  ajung  pe birourile academicienilor 
Dan Berindei, Ioan Aurel Pop, Florin Constantiniu, prof. 
dr. Ioan Chindri , care l-a evocat atât de conving tor pe 
unchiul lui Ioan Maniu, adic  pe Simion Barnu iu. În 
acest fel, ar putea s  aib  un ecou care s  reverbereze în 
spa iul cultural românesc, cu atât mai mult cu cât despre 
Maniu a scris i marele scriitor francez François Mauri-
ac, care i-a exprimat revolta cu prilejul întemni rii lui.
Ca o concluzie  nal : de acum înainte nu se va putea 
scrie despre Iuliu Maniu f r  s   e citat  i aceast  
carte – rodul unei osteneli îndelungate, pe care am în-
cercat s  o recenzez.

Adrian MAN, Gazeta de Cluj

În perioada 29 februarie – 1 martie 2012 s-a 
desf urat la Ia i, la Casa Don Orione, Întâlnirea 
Responsabililor diecezani i eparhiali cu Pasto-
ra ia Tineretului. Pe lâng  responsabilii diece-
zani i eparhiali la aceast  întâlnire au participat: 
Episcopul Petru Gherghel – episcopul diecezei de 
Ia i, pr. Nicolo Anselmi – responsabilul Serviciului 
Na ional pentru Pastora ia Tineretului din cadrul 
Conferin ei Episcopale Italiene, i pr Domenico 
Beneventi – vice-responsabilul Serviciului Na io-
nal pentru Pastora ia Tineretului. A fost a teptat 
i Preasfin itul Virgil Bercea, îns  datorit  unor 

probleme, nu a putut lua parte la aceast  întâlnire. 
Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat dou  punte 
importante: stabilirea unor am nunte importante cu 
privire la Întâlnirea Na ional  a Tineretului Catolic 
i importan a unei implic ri la nivel na ional în pas-

tora ia tineretului catolic.
Din programul Consiliului Na ional nu au 

lipsit vizite la diferite puncte importante din ora ul 
Ia i, care va fi gazda multor evenimente în acest an, 
cunoa tere, precum i rug ciuni i Sfinte Liturghii. 
În scurt timp vom reveni i cu am nunte legate de 

aceast  întâlnire, momentan v  l s m s  admira i 
imaginile surprinse la acest eveniment.

http://intc2012.ro

Întâlnirea Responsabililor diecezani i eparhiali cu Pastora ia 
Tineretului la Ia i
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 În anul 
2005, din dorin a 
de ajunge la 
patul acelor 
bolnavi care, cu 
toate c  exista o 
biseric  în curtea 
spitalului nu 
se pot deplasa, 
am în  in at un 
post de radio, cu 
circuit închis, 
Radio Pace, radio 
care transmite 
în aproape toate 
p a v i l i o a n e l e 
spitalului un program zilnic de circa 2 ore care cuprinde 
slujbele din biseric , muzic , medita ii, sinaxarul zilei, 
pilde, citiri din Sfânta Scriptur . Transmiterea este 
asigurat  de voluntari.
 Din necesit i pastorale, în anul 2005, PSS 
Virgil Bercea a trimis înc  un preot în persoana 
p rintelui Cr ciun Ioan Sorin care, în anul 2006, devine 
capelanul spitalului i paroh II având în p storire i 
credincio ii parohiei „Sfântul Gheorghe”.
 În anul 2010-2011 a fost realizat  pictura 
bisericii.
 În anul 2012 Parohia „Sfântul Gheorghe” este 
constituit  din 51 de familii având 110 credincio i. 
În biseric  slujesc trei preo i greco-catolici: preotul 
Olimpiu Todorean, preotul Sorin Cr ciun, preotul Ionu  
Dobocan i preotul ortodox: Marin Mihe .

Moa tele Sfântului „Martir Gheorghe” în Eparhia de Oradea

Sâmb t  21 aprilie 2012

 ORADEA
Biserica Greco Catolic  „Sfântul Gheorghe”
orele 17.00 – 18.00 - Paraclisul Maicii Domnului;
orele 18.30 – 20.00 - Vecernia cu Litie;
orele 20.30 – 21.30 - Acatistul Sfântului Gheorghe
   (celebrat de preotul ortodox);
orele 22.00 – 23.00 – Adora ie Euharistic ;
orele 24.00 - 01.30 – Sfântul Maslu;
orele 02.00 – 03.00 – Moliftele Sfântului Vasile cel Mare;
orele 03.30 – 08.00 – Sfântul Rozar;
orele 09.00 – 10.30 – Sfânta Liturghie
   (celebrat  de preotul ortodox);
orele 11.00 – 12.30 – Sfânta Liturghie Arhiereasc .

 La 14 noiembrie 1999 s-a s  n it locul pentru 
viitoarea biseric  de c tre un sobor de preo i.

Timp de un an, 1999-2000, s-a executat 
demolarea unor structuri dezafectate iar c r mizile 
recuperate din acele structuri au fost conservate  ind 
folosite la construc ia noii biserici.
 În anul 2001 s-a trasat forma viitoarei biserici 
i excavatorul a început s  sape în dealul pe care urma 

s  se construiasc . Tot în 2001 s-a ridicat funda ia 
i o parte din ziduri dar, din lipsa fondurilor, o bun  

perioad  de timp lucr rile s-au oprit.
 În 2001 are loc i prima vizit  a Nun iului 
Apostolic Jean Claude Perisset împreun  cu PSS Virgil 
Bercea pe antier.
 În 22 septembrie 2002 are loc s  n irea bisericii 
de c tre PSS Virgil Bercea împreun  cu un sobor de 
preo i, dar f r  participarea activ  a Bisericii Ortodoxe, 
a a cum s-a convenit.

Proiectul bisericii a fost oferit de c tre arhitectul 
Octavian Muth, iar partea de rezisten  de ing. Negrea 
Ovidiu. Construc ia a fost executat  de  rma Selina 
care a i  nan at o bun  parte din lucr ri.
 Din 2002 i pân  în prezent în biseric  sluje te 
i preotul ortodox, alternativ, luni, miercuri i vineri iar 

duminica i în s rb tori de la ora 9.00. Preotul greco-
catolic sluje te mar i, joi, vineri iar duminica i în 
s rb tori de la ora 11.00.
 Din 2003 avem activit i pastorale în biseric  
devenite tradi ie precum: Celebrarea ecumenic , 
Misiuni Populare, Prima Spovad  i Împ rt ania 
Solemn , Rozarul de 24 de ore, Seara colindelor i 
Serbarea de Cr ciun.

