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scrisoare pastorala

la sarbatoarea Învierii domnului
2012

Iubi i credincio i,
Învierea Domnului este fundamentul 

credin ei noastre. Acest adev r de credin  îl m r-
turisim la  ecare Liturghie, atunci când spunem: 
„cred într-unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumne-
zeu, […] care pentru noi oamenii i pentru a noas-
tr  mântuire S-a coborât din ceruri i S-a întrupat, 
[…] i S-a r stignit pentru noi, […] i a p timit i 
S-a îngropat. i a înviat a treia zi dup  Scripturi 
[…].” Adev rul despre învierea Domnului Isus din 
mor i este mesajul pe care Biserica l-a propov duit 
continuu de doua mii de ani, mesaj care a dat sens 
i speran  vie ii tuturor oamenilor. Credem în 

înviere i datorit  m rturiei mironosi elor, c rora 
îngerul le spune: „veni i de vede i locul” (Mt. 28, 
6); „a înviat” (Lc. 24, 6). Evenimentul era unul de 
excep ie, iar „femeile ie ind din mormânt au fugit 
de acolo i nimic n-au spus, c ci se temeau” (cfr. 
Mc. 16, 8). Frica i cutremurul, uimirea i neîn-
crederea sunt constante ale persoanei umane, iar 
femeile mironosi e s-au comportat  resc, pentru c  
„nu pricepuser  Scriptura” (Io. 21 9). Dar „dup  
opt zile„ (Io. 21, 26) i pentru eternitate Domnul 
cel înviat se reîntoarce în mijlocul apostolilor, în 

mijlocul nostru i ne spune tuturor: „Pace vou !” 
(Io. 21, 26). Credin a noastr  este pace i înviere, 
bucurie i speran , iubire i d ruire. 

Dragii mei,
Celebr m Învierea Domnului, dar, din p ca-

te, „spaima” (Mc. 16, 5) i neîncrederea care le-a 
cuprins pe femeile mironosi e domne te nu doar 
la noi în ar , ci în întreaga lume. Tocmai în acest 
context ne vine în minte întrebarea retoric  a lui 
Natanail: „Din Nazaret poate s   e ceva bun?” 
(Io. 1, 47). Logica faptelor ne face s  mergem mai 
departe i s  ne întreb m: din România mai poate 
ie i ceva bun? Biserica Catolic  din România mai 
are ceva de spus? Blajul mai poate oferi ceva? R s-
punsul este unul singur, i e destul de simplu: acela 
pe care ni-l dau tot femeile mironosi e - „veni i de 
vede i” (Mt. 28, 6) -, dincolo de mormânt este în-
vierea, via a i speran a noastr . 

Recent, Sfântul P rinte Papa Benedict al 
XVI-lea a creat un num r de 22 de cardinali – unul 
singur din România – Preafericitul P rinte Lucian. 
Iar Papa, urma ul lui Petru,  ne spune: privi i spre 
România, mai sunt valori! Au fost i vor mai   per-
soane de caracter, demne i iubitoare de Adev r, 
capabile s  se jertfeasc  pentru ara i poporul din 
care fac parte, asemenea Blândului P stor! Pe de 
alt  parte, tot Papa ne mai spune: Biserica Catolic  
din România a oferit lumii, în timpul persecu iei, 
o „mul ime… de martiri i de m rturisitori, …, 
îmbr cat  în ve minte albe i care sunt înaintea 
tronului lui Dumnezeu (Cfr. Apoc. 7, 9-13) (1). 
Aceast  mul ime de nume ilustre de martiri, pre-
cum Valeriu Traian Fren iu, Iuliu Hosu, Alexan-
dru Rusu, Ioan B lan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie, 
Tit Liviu Chinezu, Anton Durcovici, Marton Aron, 
Bogdan   Szilard, Sche  er Ianos, Vladimir Ghica, 
sunt gloria Bisericii. 

A adar, tocmai în zilele noastre, un episcop 
din Biserica Greco-Catolic  din România - Preafe-
ricitul P rinte Lucian - este chemat de Papa Bene-
dict s   e, împreun  cu Petru, „piatra” pe care se 
construie te Biserica, … i s  dea m rturie despre 
Evanghelie pân  la sacri  ciul propriei vie i (Cf. 
Mt. 16,18) (2). Astfel, Blajul - „Mica Rom ”(3), 
de unde a „r s rit soarele românilor” (4) -, con-
damnat i el la moarte prin interzicerea Bisericii 
Greco-Catolice, a reînviat i este din nou în glorie 
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împreun  cu Hristos Domnul, care aduce lumina 
Învierii. Blajul este din nou în aten ia Sfântului 
P rinte, i prin el  ecare credincios în parte este 
recunoscut, apreciat i pre uit de Papa Benedict 
al XVI-lea. Sfântul P rinte ne spune  ec ruia: 
merge i mai departe pe acest drum care duce spre 
Hristos, r d cinile credin ei le g si i în Cuvântul 
lui Dumnezeu, în înv tura P rin ilor Bisericii, în 
Tradi ia bizantin  i în Unirea cu Scaunul Aposto-
lic al Romei (5).

Dragii mei,
Isus în Gr dina Ghetse-

mani, „  ind în zbuciumul dure-
rii”, a l sat s  se fac  voia Ta-
t lui (Cfr. Lc. 22, 42-44), pentru 
c  el este Fiul i tie c  numai 
la Tat l este fericirea i via a. 
Tat l este „Binele”, „Adev rul” 
i „Frumosul”. Cu to ii suntem 

chema i s  slujim i s  purt m 
în lume Adev rul, Binele i Fru-
mosul. Acest lucru l-a f cut Bi-
serica Greco-Catolic  i Blajul, 
împreun  cu Cardinalii no tri, 
episcopii i preo ii care s-au jert-
 t în pu c riile comuniste, i l-a i f cut  i dumnea-

voastr , to i credincio ii care, în ultimii dou zeci 
de ani, a i încercat s  tr i i cu sinceritate credin a i 
s  face i mereu, oricât de greu ar  , „voia Tat lui”, 
persistând în bine, adev r i frumos. 

Fiul a hot rât, tot în mod liber, s   e „servul 
umil” al umanit ii, pe care i-a asumat-o pentru a 
noastr  mântuire, pentru a ne da posibilitatea de a 
tr i ca  i ai Domnului în Fiul. Faptul de a tr i ca 
 i ai aceluia i P rinte ne face fra i, iar între fra i 

domne te iubirea. „Iubirea” m  face „serv” al per-
soanei pe care o iubesc. A sosit ora ca „pentru Învi-
ere s  iert m toate, s  ne lumin m cu pr znuirea, 
s  ne îmbr i m unii pe al ii, s  zicem fra ilor i 
celor ce ne ur sc pe noi” (6) s  alegem cu to ii iu-
birea. Adev rul cre tin nu este compatibil cu nici 
o form  de m rire de art , de putere lumeasc , 
nu este fanatic, nu este violent i - chiar dac  este 
oprimat, r stignit i îngropat -, moartea nu-l biru-
ie. Iar noi m rturisim acest lucru: „Hristos a înviat 
din mor i cu moartea pe moarte c lcând i celor 
din morminte via  d ruindu-le”. 

Iubi i credincio i,
Leg turile interumane pe care le construim 

aici, pe p mânt, sunt bazate pe drepturi i îndato-
riri, îns  în Biserica lui Hristos acestea sunt lumi-
nate i de spiritul d ruirii, al carit ii, al împ c rii 
i comuniunii. Nu exist  iubire fratern  f r  drep-

tate i adev r, f r  justi ie i împ care, îns  toate 
acestea se completeaz  în lumina crucii, în logica 
Învierii Domnului: „c  iat  a venit, prin Cruce, 
bucurie la toat  lumea” (7). Aceast  logic  a iubi-
rii, a iert rii i împ c rii o m rturisim atunci când 

fra ii sunt împreun  i la bucurie, 
i la încerc ri. Când respectul i 

buna în elegere devin normalita-
te, când credin a devine sensul, 
speran a i destinul vie ii noas-
tre.

Chem rii “veni i i vede i” 
îi urmeaz  porunca misionar : 
„arunca i mrejele, …  merge i 
în larg” (Cfr. Io. 21, 6; Lc. 5, 4)! 
Chema i-i pe to i la unitate, ave i 
curajul, dragii mei, s  privi i mi-
nunile pe care Domnul le face 
în  ecare zi în via a noastr , în 
via a Bisericii. Nu uita i de bine, 
de adev r i de frumos. C ci S-a 
uitat Domnul la umilin a, înde-

lung-r bdarea i suferin a servei Sale de pe melea-
gurile Transilvaniei.

Da, „veni i i vede i”: Biserica Român  Uni-
t  a reînviat! 

„Veni i i vede i”: Biserica este corabia care 
ne poart  spre mântuire, în i prin Hristos cel în-
viat! 

„Veni i i vede i”: m rturia de credin , sa-
cri  ciul, umilin a i în l area Bisericii Greco-Ca-
tolice! 