Duminic , 22 aprilie 2012
 BEIU
Biserica Greco-Catolic  „S  n ii Trei Ierarhi”
orele 17.00 – 18.00 – Sfânta Vecernie;
orele 18.00 – 19.00 – Acatistul Sfântului Gheorghe.

Luni, 23 aprilie 2012
 IMLEU  SILVANIEI
Biserica Greco-Catolic  „Sfânta Treime”:
orele 9.00 -10.00 – Utrenia;
orele 10.00 – 11.30 – Sfânta Liturghie;
orele 11.30 – 12.30 – Acatistul Sfântului Gheorghe.

 ZAL U 
Biserica Greco-Catolic  „Sfânta Familie”
orele 17.00 – 18.30 – Sfânta Liturghie;
orele 18.30 – 21.00 – program de rug ciune.

 Parohia Greco-Catolic  „Sfântul Gheorghe” din Oradea, str. Louis 
Pasteur, are deosebita bucurie de a v  invita la hramul bisericii care va fi 
s rb torit în zilele de 21 i 22 aprile 2012. Cu acest prilej vor fi prezente, în 
parohie, moa tele „Sfântului Martir Gheorghe” aduse din Vene ia, Italia.

Moa tele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe vor putea   venerate dup  urm torul program:
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ RI
Moartea ne intereseaz  doar în timpul 

vie ii. Cel mai mare pedagog al vie ii este moartea. 
Doar moartea ne poate face s  vedem via a.

Teologia îl aproximeaz  pe Dumnezeu 
cu întreb rile  loso  ei. O  loso  e este valoroas  
nu atît prin r spunsurile pe care le d , cît prin 
întreb rile pe care le pune. Filoso  a continu  
pe m sura imposibilit ii gîndirii  loso  ce. 
Deosebirea dintre  loso  e i teologie este 
urm toarea:  loso  a îl caut  pe Dumnezeu, 
teologia doar îl g se te.

Cele mai severe sfaturi despre via  sînt 
date de cei care nu prea în eleg mare lucru din ea.

Cititul nu e decît un mod de a dialoga cu 
c r ile. Cine nu poate duce acest dialog cite te 
degeaba. Din c r i nu trebuie re inute neap rat 
ideile, ci gîndirea care le mobilizeaz .

Fiin a uit  c  a început s - i uite 
temeiurile. Se comport  tot mai normal cu 
anormalitatea.

Prieteniei false îi prefer distan ele 
civilizate. Celei fals-culturale îi prefer indiferen a 
i cinismul de protec ie. Oricum, se poate conta 

pe generoasa mea absen .
Cea mai inacceptabil  fatalitate e 

aceea c  nu ne putem alege, nici m car par ial, 
contemporanii. 

Unora, trecutul le arat  doar cît au 
involuat. Cît de mult au c zut progresînd.

Multora le reu e te din plin gloria, dar 
nu le reu e te nici par ial via a.

Nu exist  situa ie mai ridicol  i mai 
înjositoare decît aceea în care sîntem obliga i s -i 
gratul m pe idio i. Cu o lume atît de mediocr , 
nici sfîr itul lumii nu mai e sigur.

Putem deveni doar ceea ce nu sîntem înc . 
C ci ceea ce sîntem nu mai putem deveni. Noi nu 
sîntem decît o identitate mereu de cucerit. Identit ile 
noastre tari stau chiar în sl biciunile noastre.

Demnitatea culturii st  în valoarea ei.
Munca nu l-a putut „face” pe om pentru 

c  acesta este anterior oric rei munci.
Unii g sesc ideea de Dumnezeu înainte 

de a-l g si pe Dumnezeu.
Identitatea deplin  a  in ei cu ea îns i, 

cu tot ce are angelic i demonic – iat  registrul 
cel mai greu de armonizat.

Unii cred c  pot face din al ii ceea ce nu 
pot face din ei în i i.

Cei care nu tiu nimic au r spunsuri 
la orice. La fel dup  cum cei care au explica ii 
pentru orice nu prea au solu ii la nimic.

Omagiat la Holod

La 25 februarie s-au împlinit 90 de ani de când 
PSS Valeriu Traian Fren iu a fost numit urma  al episco-
pului martir Demetriu Radu (ucis în atentatul din Parla-
ment), în scaunul Episcopal de la Oradea. Protopopia-
tul de Holod a g sit de cuviin  s  omagieze activitatea 
Preas  n iei Sale în acest protopopiat, joi 1 Martie, când 
preo ii din protopopiat s-au întâlnit la Holod, unde au 
celebrat o slujb  de pomenire pentru Preas  n itul Fren-
iu, urmat  de un moment de împ rt ire spiritual .

Pentru început Pr. Protopop Gheorghe Seica a 
prezentat mesajul Sfântului P rinte Papa Benedict al 
XVI-lea pentru Postul Mare din 2012 i o medita ie 
despre „jertf  i slujire” în via a preotului.

Apoi, din paginile revistei „Vestitorul” (1925-
1948) editat  la ini iativa i cu sprijinul episcopului 
Fren iu pentru ca „a a s  putem începe o via  nou  
su  eteasc , urmând Mântuitorului nostru Isus Cristos 
întru toate” (din primul num r al revistei) am a  at c  
protopopiatul Holod a bene  ciat de un ajutor substan i-
al din partea Domniei Sale. Majoritatea bisericilor din 
protopopiat au fost zidite cu sprijinul s u. Bisericile din 
Holod „zidit  din d rnicia” i „pe cheltuiala proprie a 
în. Prea S  n iei Sale Episc. Excel. Dl. Dr. Valer Traian 
Fren iu” i din Vintere au fost consacrate în 28, respec-
tiv 29 iunie 1936. La Dr ge ti a adus c lug ri francis-
cani cu ajutorul c rora a zidit M n stirea Sf. Anton, ri-
dicând-o la rang de Sanctuar i loc de pelerinaj pentru 
S rb toarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august. 
Nu vom aminti cum a bene  ciat  ecare parohie în par-
te de aten ia i sprijinul episcopului Fren iu, dar putem 
spune c  nici-o parohie nu a fost l sat  la o parte. Iat  
de ce se cuvenea s  ne amintim i s  cinstim memoria 
episcopului Fren iu, pe care autorit ile instalate la pu-
tere dup  al doilea r zboi mondial l-au închis în m n s-
tirile ortodoxe de la Dragoslavele i C ld ru ani, unde 
i s-a propus trecerea la Biserica Ortodox , iar apoi la 
Penitenciarul de la Sighet, unde i-a dat via a ca martir 
pentru credin a în Cristos i Biserica sa.