„Veni i i vede i”: România este „gr dina 
Maicii Domnului” (8), spre care se poate privi cu 
speran  i încredere! 

„Veni i i vede i”: Isus nu e mort, nu e în 
mormânt, c ci s-a sculat precum a zis! 

i, acum, duce i-v  degrab  i spune i lumii 
întregi bucuria noastr : Hristos a Înviat!  

S rb tori fericite tuturor!
    

+Virgil BERCEA
(1) Ioan Paul al II-lea – Scrisoarea Apostolic  la al III-lea cente-
nar de la Unirea Bisericii Greco-Catolice din România cu Biseri-
ca Romei, 7 mai 2000; (2) Benedict al XVI-lea – Angelus Domini, 
Alocu iune, 19 februarie 2012; (3) Mihai Eminescu – iunie 1866; 
(4) Ion Heliade R dulescu – 1848;  (5) Ioan Paul al II-lea – op.cit.; 
(6) Utrenia Învierii – Sfânta zi de Pa ti, Stihirile Pa tilor; (7) Ibid.; 
– glasul 8; (8) Ioan Paul al II-lea – Predica din 13 octombrie 2002.
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Alin CRE U

În societ ile contemporane, de  nite de disolu ia 
familiei extinse, de reducerea mortalit ii i cre terea 
speran ei de via , b trâne ea înseamn , cel mai adesea, 
neputin , incapacitate, boal , conservatorism, lipsa de 
discern mânt, iritabilitate i dependen  fa  de al ii, 
vârstnicii  ind considera i, în marea lor majoritate ca o 
povar  pentru societate. În general, imaginea contem-
poran  a popula iei, despre membrii vârstei a treia, este 
tributar  unor prejudec i i stereotipuri care consider  
c  b trânul „ i-a tr it traiul”, este complet inadaptabil 
la schimb ri, egoist, critic, conservator, dominat de 
mentalit i i concep ii învechite, adeseori inutil.

Ca etap  distinct  de vârst , afectat  de o serie 
de modi  c ri de natur  biologic  i psihologic , b -
trâne ea este asimilat  frecvent unei perioade de pro-
fund  degradare i involu ie a principalelor func ii ale 
organismului uman, printre care i declinul capacit ii 
 zice, fragilitatea, sc derea rezisten ei fa  de boli i 

diminuarea capacit ilor de adaptare, ori reglare, dete-
riorarea calitativ  a proceselor psihice.

Conform teoriei activit ii, modelul retrage-
rii sociale, care caracterizeaz  multe persoane vârst-
nice, este un rezultat al „retragerii societ ii din via a 
acestor oameni, împotriva dorin ei lor”. Ei ar   mult 
mai împlini i dac  ar r mâne activi i implica i în via a 
acesteia, rezistând astfel efectelor de izolare îndreptate 
împotriva lor. Cei care au activat decenii întregi într-un 
domeniu profesional i au dobândit o anumit  rutin , 
simt efectele pension rii dramatic. Ace ti oameni se 
simt inutili, stigmatiza i, discrimina i i înl tura i din 
societate. Frica c  vor   abandona i, izola i este foarte 
frecvent . Ei pot face fa  pierderii induse de pensio-
nare printr-o munc  sau activitate substitutiv , iar per-
soanele care i-au pierdut partenerul de via  vor putea 
astfel s - i dobândeasc  noi prieteni.

Pensionarea este echivalent  i cu mic orarea 
veniturilor i reducerea drastic  a cheltuielilor, resim-
ite ca alte surse de insatisfac ie i discriminare socia-

l . Aici apare frica de a nu avea cu ce s - i pl teasc  
cheltuielile, hrana i altele ceea ce duce la o tensiune 
continu .

De i c s toria copiilor poate avea loc înainte ca 
p rin ii s  ating  vârsta b trâne ii, o serie de sociologi 
i psihologi apreciaz  acest eveniment ca un „debut” al 

procesului de îmb trânire, care atrage dup  sine multi-
ple efecte negative. Acest eveniment afecteaz  în spe-
cial mamele, care resimt mai puternic desp r irea de 
copii, dup  ce ani întregi i-au petrecut timpul cu îngri-
jirea i satisfacerea trebuin elor lor. Copiii, care au fost 
supapa lor de siguran  principal  î i construiesc noi 
leg turi familiale personale, ce duce, în mare m sur , 
la sl birea conexiunilor cu p rin ii. Complexul „cuibu-

lui gol”, mai ales la femei, determin  sentimente de de-
primare, fric  de singur tate i lips  de sens în ceea ce 
prive te existen a. Aceste sentimente pot   accentuate 
de perioadele de izolare datorate implic rii mai reduse 
a so ului în c min, care pentru a- i compensa propriile 
frustr ri generate de separarea de copii, î i petrece tim-
pul liber mai mult cu prietenii decât cu so ia. 

În perioadele de regresie rolurile vechi se înche-
ie,  ind create altele noi care s  le substituie. Pe lâng  
pierderea capacit ilor  zice i mintale, precum i a ac-
tivit ii profesionale, o alt  pierdere major  este cea a 
partenerului de via , prin deces. Atunci când frica de a 
nu- i pierde partenerul este foarte intens  i urm re -
te individul zi i noapte (creând anxiet i i co maruri 
frecvente), aceasta poate umbri fericirea ultimilor ani 
petrecu i împreun  în cuplu.

V duvia este un eveniment ce intervine în mod 
dramatic în via a acestor persoane. În România, au fost 
identi  ca i un num r de 154.159 de b rba i v duvi, în 
vârst  de peste 60 ani (93 % din totalul b rba ilor de 
aceast  vârst ) i 1.012.598 femei v duve de aceea i 
vârst  (47 % din totalul femeilor de peste 60 ani). Pe 
ansamblu, propor ia v duvilor sau v duvelor cre te în 
raport cu vârsta.

Vârsta a treia, dincolo de temeri
(partea a I-a)

Figura 8 - Propor ia persoanelor de gen masculin 
de peste 60 ani v duve i c s torite

Figura 9 - Propor ia persoanelor de gen feminin de 
peste 60 ani v duve i c s torite
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S  ne recunoa tem bolnavi, pentru a   vindeca i
18.03.2012

 Alocu iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug ciunea Angelus
Devo iunea c tre Maria ne apropie de Isus

25.03.2012
Iubi i fra i i surori! 
În itinerariul nostru spre s rb toarea Pa telui, am 

ajuns la cea de-a IV-a duminic  din Postul Mare. Este un 
drum împreun  cu Isus prin “pustiu”, adic  un timp în 
care ascult m mai mult glasul lui Dumnezeu i, de ase-
menea, demasc m ispitele care vorbesc în untrul nostru. 
La orizontul acestui pustiu se contureaz  Crucea.

Isus tie c  ea este punctul culminant al misiunii 
sale: în realitate, Crucea lui Cristos este culmea iubirii 
care ne d ruie te mântuirea. O spune El însu i în Evan-
ghelia de ast zi: “Dup  cum Moise a în l at arpele în 
pustiu, tot a a trebuie s   e în l at i Fiul Omului, pen-
tru ca oricine crede în El s  aib  prin El via  ve nic  
(In 3,14-15). Referin a este la episodul în care, în tim-
pul exodului din Egipt, poporul evreu au fost ataca i 
de erpi venino i, iar mul i mureau; atunci Dumnezeu 
i-a poruncit lui Moise s  fac  un arpe de aram  i s  
îl atârne pe un stâlp: dac  cineva era mu cat de c tre 
erpi, privind arpele de aram , era vindecat (cf. Num 

21,4-9). i Isus va   în l at pe Cruce pentru ca oricine 
se a   în pericol de moarte din cauza p catului, adre-
sându-i-se cu credin  Lui, care a murit pentru noi, va 
  mântuit. “C ci Dumnezeu”, scrie Sfântul Ioan, “a tri-

mis pe Fiul s u în lume, nu ca s  osândeasc  lumea, ci 
ca lumea s   e mântuit  prin el” (In 3,17).

Sfântul Augustin a comentat astfel: “Medicul, în 
ceea ce depinde de el, vine pentru a vindeca bolnavul. 
Dac  cineva nu respect  prescrierile medicului, se dis-
truge singur. Mântuitorul a venit în lume… Dac  tu nu 
vrei s   i salvat de c tre El, te vei judeca pe tine în-
su i” (Despre Evanghelia lui Ioan, 12, 12: PL 35, 1190). 
Deci, dac  in  nit  este iubirea milostiv  a lui Dumne-
zeu, care a ajuns la punctul de a-l da pe unicul S u Fiu 
ca r scump rare a vie ii noastre, mare este i responsa-
bilitatea noastr :  ecare, de fapt, trebuie s  recunoasc  
c  este bolnav, pentru a putea   vindecat;  ecare trebu-
ie s  î i m rturiseasc  propriul p cat, pentru ca ierta-
rea lui Dumnezeu, deja d ruit  pe Cruce, s  poat  avea 
efect în inima i în via a lui. Sfântul Augustin scrie mai 
departe: “Dumnezeu condamn  p catele tale; iar dac  
i tu le condamni, te une ti cu Dumnezeu… Când în-

cepe s - i displac  ceea ce ai f cut, atunci încep faptele 
tale bune, întrucât condamni faptele tale rele. Fapte-
le bune încep cu recunoa terea faptelor rele” (Despre 
Evanghelia lui Ioan, 12, 13: PL 35, 1191). Uneori omul 
iube te mai mult întunericul decât lumina, deoarece 
este ata at de p catele sale. Îns  numai deschizându-se 
spre lumin , numai m rturisind cu sinceritate propriile 
vine lui Dumnezeu, se g se te adev rata pace i adev -
rata bucurie. Este important, a adar, s  ne apropiem cu 
regularitate de Sacramentul Spovezii, mai ales în Pos-
tul Mare, pentru a primi iertarea Domnului i pentru a 
intensi  ca drumul nostru de convertire.

Iubi i fra i i surori,
În Evanghelia acestei duminici, Isus vorbe te des-

pre bobul de grâu care cade în p mânt, moare i aduce 
mult rod, r spunzând unor greci care s-au apropiat de 
apostolul Filip pentru a-i cere: “Am vrea s  îl vedem pe 
Isus” (In 12,21). Ast zi noi o invoc m pe Preasfânta Ma-
ria i o implor m: “Arat -ni-l pe Isus”. Acum, în recita-
rea rug ciunii Angelus, amintind Buna Vestire, i ochii 
no tri se îndreapt  în mod spiritual spre colina Tepeyac, 
spre locul unde Maica lui Dumnezeu, sub titlul de “puru-
rea Fecioar , Sfânta Maria de Guadalupe”, este cinstit  cu 
fervoare de secole, ca semn de reconciliere i de in  nit  
bun tate a lui Dumnezeu pentru lume.

Predecesorii mei la Catedra lui Petru au onorat-o 
cu titluri speciale precum Doamna Mexicului, Patroan  
Cereasc  a Americii Latine, Mama i Împ r teasa acestui 
Continent. Fiii ei credincio i, la rândul lor, cei care experi-
menteaz  ajutorul ei, o invoc , plini de încredere, cu nume 
afectuoase i familiare precum Roza Mexicului, Doamna 
Cerului, Fecioara “Morena”, Mama de la Tepeyac, Nobila 
“Indita”. Iubi i fra i, nu uita i c  adev rata devo iune c tre 
Fecioara Maria ne apropie întotdeauna de Isus, i “nu con-
st  nici într-un sentiment steril i trec tor, nici într-o cre-
dulitate de art , ci ea purcede din credin a adev rat , care 
ne face s  recunoa tem preeminen a Maicii lui Dumnezeu 
i ne îndeamn  la iubire  lial  fa  de Mama noastr  i la 

imitarea virtu ilor ei” (Lumen gentium 67). 
A o iubi înseamn  a ne angaja în ascultarea Fiului 

ei; a o venera pe Fecioara de la Guadalupe înseamn  a tr i 
dup  cuvintele rodului binecuvântat al trupului ei. În aceste 
momente în care atâtea familii se g sesc separate i con-
strânse s  emigreze, multe suferind din cauza s r ciei, a 
corup iei, a violen ei domestice, a tra  cului de droguri, a 
crizelor valorilor sau a criminalit ii, s  ne îndrept m spre 
Maria în c utarea de mângâiere, putere i speran . Este 
Mama adev ratului Dumnezeu cea care ne invit  s  r mâ-
nem cu credin a i caritatea la umbra ei, pentru a dep i ast-
fel orice r u i a instaura o societate mai dreapt  i solidar .

Cu acest sentimente, doresc s  pun din nou sub pri-
virea blând  a Fecioarei Maria de Guadalupe aceast  ar  
i întreaga Americ  Latin  i Caraibe. Îi încredin ez pe  -

ecare dintre  ii ei Stelei primei i noii evangheliz ri, ce a 
însu  e it cu iubirea sa matern  istoria cre tin  a acestor 
inuturi, dând caracteristice deosebite marilor evenimente 

ale istoriei lor, ini iativelor lor comunitare i sociale, vie-
ii familiale, devo iunii personale i misiunii continentale 

care acum se desf oar  în acest inuturi nobile. În vre-
muri de încercare i de durere, Ea a fost invocat  de atâ ia 
martiri care, strigând “Tr iasc  Cristos Rege i Maria de 
Guadalupe”, au dat o m rturie peren  de  delitate fa  de 
Evanghelie i de devotament fa  de Biseric . 

www.catholica.ro
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Vineri, 9 martie, Parohia Greco-Catolic  Valea lui Mi-
hai a organizat o celebrare ecumenic  anual  cu ocazia Zilei 
Mondiale de Rug ciune (ZMR) a Femeilor. Pentru acest an, 
materialul spiritual a fost redactat de Comitetul Ecumenic 
ZMR din Malaysia i distribuit în toate rile participante 
prin Comitetul Interna ional ZMR.

Cu îndemnul „Caut  dreptate i iar dreptate”, fe-
meile cre tine din Malaysia ne încurajeaz  s  ne rug m 
i s  ne implic m pentru dreptate. Ele sunt convinse c , 

în chestiunile care privesc întreaga societate, este datoria 
noastr  s  d m dovad  de o atitudine clar , onest  i bine-
voitoare. Nu trebuie s  ne descuraj m, ci s   m st ruitori 
ca v duva din pilda dat  de Iisus (Luca 18,1-8) i s  ne 
încredem în f g duin a Lui: „Ferici i cei ce  mânzesc i 
înseteaz  dup  dreptate pentru c  ei vor   s tura i” (Matei 
5,6). Rug ciunile au fost rostite bilingv, comunitatea ro-
mân   ind reprezentat  de membrele Reuniunii mariane.

În predicile lor, reprezenta ii cultelor au subliniat 
noble ea Femeii i misiunea acesteia în Biseric , familie 
i societate. Femeia este chemat  s - i descopere valorile 

autentice conform planului dumnezeiesc i s  exercite un 
autentic apostolat în c minul familial. Maternitatea tru-
peasc  trebuie încoronat  cu cea spiritual , mama  ind 
chemat  s  d ruiasc  copilului dincolo de via a trupeasc  
i via a ve nic  prin credin a în Cristos. Educa ia cre ti-

n  oferit  cu responsabilitate de mam , cu preponderen , 
favorizeaz  armonia spiritual  a copilului i, în  nal, ar-
monia comunitar .

La celebrarea ecumenic  a participat i dl. Kovacs 
Zoltan, primarul localit ii i epitropul Bisericii Reforma-

te locale. Acesta a adresat un salut cordial reprezentan ilor 
confesiunilor locale (Balázs-Kiss Csilla - pastor reformat, 
Zorel Zima - preot greco-catolic) i o urare c lduroas  fe-
meilor prezente. Nu în ultimul rând i-a exprimat apreci-
erea fa  de aceste întruniri, care sunt ocazii de rug ciune 
i socializare.

La sfâr itul rug ciunii ecumenice, femeile au avut 
parte de surprize cultural-spirituale: o video-proiec ie cu 
titlul „Mama - înger”, respectiv un recital de poezii i cân-
tece sus inute atât de copiii de la Gr dini a cu Program 
Normal sub grija educatoarei Carmen Rebele , cât i de la 
Gr dini a confesional  reformat .

Comuniunea spiritual  s-a încheiat cu o agap  fr eas-
c  prin sârguin a enoria elor din cadrul Reuniunii mariane.

Pr. Zorel ZIMA

Celebrare ecumenic  

Duminic , 25 martie, la ora 16, zeci de credincio i 
români i maghiari ne-am adunat la capela greco-catolic  
din localitate pentru a participa împreun , la cunoscuta 
devo iune „Calea Crucii”. Dup  rug ciunea încep toare 
f cut  de p rintele Gheorghe Seica, protopopul Holodu-
lui, ne-am îndreptat spre un mic p rcule , unde un grup de 
tineri, prin imaginile prezentate, ne-au ajutat s  medit m 
asupra Patimilor Mântuitorului.

Procesiunea „Via Crucis”; lecturile st rilor, rug -
ciunile i cânt rile s-au desf urat alternativ în limbile ro-
mân  i maghiar . Enoria ilor celor dou  parohii catolice 
din Tinca li s-au al turat preo ii din protopopiatul Holod: 
pr. Gheorghe Seica – Sâmb ta, pr. Mihai Terec – Tinca, 
pr. Ioan T tar – Holod, pr. Dorin Repciuc – Rogoz, pr. 
Alexandru Ioan Chivari – Calea Mare, i credincio i din 
alte localit i. De asemenea, au participat i credincio i 
bapti ti i ortodoc i.

Procesiunea s-a încheiat la biserica romano-catoli-
c , unde p rintele paroh László Scheck a inut o medita ie 
în limba român  i maghiar , amintindu-ne c  „Isus a fost 
încoronat cu o coroan  de spini, dar pe care noi trebuie s  
o înlocuim cu una de  ori”.