Evenimentul s-a încheiat cu o agap  fratern  de 
post oferit  de p rintele paroh Ioan T tar i preg tit  de 
doamna preoteas .

Pr. Alexandru CHIVARI
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Octava de rug ciuni pentru unitatea cre tinilor
la Beiu

Surorile S  ntei Inimi a lui Isus au fost fondate 
de Fericita Maria Schininna în anul 1889, în Ragusa 
(Italia ).

Scopul fond rii este onorarea S  ntei Inimi a lui 
Isus în Sfântul Sacrament, într-un mod special, cu du-
blu aspect de Iubire i Reparare.

Într-un mod particular institutul continu  activi-
tatea apostolic  în Biseric  i în societate prin diverse 
opere caritative.

La Zal u, surorile i-au început activitatea misio-
nar  în anul 1997 dedicându-se: Activit ilor parohiale 
cu copii, cu tinerii i cu adul ii; Activit ilor caritative 
al turi de bolnavi prin vizite la domiciliu i la spital, prin 
oferirea unei mese calde, alimente, îmbr c minte, etc. i 
Activit ilor educative în Gr dini  i Centru de zi.

 Suntem asocia ie non-pro  t i avem ca scop 
ajutoarea i îngrijirea persoanelor a  ate în diferite gra-
de de dependen , cu dizabilit i, a copiilor a  a i în si-
tua ii de risc familial sau în alte vicii (alcool, droguri 
etc.), precum i ajutorarea persoanelor vârstnice singu-
re, cu dependen  social  i psiho  zic  accentuat .

Prin ac iunile noastre ne propunem s  înv m 
atât pentru noi, dar s  înv m la rândul nostru ceea ce 
spune proverbul „d -i omului un pe te i-l hr ne ti pen-
tru o zi; înva -l s  pescuiasc  i-l vei hr ni toat  via a”.

În luna martie 2011 am solicitat i am g zduit 
un curs de formare pentru voluntari i pentru lucr torii 
cu voluntari – “Metode i instrumente de educa ie non-
formal ”; O ac iune de promovare a asocia iei i a vo-
luntariatului în cadrul Liceului Pedagogic “Gh. incai” 
Zal u; O ac iunea caritabil  de S rb torile de iarn  în 
cadrul Centrului social multifunc ional imleu Silvaniei.

Proiectul “Alegerea ta, VIA A ta!” a început 
anul 2010 cu o campanie de con tientizare i educare 
public  ce a avut ca public int  – tinerii cu vârsta cu-
prins  între 15 i 30 de ani din Zal u. 

Am dezb tut, într-o manier  relaxant  – viziona-
re de  lm -, posibile probleme cu care, noi – tinerii, ne 
putem confrunta: sarcina în timpul adolescen ei; con-
sumul de droguri în rândul tinerilor; integrarea persoa-
nelor cu dizabilit i în societate; importan a implic rii 
familiei în formarea tân rului. Am organizat un club de 
englez  în cadrul asocia iei cu ajutorul a trei voluntari 
din SUA. Am organizat cea mai frumoas  s rb toare a 
anului, – Ziua copilului cu tema, “Fii copil pentru o zi!”

De S  ntele S rb tori de iarn  ne-am gândit i la 
cei mai pu ini noroco i din jurul nostru prin proiectul: 
“Un dar mic pentru o bucurie mare!”

Surorile S  ntei Inimi a lui Isus

Asocia ia FAMISAJ Zal u
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Congrega ia Surorilor Franciscane Misionare ale 
lui Cristos î i are sediul în Rimini, Italia. În Italia exist  
15 comunit i, 9 în Etiopia, 2 în Tanzania, 2 în Brazilia, 
i o comunitate în România.

În ianuarie 2006, surorile au ajuns în România, la 
Oradea. De atunci, se implic  aici în diferite activit i: 
colaboreaz  cu Biroul Pastoral, fac vizite la bolnavii 
interna i în spitalul de neuropsihiatrie, i gestioneaz  o 
cas  în care locuiesc persoane a  ate în di  cultate?

Cele 3 surori franciscane misionare a lui Cristos 
sunt implicate i în activitatea Caritas, participând  -
nanciar dar i  zic prin prezen a lor la distribuirea me-
sei. De asemenea, una dintre surori, merge împreun  cu 
asisten ii sociali în vizit  la bene  ciari.

Congrega ia a sus inut  nanciar asigurarea me-
sei calde din 2006 precum i construc ia cantinei socia-
le în propor ie de peste 80%.

Pe parcursul anului trecut, Ordinul Franciscan 
Secular din România, Fraternitatea „Sfânta Maria”, 
Oradea, a continuat seria de ac iuni caritative ce le 
desf oar  din 2003. Astfel în perioada s rb torilor de 
Pa ti i de Cr ciun, am realizat i d ruit câte 100 de 
pachete cu alimente de baz  pentru persoane nevoia e, 
în numele Domnului nostru Isus Cristos.

Cele trei grupuri de voluntari ter iari au vizitat i au 
adus un pic de bucurie prin alimente, dulciuri, iconi e, la:

- Spitalul de neuropsihiatrie, împreun  cu pr. 
Cr ciun Sorin.

- Centrul de asisten  social  pentru vârstnici de 
la Ciutelec cu pr. Mihai V t m nelu i  pr. Mihai Bl ju

- Leag nul de copii, cu pr.Augustin.
- copiilor din Dr ge ti, Calea Mare i Gruilung 

cu pr. Alexandru Chivari.
 Prin dr. Pop Lidia i dr. Moldoveanu Elena au 

fost asigurate consulta iile medicale, vizite la domiciliu 
i la spital pentru surorile bolnave.