Deoarece devo iunea „Calea Crucii” a avut loc de 
S rb toarea Buneivestirii, ea s-a desf urat „sub sem-

nul parfumului maternit ii Preacuratei Fecioare Maria”, 
dup  cum a spus p rintele protopop Gheorghe Seica. În 
acest fel ziua de duminic , 25 martie, din punct de vedere 
spiritual, a cuprins întregul plan de mântuire a Domnului, 
de la întrupare i pân  la învierea Sa.

În încheiere, p rintele Mihai Terec, parohul greco-
catolic a mul umit participan ilor adresându-le invita ia 
continu rii în comun a cât mai multor devo iuni i activi-
t i cre tine pentru ca îndemnul lui Isus s  poat    înde-
plinit: „ca to i s   e una”.

Biroul Pastoral Holod

Calea Crucii la Tinca
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(continuare în pag. 8)

A a cum rezult  din textele corespunz toare din 
Evanghelii procesul lui Isus Cristos  a constat, de fapt, 
din dou  procese: primul în fa a Sinedriului (Consiliul 
Na ional) evreiesc; al doilea înaintea Guvernatorului ro-
man, care administra în acel timp Iudeea. Moartea Dom-
nului Isus Cristos a fost urmarea unor ac iuni de inculpa-
re i maltratare f r  egal în istoria umanit ii.

Procesul lui Isus în fa a Sinedriului (Mc 14, 53-65)
Arestarea lui Isus este realizat  de c tre un grup 

care Îl predau Marelui Arhiereu, b trânilor i c rtura-
rilor, membrii componen i ai Sinedriului. În timpul lui 
Isus, în ceea ce prive te componen a cât i competen a 
Sinedriului p rerile sunt împ r ite, între speciali ti. Unii 
dintre ei a  rm  faptul c  pe timpul lui Isus Sanhedri-
nul, Sinedriul nu ar   fost compus dintr-un num r  x de 
membrii i nu ar   servit în mod esen ial ca un tribunal. 
Se pare c  din  acest for judec toresc, compus din 71 
membri, care dup  moartea lui Irod de inea autoritatea 
suprem  printre evrei, f ceau parte arhiereii, adic  mem-
brii castei sacerdotale, b trânii, reprezentan ii vechii 
aristocra ii din Ierusalim, precum i c rturarii, adic  ace-
ia care tâlcuiau  Legea. Arhiereii si b trânii apar ineau 
partidului saducheilor, favorabili romanilor i adep i 
ai unei  lozo  i cu caracter materialist. Fariseii au fost 
primii care s-au ar tat ostili fa  de Isus Cristos, a c rui 
înv tura li se p rea c  primejduie te aplicarea corect  
a Legii, precum si propria lor autoritate. Saducheii, indi-
feren i la problemele de ordin religios, au ignorat mult  
vreme activitatea Domnului. Ceea ce i-a f cut sa p r -
seasc  aceast  atitudine pasiv  a fost entuziasmul ma-
nifestat de mul imi fa  de Isus, care, mai ales în urma 
învierii lui Laz r, s-a preschimbat într-o adev rat  febr  
mesianic . Ei au început s  se team  de consecin ele po-
litice pe care le-ar   putut avea acea mi care, b nuita ca 
ar   reprezentat o reac ie împotriva st pânirii romane. 
De aceea s-au al turat fariseilor în ac iunea de urm rire 
i prindere a lui Isus. Din clipa când arhiereii, st pânii 

templului si ai Sinedriului, s-au aliat cu fariseii, ce domi-
nau sinagogile, soarta celui urm rit de ei era pecetluit .
Iosif Flaviu, istoric din secolul întâi prezint  faptul c  
preo ii dimpreun  cu alte persoane in  uente ale societ -
ii iudaice formau totu i un sanhedrin al aristocra ilor, cu 

competen e, în special, în probleme legate de st pânirea 
roman  (1). Isus m rturise te  îns ,într-un mod curajos, 
în fa a Arhiereului c  este Fiul lui Dumnezeu. Ultima 
profe ie a învierii lui Isus Cristos este a  rmat  de c -
tre Isus prin anun area în fa a Sinedriului, a dumnezeirii 
sale: Iar El t cea i nu r spundea nimic. Iar i L-a în-
trebat arhiereul i I-a zis: E ti tu Cristosul, Fiul Celui 
binecuvântat? Iar Iisus a zis: Eu sunt i ve i vedea pe 
Fiul Omului ezând de-a dreapta Celui Atotputernic i 
venind pe norii cerului. (Mc 14, 61-62). Acest anun  este 

Procesul lui Isus Cristos
oferit de Vechiul Testament în Ps 110,1 : L uda-Te-voi, 
Doamne, cu toat  inima mea, în sfatul celor drep i i în 
adunare i în Dn 7, 13: Am privit în vedenia de noapte, 
i iat  pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului i El 

a înaintat pân  la Cel vechi de zile, i a fost dus în fa a 
Lui .Aceast  proorocie este o m rturie a faptului c  Isus 
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, va învia, se va în l a la cer i 
va edea ca un Dumnezeu adev rat, de-a dreapta Tat lui 
ceresc. Pentru judecarea lui Isus Cristos au avut loc dou  
edin e ale Sanhedrinului: una noaptea, îndat  dup  cea 

fost înf i at lui Anna, si o a doua diminea a, înainte de 
a-L trimite la Pilat. Ipoteza respectiv  se întemeiaz  pe 
m rturiile lui Marcu si Matei: i au dus pe Isus la arhie-
reu i s-au adunat acolo to i arhiereii i b trânii i c r-
turarii. (Mc 14, 53). Acest text preced  interogatoriul; 
tot Marcu spune: i îndat  diminea a, arhiereii, inând 
sfat cu b trânii, cu c rturarii i cu tot sinedriul i legând 
pe Isus, L-au dus i L-au predat lui Pilat (Mc 15, 1). La 
prima edin  s-a dezb tut procesul religios, constatân-
du-se, din punctul de vedere al conduc torilor evrei, vi-
nov ia lui Isus. A doua nu va avea decât un caracter pur 
formal: ea va con  rma sentin a dat  de prima i va hot rî 
predarea lui Isus în mâinile procuratorului, formulându-
se în acest scop i acuza ia de ordin politic. Cutremur -
toare a fost clipa când Cristos, Mesia cel a teptat i vestit 
de to i profe ii Legii vechi, S-a înf i at înaintea Sanhe-
drinului. Mielul de care vorbe te Isaia este adus înaintea 
marelui preot al vechii alian e, care va hot rî s   e jun-
ghiat, a a cum proorocise profetul (2). De ii autorit ile 
nu cred c  Isus poate s  d râme templul: Noi L-am auzit 
zicând: Voi d râma acest templu f cut de mân , i în trei 
zile altul, nef cut de mân , voi cl di (Mc 14, 58), sau 
c  El este Mesia, Fiul celui binecuvântat, a lui Dumne-
zeu (Mc 14, 61), aceste dou  acuza ii ale Sinedriului vor 
aduce în mod inevitabil la moartea Lui. Marcu îns , nu îi 
portretizeaz  pe farisei ca având un rol activ în ac iunile 
 nale împotriva lui Isus sau c  ar discuta despre Sabat 

sau despre probleme legate de lege, pe care le folosesc 
pentru a-L acuza. Cea mai puternic  opozi ie vine îns  
din partea autorit ilor templului (3). Autorit ile evre-
ie ti îl predau pe Isus reprezentantului st pânirii romane, 
procuratorului Pilat, dup  ce Sinedriul a luat hot rârea s  
îl condamne la moarte.

Procesul lui Isus în faza roman  (Mc 15, 2-20a)
Într-un mod cât se poate de clar, Marcu face o 

paralel  între cele dou  procese, într-un fel care scoa-
te în eviden  punctul esen ial al  ec ruia. În cele dou  
cazuri, personajul primului plan, respectiv Marele preot 
i personajul celui de-al doilea plan, Pilat, lui Isus i se 

pune o întrebare cheie re  ectând interesele  ec ruia: Tu 
e ti Cristos, Fiul celui binecuvântat? i Tu e ti regele 

Alexandru-Paul GHERMAN
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(urmare din pag. 7)

iudeilor? Pentru evanghelistul Marcu, Isus este cu ade-
v rat ceea ce au întrebat ambii interogatori. De aceea, el 
consemneaz  i adaosul f cut de Isus la r spunsul S u: 
Fiul Omului (Mc 14, 62) i Tu ai spus-o (Mc 15, 2). Pro-
pozi ia Tu zici trebuie în eleas  ca un refuz de a r spunde 
a lui Isus. O interpretare a r spunsului dat de Isus poa-
te   prezentat prin fraza: „tu e ti cel care spune asta i 
nu eu”. Îns  o interpretare mai exact  i cu în eles mai 
aproape de adev r ar putea   formularea: „dac  nu m-ai 
  întrebat acest lucru, eu nu a    spus” (4). Un fapt inte-
resant de observat este faptul c , de i în faza procesului 
iudaic apar martori mincino i, situa ie care ar   trebuit 
s  schimbe desf urarea procesului, ace tia trebuie s   e 
condamna i pentru m rturie fals , iar Pilat tie c  Isus 
a fost predat lui din invidie i r utate, totu i Isus este 
condamnat la sfâr itul  ec rei faze a procesului, scuipat 
i batjocorit -  ca profet de c tre membrii Sinedriului, i 

ca Împ rat al iudeilor, de c tre solda ii romani (5). În loc 
s  dispun  eliberarea lui Isus, Pilat imagineaz  atunci, 
înainte de a porunci  agelarea, o noua solu ie care L-ar 
putea salva pe Isus, cu consim mântul evreilor. El re-
curge la procedeul amnistiei, obicei utilizat de romani, 
deoarece î i d  seama c  hot rârea sinedri tilor nu repre-
zenta voin a poporului i n d jduia c  în modul acesta 
va da posibilitatea adep ilor lui Isus s  cear  eliberarea 
Lui. Poporul i-a reamintit de practica amnistiei lui Pilat 
iar acesta a acceptat sugestia în speran a unei posibile 
achit ri: i mul imea, venind sus, a început s  cear  
lui Pilat s  le fac  precum obi nuia pentru ei (Mc 15, 
8). Acceptând s  discute i s  se târguiasc  cu preo ii i 
chiar cu mul imea, el a adoptat o tactica gre it , de care 
se va c i curând. Nici poporul i nici chiar Sanhedrinul 
nu avea nici un drept s  dispun  de via a lui Isus; singur 
procuratorul putea decide în aceast  privin . El renun  
îns  de bun  voie la drepturile sale, îng duind s  i se for-
eze mâna i aceasta este mare sa gre eal . Procuratorul 
tia c  arhiereii l-au dat în mâna lui din invidie: Fiindc  
tia c  arhiereii Îl d duser  în mâna lui din invidie. (Mc 

15, 10). Pilat se str duie te s  cru e via a Domnului, ne-
având totu i curajul de a lua o hot râre împotriva frun-
ta ilor evrei.Pentru ca un vinovat s  bene  cieze de am-
nistie trebuia ca în locul lui s   e executat un alt acuzat, 
desemnat unanim de mul ime. În acel moment se pare 
c  unicul întemni at care putea bene  cia de o asemenea 
amnistie, deoarece nu fusese înc  judecat, era un anume 
Baraba. De aceea Pilat pune întregului popor adunat în 
fata pretoriului întrebarea: Pe cine voi i s  vi-l eliberez, 
pe Baraba sau pe Isus, care se zice Cristos? (Mt 27, 17). 
Acest Baraba a fost închis împreun  cu ni te uciga i: 
i era unul cu numele Baraba închis împreun  cu ni te 

r zvr ti i, care în r scoal  s vâr iser  ucidere. (Mc 15, 
7). Este probabil c  f cea parte din fac iunea zelo ilor, 
îndârji i împotriva st pânirii romane i în stare de orice 
crim  pentru a o înl tura. Pare s    fost deci un fanatic, 
pe care ura fa  de str ini l-a împins la crim . Oricum 

ar   fost, Baraba era un uciga , de i evreii puteau vedea 
în el un lupt tor împotriva domina iei str ine. Între Isus, 
coborât printre oameni ca s -i împace cu Dumnezeu i 
s  le propov duiasc  iertarea i iubirea, i Baraba, care 
în elegea s  foloseasc  ura i r zbunarea pentru a face 
dreptate poporului s u, Israel îl alege pe Baraba. Optând 
pentru Baraba, el opteaz  pentru dreptul de a se r zbuna 
i de a prigoni, pedepsindu-l pe Acela care, nesocotind 

deosebirile dintre evrei i p gâni, le cerea tuturor s   e 
buni i îndur tori chiar i cu du manii. Isus Cristos este 
astfel biciuit, scuipat, batjocorit spre deliciul solda ilor 
romani i a r uf c torilor. Este tulbur tor faptul c  toate 
aceste însemne derizorii, care îndrept esc un simulacru 
de adorare, au o semni  ca ie polivalenta. Manta purpu-
rie aminte te de o mantie regal , dar i de ve mântul pe 
care-l purta marele preot, dup  rânduiala data de Moise: 
Iar din m tase violet , stacojie i vi inie au f cut ve -
minte de slujb , pentru slujit în loca ul sfânt, i au mai 
f cut ve minte s  nte pentru Aaron, cum poruncise Dom-
nul lui Moise.  (Ies 39, 1). Cristos este marele preot al 
noului Leg mânt, care Se jertfe te pentru p catele oame-
nilor, i totodat  împ ratul care va învinge moartea i va 
pune temeliile împ r iei harului. Cununa de spini care-I 
înconjoar  capul i-L face de pe acum s  sângereze sem-
ni  c  atât coroana imperial , cât i cununa de lauri acor-
dat  biruitorilor. Faptul c  ea este îns  împletit  din spini 
este de asemenea plin de în elesuri tainice. Când Adam 
a fost osândit pentru c  a c lcat porunca, Dumnezeu a 
blestemat p mântul din pricina lui: Spini i p l mid  î i 
va rodi el i te vei hr ni cu iarba câmpului! (Fac 3, 18). 
Spinul reaminte te neîncetat de pervertirea care a inter-
venit în cosmos în urma c derii omului,  ind totodat  i 
simbolul suferin ei, legat  de orice împlinire omeneasc  
în lumea supus  p catului (6). Isus Cristos, tr dat, p r -
sit i respins de to i, este prin urmare condamnat în cele 
din urm  de Pilat i predat de acesta solda ilor romani 
pentru a   cruci  cat.

Procesul lui Isus este cel mai comentat proces din 
istorie, dar i cel mai controversat. C ci în vreme ce unii 
autori îl consider  un proces legal, al ii sus in c  e vorba 
de un asasinat juridic.
______________________
(1) Cf. Raymon E. Brown, que sait-on du Nouveau Testament?, Ed. 
Bazard, Paris, 2000, p. 188; (2) Cf. Hans Conzelmann, Andreas Lin-
demann, Guide pour l`etude du Nouveau Testament, Ed. (3) Labo 
ret Fides, Geneve, 1999, p. 349; (4) Cf. Raymon E. Brown, op.cit; 
(5) Cf. La saint Bible, L`evangile selon Saint Marc, E. Les editions 
du cerf, Paris, 1948, p. 74; (6) Cf. Raymon E. Brown, op.cit.
_____________________
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S rb toarea Învierii Domnului nostru Isus Cris-
tos mai este numit  i S rb toarea Pa tilor. Denumi-
rea de Pa ti provine de la vechea s rb toare a Pa tilor 
evreie ti care semni  ca trecerea M rii Ro ii de c tre 
Evrei (în limba ebraic  Pesah = trecere). S rb toarea 
cre tin  a Învierii Domnului a preluat acest nume dato-
rit  faptului c  evenimentul Patimii, Mor ii i Învierii 
lui Cristos au coincis cu Pa tile Evreiesc , data de 14 
Nisan. S rb toarea Pa tilor este cea mai important  i 
cea mai veche s rb toare a cre tin t ii, ea celebrând 
triumful lui Isus asupra Satanei, a p catului i a mor-
ii. În acest sens cre tinii sunt invita i s  se preg teasc  

su  ete te în perioada premerg toare a Postului Mare 
timp de 40 de zile. Supranumit  „S rb toarea S rb to-
rilor” Învierea Domnului face parte din cele doispreze-
ce S rb tori cuprinse în Dodecaorton . (1)

Semni  ca ia i importan a Învierii pentru cre ti-
nii bizantini este pus  în eviden  cu mare solemnitate 
în troparul s rb torii: 

Ziua Învierii s  ne lumin m popoare, Pa tile Domnului Pa tile, 
c  din moarte la via  i de pe p mânt la cer, Cristos Dumnezeu 
ne-a trecut pe noi, cei care-i cânt m cântare de biruin . (Cata-
vasiile Învierii I)

Iconogra  a s rb torii este diversi  cat . Primele 
reprezent ri apar în catacombele romane (Priscilla i 
Callixtus), având origini în secolul al II-lea. Variante-
le reprezentative ale S rb torii Învierii Domnului sunt 
cele ale Coborârii lui Isus la Iad (2) i cele ale femeilor 
mironosi e de la Mormântul lui Isus. (3) Icoana  care 
prezint  pogorârea la iad se bazeaz  pe textul din prima 
Epistol  a Sfântului Petru : 

Pentru c  i Cristos a suferit odat  moartea pentru p catele 
noastre, El cel drept pentru cei nedrep i, ca s  ne aduc  pe noi 
la Dumnezeu, omorât  ind cu trupul, dar viu f cut cu duhul, cu 
care S-a coborât i a propov duit i duhurilor inute în închi-
soare (I Pt 3,18-19).