S-a oferit sprijin  nanciar i moral unor persoa-
ne în di  cultate, unor persoane cu handicap locomotor; 
S-au ajutat copii i tinerii nevoia i ai parohiei noastre 
pentru a putea participa la taberele de var  de la Stâna 
de Vale i Valea Dr ganului organizate de preo ii no tri. 
Am donat în luna iunie, 7.500 lei pentru modernizarea 
camerelor de la Seminarul greco-catolic Oradea. Am 
donat îmbr c minte, înc l minte i vesel  persoanelor 
a  ate în grija surorilor  franciscane;

Fraternitatea de la Carei „Sf. Anton” s rb toresc 
împreun  cu vârstnicii de la azilul de b trâni din Carei, 
zilele lor onomastice cu dulciuri i cântece.

În decembrie 2011 am ajutat grupul de 30 copii 
orfani de la Casa „Sf. Iosif ”de la Odorhei cu pachete 
de hran  i bani.

Congrega ia Surorilor Franciscane Misionare ale lui Cristos

Ordinul Franciscan Secular din România
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Asocia ia Charitatis „Sfantul Nicolae” a luat  -
in  în anul 2001, activitatea de baz   ind în domeniul 
protec iei drepturilor copilului.

Proiectele derulate cu continuitate, cu durata cu-
prins  între trei i treisprezece ani sunt urm toarele:

„Casa Margherita” cu 8 copii abandona i, copii 
cu nevoi speciale pe care încerc m s -i deprindem m -
car s - i tie câ tiga pâinea din agricultur . A a s-au 
n scut dou  solarii i cultivarea de legume.

Un proiect cu 25 de familii de asisten i maternali 
profesioni ti pe raza jude elor Bihor i S laj, cea mai e  -
cient  m sur  de protec ie a copiilor institu ionaliza i, 
în care sunt cuprin i peste 40 de copii.

Programul “Burse de studiu” prin care se atribu-
ie în  ecare an circa 25 de burse pentru elevii Liceului 
Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea.

Proiectul de sprijinire a familiilor a  ate în di  -
cultate – prin care sunt sus inute 10 familii s race; este 
un proiect acreditat i ca m sura de prevenire a aban-
don rii copiilor.

Programul “S  ridic m tacheta” – un program 
prin care în  ecare an organiz m deplasarea unui grup 
de tineri în Italia la Majano la o competi ie atletic  cu va-
len e multiculturale. Circa jum tate, sunt elevi ai liceului 
nostru cu rezultate remarcabile la înv tura iar ceilal i, 
sportivi de performan , de la Liceul Sportiv Oradea.

Programul  GREST – “Tab r  de var ” derulat 
în jude ele S laj i Bihor implicând peste 500 de co-
pii din localit ile: Valc u de Jos, Valc u de Sus, Cer t, 
Preoteasa, Subcetate, Sâg, Fize , Stârci, Telechiu, Sân-
tandrei i Oradea.

 Principalii parteneri din ar  sunt Episcopia de 
Oradea, parohiile noastre i prim riile sau colile loca-
le. Parteneri externi, asocia iile “Chiese dell’Est”, “Fa-
miglie e Solidarietà” i “Arcobaleno” din Italia. Pentru 
implicare mul umim tuturor.

Congrega ia “Don Orione” este prezent  în Ora-
dea de peste 20 de ani. Pe lâng  activit ile cu caracter 
educativ (Liceu cu toate ciclurile de înv mânt, Ora-
toriu, Scout) i spiritual (pastora ia parohial , catehe-
ze, reculegeri i exerci ii spirituale, pastora ie voca io-
nal ), congrega ia mai desf oar  i o bogat  activitate 
cu caracter caritativ.

Aceast  activitate are mai mul i bene  ciari, din-
tre care amintim dou  grupuri: 

Persoane f r  ad post care tr iesc la groapa 
de gunoi a ora ului Oradea.

Aceast  activitate const  în vizitarea regulat , în 
medie de 2 ori pe lun , prilej cu care li se duc câte un 
pachet cu alimente i unul cu haine. Produsele provin 
în bun  parte din dona iile f cute de familiile copiilor 

Asocia ia Charitatis „Sfântul Nicolae”

Congrega ia “Don Orione”
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di coala noastr , din parohie i din cartier.
La împ r irea acestor ajutoare particip  direct 

copiii, astfel ac iunea cap t  i un caracter educativ, 
mul i dintre copii devenind mai aten i i mai respectu-
o i fa  de munca p rin ilor, v zând condi iile de via  
ale altor copii.

La groapa de gunoi a ora ului tr iesc peste 40 de 
persoane din care mai mult de jum tate copii, unii s-au 
n scut acolo. Tr iesc în bar ci din carton, tabl , naylon 
i alte materiale g site la „domiciliul actual”. 

O mic  întâmplare a scos in eviden a o discre-
pan  mare între diferite categorii sociale: având ocazia 
unui du , ace ti copii se jucau cu robine ii, închizând i 
deschizând. Chipurile lor l sau sa se în eleag  c  se a   
în fa a unor minuni. Pân  atunci pentru ei apa era cea 
de ploaie, din topirea z pezii sau de pe Cri .

O alt  activitate caritativ  se desf oar  cu 
copiii ce provin din familii cu diferite probleme: s -
r cie, separate …

Sunt un grup de peste 50 de copii, care bene  ci-
az  lunar de un pachet de alimente i masa; de 2 ori pe 
an i de un pachet cu haine i înc l minte; orientare 
profesional ; activit i educative i integrare social  (in 
mo  special la Oratoriu i Scout) s pt mânal, câteva 
excursii peste an i o tab r  în vacan a de var .

Asocia ia Ave Miriam
Asocia ia „Ave Miriam” este un ONG social-

cultural i umanitar-caritativ, cu sediul la Valea lui 
Mihai, func ioneaz  pe lâng  Parohia Greco-Catoli-
c  Valea lui Mihai. Conform numelui i siglei alese, 
ea se inspir  din modelul feminin al S  ntei Fecioare 
Maria, oferind  persoanei umane afec iune i grij  
matern . 