 În planul apropiat este reprezentat iadul printr-
o pe ter  întunecat  sub un munte. În centrul compozi-
iei este reprezentat Cristos care „st  în picioare pe por-
ile doborâte ale iadului.” (4) În unele reprezent ri Isus 

îl ridic  cu mâna stâng  pe Adam , iar cu cea dreapt  pe 
Eva. Mâinile i picioarele Sale poart  semnele cuielor. 
El este în ve mânt alb care reprezint  lumina Învierii, 

iar în unele icoane are pe 
deasupra i mantia albastr  
speci  c  umanit ii Sale. 
Adam i Eva sunt reprezen-
ta i ca doi b trâni, f r  aure-
ole. Adam are barba alb  i 
lung . În icoan   apar i alte 
personaje precum Sfântul 
Ioan Botez torul, Abel, Da-
vid  i Solomon. 

Prin pogorârea la iad 

care „a fost ultimul pas pe 
care l-a f cut Mântuitorul pe 
drumul chenozei Sale” (5), 
Isus î i manifest  m re ia În-
vierii prin faptul c  intr  în 
Împ r ia Domnului Întune-
ricului care-l ine în sclavie 
pe Adam  i pe urma ii s i. (6) 
Acum domnia mor ii a înce-
tat deoarece a primit în ea pe 
Cel viu: „Unde î i este iadu-
le, biruin a ta” (1Cor 15,55) . 
Odat  cu eliberarea lui Adam, 
Isus a eliberat întreaga omenire care se a  a pân  atunci 
sub puterea p catului, a mor ii i a întunericului. (7)

O alt  icoan   reprezentativ  a Învierii Domnului 
este cea a Mironosi elor care merg la Mormânt . Aceas-
t  icoan  are ca fundament textul din Evanghelia lui 
Matei : 

Dup  ce a trecut sâmb ta, când 
se lumina de ziua întâi a s pt -
mânii (Duminic ), au venit Ma-
ria Magdalena  i cealalt  Marie, 
ca s  vad  mormântul. i iat  
s-a f cut cutremur mare, c  în-
gerul Domnului, coborând din 
cer i venind, a pr v lit piatra i 
edea deasupra ei. i înf i area 

lui era ca fulgerul i îmbr c -
mintea lui alb  ca z pada. i de 
frica lui s-au cutremurat cei ce 
p zeau i s-au f cut ca mor i. 
Iar îngerul, r spunzând, a zis 
femeilor: Nu v  teme i, c  tiu 
c  pe Isus cel r stignit Îl c uta i. Nu este aici; c ci S-a sculat 
precum a zis; veni i de vede i locul unde a z cut (Mt 28,1-6).

Icoana  „înf i eaz  grota în care se a   mormân-
tul gol, cu pânza de in a ezat  acolo. Lâng  el se a   
grupul femeilor mironosi e, iar pe piatr  st  un Înger 
(...), în ve minte albe, ar tându-le femeilor locul unde 
a fost trupul lui Cristos.” (8)

S rb toarea Învierii Domnului în iconogra  e
Pr. Anton CIOBA

(1) Dodecaorton  – irul icoanelor festive sau al celor doisprezece 
icoane ale calendarului liturgic: Bunavestire, Na terea lui Cristos, 
Botezul Domnului, Întâmpinarea Domnului, Schimbarea la Fa , 
Învierea lui Laz r, Intrarea în Ierusalim, R stignirea, Învierea, În l-
area, Cincizecimea, Adormirea Maicii Domnului. Cf. G. GHA-

RIB, „Icoan ”, în Dic ionarul Enciclopedic al R s ritului Cre tin, 
coord. E. G. FARRUGIA, Galaxia Gutenberg, Târgu L pu  2005, 
344-348 i C. CAVARNOS, Ghid de iconogra  e bizantin  , Sophia, 
Bucure ti 2005, 67. 
(2) Cea mai veche reprezentare de acest fel dateaz  din secolul al 
VI-lea i se g se te pe pere ii Bazilicii Sfântului Marcu din Vene ia. 
(3) Aceast  reprezentare exista deja din secolul al III-lea.
(4) C. CAVARNOS, op. cit.,  105.
(5) L. USPENSKY, V. LOSKY, C l uziri în lumea icoanei, Sophia, 
Bucure ti 2003, 203.
(6) Cf. T. SPIDLIK, M. I. RUPNIK, Credin  i Icoan , Dacia, Cluj 
Napoca 2002, 67.
(7) Cf. L. USPENSKY, V. LOSKY, op. cit., 203.
(8) Idem.
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Mar ul pentru Via  la Oradea
„Via a uman  e sacr ; chiar de la originea sa ea 

angajeaz  ac iunea creatoare a lui Dumnezeu”. (Papa 
Ioan al XXIII-lea)

În ap rarea vie ii, darul cel mai mare primit de 
la Dumnezeu, au venit sâmb t , 24 martie 2012, câteva 
sute de or deni de diferite confesiuni religioase, con-
comitent cu alte ac iuni similare desf urate în peste 
20 de ora e din ar . Poate nu întâmpl tor acest mar  
are loc în preajma s rb torii Bunei Vestiri, când Sfânta 
Fecioar  Maria a rostit acel „  at” ca r spuns la planul 
de mântuire al lui Dumnezeu pentru oameni.

Din partea Bisericii Greco-catolice, de organi-
zarea mar ului s-a ocupat pr. Mihai V t m nelu, pa-
roh la M n stirea Franciscan  „Maica Domnului” din 
Oradea. Ac iunea a început la orele 10:30 la Catedrala 
Greco-Catolic  „Sfântul Nicolae” cu recitarea Rozariu-
lui pentru copiii nen scu i, animat cu cântece mariane 
de grupurile de tineri, de familii, de ter iarii franciscani 
de la m n stire i de credincio ii din catedral . Tinerii 
grupului „Allegria”, urma i de ceilal i credincio i, au 
pornit apoi coloana de mar  purtând bannere i pancar-
te cu mesaje gr itoare: „Avortul opre te o inim  care 
bate i frânge inima unei mame”, „ i eu sunt copil. Am 
dreptul la via !”, „Mam , nu m  ucide!”

Evenimentul a continuat în Pia a Unirii lâng  
statuia lui Mihai Viteazu, în prezen a o  cialit ilor lo-
cale i a câtorva sute de or deni, copii i p rin i, tineri 
i vârstnici, care au dorit s  exprime i s  rosteasc  un 

puternic „DA” pentru VIA  i un hot rât „NU” adre-
sat avortului.

În discursul s u, ca reprezentant al Bisericii Gre-
co-Catolice, pr. Mihai V t m nelu a reamintit c  „Bi-
serica Catolic  a tras nenum rate semnale de alarm , 
încercând s  trezeasc  con tiin ele oamenilor în fa a 
celui mai sângeros r zboi din istoria omenirii: r z-
boiul dezl n uit în ultimele decenii împotriva copiilor 
care nu s-au n scut înc ”.

„Copilul nen scut este, ca i  ecare dintre noi, 
creat dup  chipul i asem narea lui Dumnezeu pentru 
lucruri minunate - a iubi i a   iubit. (…) Avortul este 
cel mai mare distrug tor de pace ast zi în lume, cel mai 
mare distrug tor de iubire”. (Maica Tereza de Calcutta).

Noi suntem popor al lui Dumnezeu i nu trebu-
ie s  ignor m i s  minimaliz m r ul din jurul nostru, 
r u care cucere te tot mai mult teritoriu din cauza p -
catului nostru. Suntem to i chema i s  lupt m pentru 
Dumnezeu, pentru via  i pentru familie, i s  prote-
j m copilul nen scut. Speran a exist , a a cum exist  i 

alternative la avort. Speran a vine tot de la Dumnezeu, 
puterea p catului i a mor ii a fost sf râmat  de Învie-
rea lui Cristos. S  proclam m, s  celebr m i s  slujim 
aceast  victorie, a teptând într-o bucuroas  speran  în-
toarcerea lui Cristos i deplina în  orire a culturii vie ii!

Simona COBE

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2012
MAI

Inten ia general : Pentru ca s   e promovate în societate ini iative care ap r  i înt resc rolul familiei.
Inten ia misionar : Pentru ca Maria, Regina lumii i Steaua evangheliz rii, s -i înso easc  pe to i misionarii în 

vestirea Fiului ei, Isus. 
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ RI

Preas  n itul Virgil Bercea, Episcop al Eparhiei 
Greco-Catolice de Oradea, a fost ales vicepre edinte 
al Comisiei Conferin elor Episcopale din Comunita-
tea European  (COMECE), în cadrul Adun rii Plenare 
care a avut loc la Bruxelles între 21 i 23 martie 2012. 
Episcopii catolici din Comunitatea European  au ales 
totodat  i noul pre edinte al COMECE în persoana 
Cardinalului Cardinal Reinhard Marx, Arhiepiscop de 
Munchen i Freising, precum i al i trei vicepre edin i, 
pentru un mandat de 3 ani.

Comisia Episcopatelor Comunit ii Europene 
(COMECE) a fost în  in at  în 1980 i reune te dele-
ga ii Conferin elor Episcopilor Catolici de pe teritoriul 
Uniunii Europene. Comisia are un secretariat perma-
nent la Bruxelles. Printre obiectivele sale se num r  
monitorizarea i analizarea procesului politic al UE, 
informarea membrilor Bisericii Catolice cu privire la 
politica i legisla ia UE, dialogul cu institu iile UE, 
promovarea unei re  ec ii, bazate pe înv tura social  
a Bisericii Catolice, asupra provoc rilor pe care le în-
frunt  Europa unit .

Preas  n ia sa, Virgil Bercea s-a n scut la 9 de-
cembrie 1957 în satul Habic, jude ul Mure . A absol-
vit Facultatea de Agronomie (1977-1981) din cadrul 
Institutului Agronomic din Cluj-Napoca, iar ulterior a 
lucrat ca cercet tor la Sta iunea de Cercet ri din Târgu 
Mure , pân  în anul 1990. În timpul perioadei univer-
sitare de la Cluj a studiat clandestin teologia,  ind apoi 
s  n it preot, tot clandestin, la 9 decembrie 1982, de c -
tre Înaltpreas  n itul Alexandru Todea. Ca preot a des-
f urat activitate pastoral  clandestin  la Târgu-Mure  
i în împrejurimi.

În perioada 1990-1992 s-a specializat în teologie 
dogmatic  la Universitatea Urbaniana din Roma, Italia. 
În 1992 s-a întors în ar  i a fost numit Vicar General 
la Blaj i profesor de teologie dogmatic  la Academia 
Teologic  din Blaj. La 8 septembrie 1994 a fost con-
sacrat Episcop i numit Episcop auxiliar de Blaj, iar 
din 6 noiembrie 1996 este Episcop la Oradea, mai întâi 
coadituor al Preas  n itului Vasile Hossu, iar apoi, din 8 
iunie 1997, Episcop eparhial. În 2003 a primit titlul de 
Doctor în Teologie la Universitatea Ponti  cal  Urbani-
ana din Roma (Italia).

Preas  n itul Virgil Bercea îi reprezint  pe Epi-
scopii catolici din România în cadrul COMECE din 
anul 2005: mai întâi ca observator, iar din 2007 ca 
membru de drept.

(Pr. Eduard Mihai Co a, secretar general al 
Conferin ei Episcopilor Catolici).

www.catholica.ro

PSS Virgil Bercea a fost ales 
vicepre edinte al COMECE

Via a nu este decît jurnalul închipuirilor 
concrete.

Pornind de la o spus  a lui Noica, sîntem 
doar ni te vale i ai ideii, sclavii unor cuvinte 
îndelung erodate, prizonierii unor poncife.

Despre adev r ar trebui s  vorbim cu 
pruden , pentru c , pîn  la urm , nu tie nimeni 
ce este.

P mîntul î i deleg  frumuse ea în  ori, 
diafanitatea - în mirosuri.

În scris trebuie s  te asemeni cu cineva 
prin diferen iere.

Filoso  a de tip pragmatist se a   într-o 
dubl  dilem : dac  vrea s   e pragmatist , nu 
prea mai poate s   e  loso  e, dac  vrea s   e 
 loso  e, nu prea mai poate   pragmatist .

Gîndirea cumulativ  este doar un fel de 
ancila a gîndirii sintetice. Mul i scriu i vorbesc 
doar cu cadavrele cuvintelor.

De cîte ori citesc o carte bun  îmi revine 
în minte ideea c  nu ar mai trebui s  scriu. Ci 
doar s -i elogiez pe cei care au scris mai bine 
înaintea mea. Nu po i admira ceea ce nu po i, 
mai întîi, respecta. În multe date, cultura nu este 
decît o prob  de admira ie.

Pentru a putea   accepta i social, trebuie 
s  ne ridic m la depravarea contemporanilor 
no tri. Este uimitor cum unii reu esc mai bine 
cu defectele decît al ii cu calit ile. Reu esc mai 
mult cu viciile decît al ii cu virtu ile. Mul i î i fac 
pîn  i din defecte un merit, prilej de stim . Prin 
erori î i glori  c  statura.

Genero i, ne trecem la in  nit moartea 
de la o pagin  a vie ii la alta. C r ile sînt cele 
mai bune paravane umane puse în fa a mor ii. 
Numai c  moartea ne g se te uneori i în cuvinte. 
Primul moment funerar este na terea.

Pe mine m-au n scut, într-o anumit  
m sur , i c r ile. Sînt oarecum copilul lor 
din  ori. Unul care tot r t ce te în pagin  pe 
m sur  ce se re-g se te. Chiar dac , în via , 
am ratat mai toate prieteniile, m  bucur c  nu 
am ratat fatala întîlnire cu cartea. Din aceast  
providen ial  întîlnire s-a n scut tot traiectul 
meu existen ial, dar i valen ele scrisului. Scris 
care nu este decît un alt mod de a citi i re-citi 
lumea. În fa a paginii de carte am r mas acela i 
copil, etern uimit de acest miracol care s  deaz  
orice timp, toate timpurile. Cînd deschid o carte 
mi se pare c  deschid o întreag  lume. Lume care 
mai palpit  sera  c în respira ia cîtorva  le, în 
misterul care a teapt  t cut dincolo de coper i...
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„În zile mari i grele se cunosc oamenii cei 
mari i vrednici

a înfrunta vijelia...” (Iacob Radu)

Momentele comemorative ne aduc în aten ie 
personalit i pe care timpul le poate îndep rta din me-
morie. Azi, la 27 martie, aducem omagiul nostru unui 
mare episcop greco-catolic de Oradea, Vasile Erdeli, la 
150 de ani de la stingerea sa din via .

A fost „Unul dintre oamenii providen iali, che-
mat s   e p rintele, p storul i pov uitorul poporului 
s u”, a  rm  Iacob Radu, fratele episcopului Demetriu 
Radu, în „Istoria Diecezei Române Unite a Or zii-
Mari” (1932).

Episcopul Vasile Erdeli i-a urmat episcopului 
Samuil Vulcan, marele Arhiereu al Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic , întemeietorul liceului 
din Beiu , liceu ce-i poart  numele. Al turi de to i epi-
scopii care l-au precedat, Vasile Erdeli a dat valori de 
ne ters Bihorului.

S-a n scut în ora ul Mac u din Ungaria. A stu-
diat gimnaziul i liceul la Timi oara i Oradea,  ind 
aici elev al „Seminarului Greco-Catolic”, un an Drep-
tul la „Academia de Drept” din ora ul nostru, teologia 
la „Seminarul latin” tot din Oradea, continuând studiile 

teologice la Budapesta i Viena. în anul 1820 este s  n-
it preot. Lucreaz  pentru pu in timp la Episcopie, apoi 

este preot la Beiu  i paroh la Oradea-Olosig. În anul 
1835 este numit canonic, iar în anul 1843 este consacrat 
Episcop la Blaj, de c tre Episcopul Ioan Lemeni. Cu 
aceast  ocazie, noul episcop a vorbit în latin  clerului 
i în român  credincio ilor, dovedind c  era un profund 

teolog i un talentat orator. Din partea Bihorului a fost a 
prezent la solemnitate o mare personalitate, Canonicul 
Ioan Corneli (1762-1848), cel care, dup  moartea lui 
Samuil Micu Clain, a continuat s  lucreze la redactarea 
primului nostru dic ionar etimologic „Lexiconul de la 
Buda” (1825).

Numit episcop al Eparhiei de Oradea, îl va avea 
vicar general pe p rintele Ioan Corneli – o alegere ex-
cep ional . Vasile Erdeli a dorit s  aib  în dieceza sa 
preo i adev ra i i cul i. În prima sa „Pastoral ” le cere 
acestora s  aprofundeze neîntrerupt teologia, pentru 
via a spiritual  a credincio ilor, pentru catehez , prin 
lectur  s - i îmbog easc  cultura general , s  aib  o 
via  cinstit  i evlavioas : „C  m  tem, ca nu cumva, 
dac  voi veni, s  v  a  u pre voi cum nu voiesc, i voi s  
m  a  a i cum nu voi i” (Iacob Radu „Istoria Diecezei 
Române Unite a Or zii-Mari”, Oradea, 1932, p.111). 
Le mai cere s  celebreze zilnic Sfânta Liturghie, s  
umble numai în reverend , s  aib  o via  de familie 
exemplar , iar preotesele s   e exemplu bun pentru în-
treaga parohie.

Episcopul Vasile Erdeli a desf urat o vie i in-
tens  activitate pastoral , a f cut foarte multe vizite 
canonice, a m rit num rul parohiilor pe o arie cuprin-
z toare, inclusiv Banatul, a zidit i a ref cut 50 de bi-
serici. O deosebit  preocupare a avut pentru formarea 
tinerilor. La inima sa era „Seminarul Teologic Greco-
Catolic” din Oradea, la care a fost rector un timp, i 
gimnaziul din Beiu  pe care l-a ridicat la liceu cu opt 
clase de studiu pentru „ca acest institut unic na ional 
în p r ile acestea s  poat  r spândi razele culturii 
peste întreaga na iune”. Episcopul va introduce limba 
român  ca limb  de predare în locul latinei. Azi, este 
Colegiul „Samuil Vulcan”, cunoscut datorit  valorii 
sale. Pentru elevii s raci i sârguincio i ai „Preparan-
diei” din Oradea, a acordat burse; dorin a episcopului 
era s  aib  înv tori buni în toate colile confesionale 
din Eparhie. Tot episcopul greco-catolic ob ine de la 
guvernatorul Ungariei, arhiducele Albrecht, în  in area 
Catedrei de Limba i Literatura Român  la Universi-
tatea din Budapesta, numindu-l profesor pe Alexandru 
Roman, care din 1850 predase limba român  la „Liceul 
Premonstratens” din Oradea.