Dorim s  ne aducem aportul în asigurarea 
dezvolt rii spiritului uman prin sus inerea culturii, 
sportului i a educa iei religioase, morale,  civice i 
caritative. Împreun  cu partenerii (Parohia Greco-
Catolic  Valea lui Mihai, institu ii locale: Muzeul 
Or enesc, Prim ria i coala, precum i Consiliul 
Jude ean) i sprijini i de binef c tori (Ara Shoes Ro-
mânia, precum i alte  rme i localnici) am între-
prins diferite activit i culturale i umanitare, dintre 
care amintim cele desf urate în anul 2011: 8 martie 
2011 – program cultural cu ocazia „Zilei Femeii”; 
iunie-septembrie 2011 – program ocupa ional cu 
copii i tineri; 19 decembrie 2011 - organizarea de 
colect  pentru centrul de plasament familiar pentru 
copiii din Galo petreu; 24 decembrie 2011 - specta-
col de Cr ciun cu copii. 

În anul 2012 ne propunem asigurarea infras-
tructurii proiectului „Un col  de rai pentru îngera i” 
pentru ca tinerii i copii s  bene  cieze de programul 
educa ional i recreativ în curs în condi ii optime.
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În zilele de 5 i 6 martie 2012 au avut loc lâng  
Zal u, la pensiunea „Col  de Rai” de pe muntele Mese , 
exerci ii spirituale pentru preo ii Episcopiei Greco-Cato-
lice de Oradea. La colocvii au participat cca 40 de preo i, 
provenind din aproape toate protopopiatele eparhiei, iar 
tema întâlnirii a fost centrat  pe pastora ia familiilor.

Conferen iarul acestor cursuri de formare a fost 
Don Piero Pasquini, conduc torul Comunit ii Caresto 
din Italia, care de câteva decenii se ocup  de problema-
tica speci  c  familiei. Dezbaterile au fost moderate de 
pr. Mihai Tegze , responsabil cu pastora ia familiilor în 
eparhia de Oradea, conferin ele tratând teme cu privi-
re la „voca ia la c s torie”, „spiritualitatea c s toriei”, 
„misiunea familiei”, „necesitatea pastora iei familiei în 
via a parohiei” i „obstacolele familiei contemporane”. 
Au mai fost abordate i aspecte legate de pastora ia ti-
nerilor i a copiilor, de la Biroul Pastoral Eparhial pen-
tru Laici luând cuvântul pr. Paul Popa.

Dezbaterile au generat multe idei i p reri ale 
participan ilor, exprimate punctual la  ecare tem  abor-
dat , toate acestea conducând i la concluzia c  aceast  

întâlnire era necesar ,  ind foarte util  i aducând noi 
moduri de abordare a acestei deosebit de importante 
componente a Bisericii, familia.

Întâlnirea de la Zal u s-a desf urat cu binecu-
vântarea PSS Virgil Bercea, acesta  ind reprezentat la 
fa a locului de c tre pr. Florian Gui, vicar general.

Oreste NICHITA

În zilele de 3 i 4 martie 2012 au avut loc la pen-
siunea „Col  de Rai” de pe muntele Mese  de lâng  
Zal u, exerci iile spirituale pentru familii organizate 
bianual cu binecuvântarea PSS Virgil Bercea, episcop 
de Oradea.

La conferin ele care au fost sus inute, ca i în 
toamna trecut , de Don Piero Pasquini, conduc torul 
Comunit ii Caresto din Italia, au participat cca. 50 de 
familii venite din Oradea, imleul Silvaniei, Carei i 
Zal u, înso i i i de preo ii care se ocup  de pastora ia 
familiilor din localit ile respective. Dezbaterile au fost 
moderate de pr. Mihai Tegze , responsabil cu pastora ia 
familiilor în eparhia de Oradea, p rintele asigurând i 
traducerile din limba italian .

Temele abordate au vrut s   e o continuare a ce-
lor ce au fost prezentate la întâlnirea anterioar  i care 
pot   citite de cei interesa i în cartea „Uleiul care în-
tre ine  ac ra iubirii”, ap rut  anul acesta la Editura 
Surorilor Lauretane din Baia Mare.

Dac  în noiembrie 2011, Don Piero punea ac-
cent pe aspectul dialogului între so i, de data aceasta 
s-a accentuat rolul „Bisericii Domestice”, care trebuie 
s  existe în  ecare cas  (familie) ce dore te s  tr ias-
c  o adev rat  spiritualitate cre tin  i care trebuie s  
constituie o prelungire a „Bisericii Publice”, care re-
prezint  spa iul comunitar al familiilor dintr-o anumi-
t  localitate. În cadrul conferin elor s-a vorbit despre 
spiritualitatea matrimonial , despre datoria p rin ilor 
de a accepta copiii rezulta i din c s torie ca i un dar 
din partea lui Dumnezeu, un dar ce trebuie pus în va-

loare mai apoi printr-o educa ie i îndrumare cre tin  
a acestor copii, care s  duc  la înmul irea talan ilor i 
cre terea în cele trei virtu i teologale de baz : credin a, 
iubirea i speran a. S-au eviden iat de asemenea gre eli 
i lipsuri cu care se confrunt  societatea occidental  i 

din care se pot trage înv minte pentru a nu   repetate 
i în România, în via a social  sau de cuplu. Colocviile 

au comportat dou  laturi: una comunitar , alc tuit  din 
conferin ele sus inute de Don Piero Pasquini, i alta in-
dividual  i de cuplu, fapt ce a permis familiilor parti-
cipante o bun  posibilitate de analiz  i re  ec ie asupra 
temelor propuse.

O concluzie a acestor exerci ii spirituale ar putea 
  exprimat  în faptul c  familia cre tin  trebuie s  con-

stituie acea lumin , care aprins  de la altarul Bisericii, s  
ard  mai apoi atât în propria cas , cât i oriunde a  m 
c  este întuneric i este nevoie de lumin  sau de ajutor.

Oreste NICHITA

Exerci ii spirituale pentru familii la Zal u

Cursuri de formare pentru preo ii din Eparhia de Oradea
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DUMNEZEU (NU) NE VEDE
„Dumnezeu ne vede’’, spune de nenum rate ori 

preotul. Unii recunoa tem, al ii nu. 
Cei care neag  acest adev r, nu se a   de fapt în 

biseric  la aceast  pledoarie. Din aceast  categorie pot 
face parte i oameni buni, care nu L-au descoperit înc  pe 
Dumnezeu, dar cu siguran  fac parte i majoritatea celor 
care s vâr esc cele mai grave fapte: omoruri, violuri, fur-
turi. Ace tia sunt de necategorisit între oameni, necesitând 
multe rug ciuni. M car o parte din ei reu esc într-un  nal 
s - i schimbe optica i s  cread  c  Dumnezeu ne vede.

Al i oameni oscileaz  între „Dumnezeu (nu) ne 
vede”. Sunt cei care- i ofer  cele mai 
multe surprize, deoarece nu po i preve-
dea în momentul urm tor în care extrem  
se situeaz .

Alt  categorie sunt cei care cred 
cu siguran  c  Dumnezeu e ve nic pre-
zent i încearc  s  fac  tot ce pot pentru a 
nu-l sup ra, se roag  pentru ofensele care 
i se aduc cu mult  incon tien , sau ofer  
jertfe pentru su  etele din purgator, care 
nu mai pot face nimic pentru ele, dar a -
teapt  ca pe o arc  de salvare rug ciunile noastre.

M  voi opri mai mult asupra ultimelor dou  ca-
tegorii, ele  ind destul de frecvente.

Faci parte din categoria „Dumnezeu (nu) ne 
vede’’. Mergi la biseric , ascul i cuvântul Domnului cu 
evlavie, dar înainte s  prind  r d cini, ui i c  Dumnezeu 
ne vede. Atunci repro ezi celor din jur tot ceea ce fac i 
ceea ce nu fac, ce n-au f cut în trecut sau ceea ce inten-
ioneaz  s  fac  în viitor. Î i aminte ti pentru câteva mo-

mente, apoi, c  Dumnezeu ne vede i vrei s  te corectezi, 
încercând s  tergi ca din memoria unui computer ceea 
ce ai spus anterior, dar nu vei reu i o tergere complet  
i astfel vor reveni vorbele nes buite în clipa în care ui i 

din nou c  Dumnezeu ne vede. Accese de furie necon-
trolat  se dezl n uie pentru orgoliul r nit, minciuni i 
exager ri neb nuite î i dau mâna într-un discurs spus cu 
mult  cursivitate, mul umit  ind de rapiditatea cu care le 
legi între ele. Dar te opre ti, c ci „Dumnezeu ne vede’’. 
În urm toarele minute te str duie ti s  le ar i semenilor 
cât de mult îi iube ti. Nu vei reu i îns , de i mai ai foarte 
pu in pentru a convinge. Acesta, numai datorit  faptului 
c  pentru câteva momente ai uitat din nou c  „Dumne-
zeu ne vede’’. Îi faci „praf’’ pe cei din jur, ca i când nu 
ar avea nici o valoare. E ti orator des vâr it, te supraes-
timezi i a tep i s    tratat la nivelul imaginat de tine. 
Dup  pu in timp revii cu picioarele pe p mânt –„Dum-
nezeu ne vede’’. Spui acum vorbe în total  contradic ie 
cu cele anterioare.

Sunt convins  c  regre i suferin a pe care ai pro-
dus-o semenilor t i plus r ul ce i l-ai f cut înaintea Lui 
Dumnezeu.  Desigur, c  omul când uit  c  Dumnezeu ne 
vede, poate face mult mai grave fapte, numai c  i vorba 

„te poate bate’’, „î i ia puterea’’, „te seac ” i te ucide’’. 
Nu- i trebuie mai mult.

Dumnezeu e dispus s  te ierte, dar trebuie s   i 
foarte atent, c ci a a cum spune un frumos cântec: „Azi 
ai timp s  te c ie ti / i iertare s  prime ti / Mâine îns  
tu nu tii / De vei   printre cei vii”. Moartea v-a putea 
surveni exact într-un moment în care tu ui i c  Dumne-
zeu ne vede. 

Faci parte din categoria celor care întotdeauna 
cred c  Dumnezeu ne vede. Fericite momente sunt ace-
lea în care po i exclama „Isuse, tu ocupi primul loc în 

via a mea, locurile urm toare pot suferi 
permut ri, îns  primul loc r mâne ve nic 
neschimbat. Nu mai pot concepe via a 
f r  Tine”. E ti predispus la suferin , 
pentru c  Dumnezeu pe cei pe care-i 
simte mai apropia i, îi încearc  mai mult. 
Ai o suferin  a inimii, care i se pare mai 
mare decât cea a trupului. Te gânde ti 
c  oamenii te vor ajuta s  o diminuezi, 
uneori ai reu it. Din contr , acum i-o ac-
centueaz , exact cei în care i-ai pus spe-

ran a. i-e greu, dar încerci s - i ascunzi durerea, în bu-
indu- i plânsul. Mai dureros e faptul c  uneori, trebuie 

s - i ascunzi bucuria sau pe cel mai nevinovat i nobil 
sentiment - iubirea fa  de Dumnezeu. Ce s  faci ? Î i 
aminte ti de Isus i de Maria, doar Ei te vor putea ajuta. 
În clipele urm toare, te a  i la picioarele unui cruci  x, cu 
Isus în fa  i cu Maria al turi. Sim ind-o pe Maria atât 
de aproape, î i la i u or capul pe um rul Ei. În sfâr it, 
ai un um r pe care po i s  plângi. Plânsul în bu it atâta 
timp se desc tu eaz . iroaie de lacrimi amare, se rosto-
golesc triste, pe un um r atât de generos. Î i ridici ochii 
c tre Isus. E ti fa  în fa  cu El, în antitez  suferin a Lui 
cu suferin a ta. A Lui, e multiplicat  în  ecare frac iune 
de secund  cu ofensele primite de la oameni. Încet, încet, 
cedezi. Fa  de El, suferin a ta, nu e suferin . Cu toate 
acestea, vrei s  scapi de ea i reu e ti, Isus e dispus s  
mai primeasc , iar tu p e ti eliberat în lume: „M-am 
întors, sunt aici’’. Desigur într-o perioad  relativ scurt  
de timp, te a  i din nou la picioarele Lui Isus. El înc  mai 
prime te durere, iar tu care zici c -L iube ti atât de mult, 
pro  i de bun voin a Lui i ca într-un iure  îi duci mereu, 
(c ci în lume este suferin  din bel ug) îi duci pe rând, îi 
duci cât po i, c ci i-e greu s  duci totul deodat .

Uneori, întârzii mai mult timp în fa a cruci  xului. 
Atunci Isus, te r spl te te într-un mod deosebit. Nu- i 
mai ia durerea ap s toare din inim , doar o transform  
într-o durere pl cut , demn  de invidiat. Un torent de 
iubire se abate asupra ta. Te întorci în lume bucuros, c  
în sfâr it po i i tu s  d ruie ti ceva, de i e ti un simplu 
intermediar. Asupra  ec rui om pe care-l întâlne ti, se 
r sfrânge iubire din surplusul primit de la Isus.

Cu Isus în fa  i cu Maria al turi, po i tr i mereu 
fericit, f r  teama c  „Dumnezeu ne vede’’.

Silvia PANTI
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Loterie pentru Programul Du uri pentru Oamenii Str zii
Art. 1 Organizatorul loteriei

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea, în  in at  
în 10 decembrie 2004, prin Hot rârea nr. 92/A/2004 
eliberat  de Judec toria Oradea, având codul  scal 
RO17085486, reprezentat  legal prin pr. Todorean 
Olimpiu este organizatoarea Loteriei pentru Progra-
mul Du uri pentru Oamenii Str zii, denumit  în con-
tinuare Loterie. 

Participan ii la Loterie sunt obliga i s  respecte 
termenii i condi iile prezentului Regulament o  cial. 
Regulamentul este disponibil în mod gratuit oric rui 
solicitant la sediul organizatorului precum i pe site-ul 
www.caritaseparhial.ro.

Organizatorul î i rezerv  dreptul de a completa i/
sau modi  ca Regulamentul o  cial, completarea i/sau 
modi  carea urmând a   adus  la cuno tin a public  în 
modalit ile prev zute la alineatul mai sus men ionat.
Art. 2 Locul i durata desf ur rii Loteriei

Loteria se desf oar  în perioada 8.03.2012 – 25 
aprilie 2012,  ind organizat  i desf urat  pe teritoriul 
României. Biletele se g sesc în Libr ria Gutenberg 
din Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr.3 precum i la vo-
luntarii caritas.
Art. 3 Dreptul de participare

La Loterie poate participa orice persoan   zic  
de cet enie român  sau str in . Participarea la loterie 
are valoare de acceptare integral  i liber consim it  a 
prevederilor prezentului Regulament. 

Prin înscrierea în Loterie, participan ii care vor 
  desemna i câ tig tori în urma tragerii la sor i consimt 

ca numele, prenumele, localitatea de domiciliu precum 
i premiul câ tigat s   e f cute publice.

Art. 4 Condi ii de participare 
Pentru a participa la loterie persoanele trebuie s  achi-

zi ioneze bilete de Loterie. Valoarea unui bilet este de 5 lei. 
Art. 5 Modul de desf urare

Persoanele  zice c rora li se aduce la cuno tin  
prin diferite mijloace despre desf urarea Loteriei tre-
buie s  achizi ioneze pentru a participa la Loterie minim 
un bilet, care are înscris pe el un num r de la 1 la 5.000. 
Num rului de pe bilet îi corespunde un num r pe cotor.

Biletele trebuie p strate pentru a putea revendica 
premiile în caz de câ tig. 

În data de 30 aprilie va avea loc extragerea în 
cadrul c reia vor   acordate premiile. 
Art. 6 Premiile acordate în cadrul Loteriei 

Premiile care vor   acordate în cadrul acestei 
Loterii sunt urm toarele:
1. O excursie de o s pt mân  pentru dou  persoane, la 
Rimini, Italia, în luna iulie 2012;
2. Un week-end la B ile Felix pentru dou  persoane;
3. coala auto, categoria B, pt. 1 persoan ;
4. Un robot de buc t rie;
5. Un mixer de buc t rie;

6. Un mixer de buc t rie;
7. Un  er de c lcat;
8. Un ministepper;
9. Un ceas de tept tor cu ecran LCD;
10. Un aspirator de ma in ;
11. O trus  de cosmetice pentru 2 persoane;
12. O trus  de cosmetice pentru 2 persoane;
13. Un pachet de vitamine pentru 2 persoane;
14. Un pachet cu vitamine pentru 2 persoane.
Art. 7 Acordarea premiilor i condi iile de validare

Extragerea premiilor va avea lor în data de 30 
aprilie 2012, ora 11.00, la sediul Asocia iei Caritas 
Eparhial Oradea, în prezen a presei. Orice persoan  
care dore te este liber  s  participe la extragere. 

Extragerea premiilor se va face începând cu nu-
m rul 14, pân  la num rul 1 din lista de premii pre-
zenta la art.6.

Numerele câ tig toare cu premiile aferente vor   
a  ate pe site-ul asocia iei, www.caritaseparhial.ro, i vor   
publicate în presa din Oradea în ziua urm toare extragerii.

Persoanele care se a   în posesia unui bilet de 
Loterie câ tig tor poate veni s  î i revendice premiul 
oricând din momentul anun rii numerelor câ tig toa-
re, de luni pân  vineri, între orele 9.00 – 15.00, dar nu 
mai târziu de 10 mai 2012. Înmânarea premiilor se va 
realiza la punctul de lucru al Asocia iei Caritas Eparhi-
al Oradea, din Oradea, str. Ep. M. Pavel nr 3. 

Pentru a revendica premiile, câ tig torii trebuie 
s  se prezinte având asupra lor biletul cu num rul câ -
tig tor. Acordarea premiilor se va realiza doar personal, 
persoanei care prezint  biletul câ tig tor. Pentru a   con-
siderat valid, biletul prezentat trebuie s  se potriveasc  
perfect cu partea r mas  la cotorul blocului de bilete.

În cadrul acestei Loterii nu este posibil  înlocuirea premiu-
lui oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.
Art. 8 Încetarea înainte de termen a Loteriei

Loteria poate înceta înainte de termen, numai în 
cazul apari iei unui eveniment ce constituie for  major , 
inclusiv în cazul imposibilit ii organizatorului, din moti-
ve independente de voin a acestuia, de a continua Loteria.

Situa iilor avute în vedere mai sus le sunt asimi-
late i actele de putere public  ale unei instan e compe-
tente sau ale altei autorit i publice competente.

În situa iile avute în vedere în aceast  sec iune, organi-
zatorul nu mai este inut la nici o obliga ie c tre participan i. 
Art. 9 Responsabilitate

Organizatorul Loteriei va acorda premiul persoanelor 
câ tig toare în conformitate cu speci  ca iile acestui regula-
ment. Orice hot râre asupra Loteriei luat  de c tre organiza-
tor este  nal  i nu se supune nici unui recurs. Organizatorul 
nu se va implica în nici un schimb de coresponden  i nici 
nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la Loterie, câ -
tig tori, probleme procedurale sau rezultatele loteriei, excep-
tând cele men ionate prin prezentul regulament.
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Aflându-se într-o vizit  oficial  în România, 
la Oradea, Pre edintele Comisiei de Ajutor pentru 
Europa Central  i de Est a Conferin ei Episcopale 
Catolice din Statele Unite ale Americii, ES Cardi-
nalul Justin F. Rigali, Arhiepiscop emerit de Phi-
ladelphia, PSS John Gajdos i directorul acestei 
Comisii d-l Ph. D. Declan C. Murphi, în data de 3 
martie 2012, au dorit s  viziteze i obiectivele soci-
ale ale Asocia iei Caritas Eparhial Oradea.

În cadrul discu iilor au fost prezentate pro-
iectele, programele i activit ile organiza iei la 
sfâr itul c rora le-a fost înmânat i Raportul Anual 
pe 2010.

În cursul dup  amiezii, ES Cardinalul Justin 
F. Rigali, Arhiepiscop emerit de Philadelphia, PSS 
John Gajdos i PSS Virgil Bercea Episcop de Ora-
dea înso i i de pr. Olimpiu Todorean, pre edintele 
organiza iei Caritas au vizitat Centrul Social „Ma-
ria Rosa”, unde func ioneaz  o Cantin  social  pen-
tru 35 de persoane, Du uri pentru oamenii str zii, 
Centrul de zi pentru copii „Gabriele”, Centrul de 
consiliere psihologic  i Centrul maternal „Mihai”. 

Urm torul obiectiv vizitat a fost Casa „Fren iu”, 
centru pentru persoane vârstnice, cl dire care se 
afl  în construc ie.

Pre edintele Caritas Eparhial Oradea a mul-
umit delega iei pentru interesul acordat cunoa terii 

asocia iei i a colabor rii ulterioare pentru proiec-
tele organiza iei.

Reprezentan i ai Conferin ei Episcopilor Catolici din SUA
au vizitat Caritas Eparhial Oradea

Vizita Cardinalului Justin Francis Rigali în Eparhia de Oradea
Eparhia Greco-Catolic  de Oradea a avut 

deosebita onoare de a-i avea în mijlocul ei pe Emi-
nen a Sa, cardinalul Justin Francis Rigali, arhiepi-
scop emerit de Philadelphia (SUA), venit împreun  
cu Excelen a Sa, John Raymond Guydos, episcop 
de Jefferson City (SUA) i Dl. Decan Murphy, 
director al Comitetului de Ajutorare a Bisericilor 
din Centrul i Estul Europei din cadrul Conferin ei 
Episcopale a Statelor Unite ale Americii. 

Scopul vizitei înaltei delega ii biserice ti 
americane const  în vizitarea diecezelor i eparhi-
ilor catolice din România, pentru a cunoa te mai 
bine situa ia Bisericii Catolice din ara noastr , c -
utând împreun  solu ii de întrajutorare în func ie de 
necesit ile  ec rei Biserici locale. 

Sâmb t , 03 martie 2012, înal ii prela i au ce-
lebrat Sfânta Liturghie arhiereasc  în capela „S  n ii 
Vasile, Grigore i Ioan” de la Seminarul Teologic Gre-
co-Catolic, împreun  cu ierarhul locului, cu formatorii 
i cu seminari tii, ocazie cu care Eminen a Sa, cardina-

lul Justin Francis Rigali a inut un cuvânt de înv tur  
tuturor celor prezen i, îndemnându-i la primirea iubirii 
lui Cristos i perseverarea în ea,  ind o prim  condi ie 
de convie uire i de comuniune cre tin . De asemenea, 
Eminen a Sa, a transmis salutul cordial al Bisericii Ca-
tolice din Statele Unite ale Americii, apreciind curajul, 
 delitatea fa  de Cristos i Sfântul P rinte, dar în mod 

deosebit martiriul Bisericii Greco-Catolice din România. 
Dup  Sfânta Liturghie, programul înal ilor pre-

la i a cuprins prezentarea complexului Seminarului 
or dean, dup  care a avut loc o edin  de lucru cu 
Preas  n ia Sa, episcopul Virgil Bercea. În decursul du-
p -amiezii aceleia i zile, distin ii oaspe i s-au bucurat 
de vizita la Episcopia Romano-Catolic  de Oradea, 
unde au continuat întrevederile cu Preas  n ia Sa, epi-
scopul László Böcskei. 

Biroul de pres
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ASOCIA IA CARITAS EPARHIAL ORADEA
str. Episcop Mihai Pavel, 3; tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211;

e-mail: caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro

Construim împreun  cu 2%

Fi i genero i f r  s   pierde  i nimic!
Contribui  i la ridicarea Casei Fren  iu direc  ionând 2% din impozitul pe venitul din 2011!

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire entitate non pro  t      Cod Fiscal           Cont bancar
 ASOCIA IA    RO 17085486  RO 27 BTRL 0050 1205 7261 6902
CARITAS EPARHIAL ORADEA           BANCA TRANSILVANIA

Fi a completat  se depune la Administra  ia Financiar  sau poate aduce la sediul asocia  iei.
Le vom depune noi la Administra  ia Financiar .