Sus ine ideile lingvistice ale „ colii Ardelene”, 

150 de ani de la moartea episcopului greco-catolic Vasile Erdeli 
(1794-1862)
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aceasta  ind produsul Bisericii Greco-Catolice, pentru 
înlocuirea scrierii chirilice cu litere latine, a  rmând c  
alfabetul chirilic „a întunecat sim ul na ional i i-au co-
rupt limba, r pindu-i literle str bune”.

Unirea cu Roma de la 1700 o vede ca o binefa-
cere pentru români, nu numai spiritual, ci i cultural, 
c ci „au dobândit românii înv tori în Roma, crescu i 
i de tept tori i lumin tori na iunii, care în întunere-

cul de greci i de sârbi în tot trupul na iunii române, 
s-au limpezit ochii românilor i a str b tut vederea 
lor pân  la Roma [...] au început a cunoa te i a sim i 
c  sunt o p rticic  de sânge roman”. Toate acestea îl 

îndrept esc s  spun : „M rit s   i tu, Blajule! Înain-
tea na iunii române sfânt e numele t u. Tu e ti a doua 
Rom ”. (Op. cit. p.129).

Dup  19 ani de p storire, s-a stins într-o zi de 
martie. Ne-a l sat îns  amintirea unui mare ierarh, în-
zestrat cu multe virtu i de Atotputernicul Dumnezeu: o 
memorie i o minte ager , clar  i prev z toare, credin-

 ferm  i  delitate. A iubit Biserica i cultura, lor le-a 
d ruit, pân  la jertf , via a.

Este înmormântat în cripta Catedralei „Sfântul 
Nicolae” din Oradea.

Biroul de pres

Duminic  18 martie 
2012, la Bazilica Sf. Anton de 
Padova a avut loc pelerinajul 
anual al credincio ilor români 
greco-catolici din toat  Italia. 
La o  cierea dumnezeie tii litur-
ghii arhiere ti, prev zut  pen-
tru ora 12.15, a fost în mijlocul 
enoria ilor P.S. Sa Mihai Fr i-
l , episcop auxiliar de Alba Iulia 
i F g ra  i vicar de Bucure ti. 

Invitatul special, în afa-
r  de episcop, a fost Directorul 
general al Funda iei “Migran-
tes”, mons. Giancarlo Perego 
din Roma, care a experimentat 
în prima persoan  frumuse ea 
i entuziasmul credincio ilor 

români greco-catolici prezen i 
la mormântul sfântului Anton. 
Acest pelerinaj anual se desf oar  prin voin a i dorin-
a p rintelui Enzo Poiana, Rectorul Bazilicii antoniene, 

prieten i bun cunosc tor al realit ii române ti greco-
catolice, atât a celei din ar , cât i a celei din Italia, 
pe care îl putem numi, dup  cum spunea episcopul la 
predic , “uno di noi” – “unul dintre ai no tri”. 

Pentru credincio ii no tri, cu mare devo iune la 
Sf. Anton de Padova, pelerinajul a fost ocazie de tr ire 
emo ionant  i entuziasm deoarece, departe de p mân-
tul nostru i de tradi iile noastre, acest eveniment este 
o binecuvântare pentru ei i pentru familiile lor. Acum 
mai bine de dou zeci de ani un asemenea pelerinaj pu-
tea   numai un vis, ast zi este o frumoas  realitate, ba 
mai mult, este v zut drept un moment de comuniune fra-
tern  i o m rturie de credin  cu familiile lor, luând în 
considerare faptul c  emigra ia, pentru mul i, a fost pe 
considerente economice. În Italia au g sit o cas , o co-
munitate primitoare i recunosc toare pentru munca lor. 

Încurajarea din timpul predicii PSS Mihai Fr i-

l  a fost aceea “de a r mâne uni i în credin , în jurul 
p storilor proprii, trimi i de c tre Biserica noastr  din 
România i s  demonstr m c  românii sunt un popor 
profund cre tin catolic i nu numai ortodox i înr d ci-
nat în valorile S  ntei Evanghelii”. 

Pelerinajul comunit ilor noastre parohiale la 
mormântul Sf. Anton se dore te a   consolidat în  eca-
re an tot mai mult, bucuro i de comuniunea i m rtu-
ria de credin  a poporului nostru. La sfâr itul s  ntelor 
slujbe s-a inut o agap  fratern  organizat  la “Casa del 
Fanciullo”, cu mânc ruri române ti tradi ionale, preg -
tite cu grij  de c tre familiile noastre. 

Dup  amiaz , mai spre sear , pelerinii s-au în-
tors la casele lor, mul umind c lug rilor de la Bazilic , 
mai boga i su  ete te, cu mai mult  speran  pentru vi-
itor i mai înt ri i în credin , încredin ându-se tot mai 
mult grijii protectoare i binecuvânt rii Sfântului An-
ton de Padova.

Pr. Vasile Alexandru BARBOLOVICI

Pelerinajul anual al comunit ilor române ti din Italia
la Bazilica Sfântul Anton de Padova
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În zilele de 16-18 Martie 2012, 25 de tineri cu 
vârste cuprinse între 12-19 ani din Marghita, Suplacu 
de Barc u i Ciocaia au participat la exerci iile spiritu-
ale organizate de Protopopiatul de Marghita în colabo-
rare cu Biroul Pastoral pentru Laici din Oradea.

Loca ia acestor exerci ii spirituale, aleas  de p -
rintele protopop Zorel Micl u , a fost P durea Neagr , 
o mic  localitate situat  la 36 km de Marghita, o zon  
lini tit , departe de zgomotul ora elor i a tehnologiilor 
moderne i potrivit  pentru o astfel de activitate.

Tema aleas  a fost „Bucura i-v  mereu în Dom-
nul!” (Fil 4,4), accea i tem  pe care tinerii din întreaga 
ar  o vor aprofunda la Întâlnirea Na ional  a Tineretu-

lui Catolic, ce va avea loc la Ia i în luna iulie.
În prima sear , au avut loc activit i de cuno tere 

i Calea S  ntei Cruci, o rug ciune pe care tinerii au 
tr it-o foarte profund,  ind impresiona i de suferin ele 
lui Cristos, prezentate cu ajutorul unor imagini din ce-
lebrul  lm, „Patimile lui Cristos”.

Ziua de sâmb t  a început cu celebrarea S  ntei 
Liturghii o  ciat  de c tre pr. Endre Erdody, care a fost 
al turi de noi întreaga perioad  a exerci iilor, i de c tre 
pr. Adrian Podar, invitat s  in  medita iile pentru tineri. 
Înc  din timpul predicii, pr. Adrian Podar le-a captat 
aten ia tinerilor prin modul inedit de a le transmite mesa-
jul lui Cristos, apelând la dialog i la exemple concrete. 
Astfel, tinerii au în eles c   ecare dintre noi ne putem 
identi  ca cu Levi, deoarece Dumnezeu ne cheam  pe 
 ecare în parte i to i avem o voca ie spre fericire, pe 

care o vom putea atinge, dac  vom avea urechile larg 
deschise i vom deschide ochii pentru a-L g si pe Isus.

Prima medita ie propus  a fost legat  de identi  -
carea prezen ei lui Isus în via a noastr , analizând cer-
cul încrederii de la vârsta copil riei, atunci când accep-
t m cu bucurie toate persoanele i activit ile propuse 
pentru acea vârst  i pân  la momentul în care cre tem 
i în cercul nostru de încredere dispar pe rând toate per-

soanele i lucrurile care ne f ceau ferici i, ramânând 
doar sinele, iar apoi doar un mare gol care ne face tri ti. 

Dup  aceast  medita ie, tinerii împ r i i în trei 
grupuri de discu ii au r spuns la câte trei întreb ri încer-
când s  identi  ce propriul cerc al încrederii, prezen a lui 
Dumnezeu în via a lor, s  descopere care sunt avantajele 
i dezavantajele tr irii credin ei i s  g seasc  modalit i 

pentru a-l p stra pe Isus în inima lor. Tinerii au colaborat 
foarte bine, chiar dac  pentru o parte dintre ei era prima 
experien a de acest fel, de a vorbi în public, de a prezenta 
în fa a tuturor concluziile grupului.

Dup  prânz, am avut bucuria s -l primim în mij-
locul nostru pe PSS Virgil Bercea, venit s -i salute pe 
tineri i pe organizatori,  ind bucuros de locul ales pen-
tru exerci ii i de a-i întâlni pe cei prezen i. Primind 
binecuvântarea sa, Preas  n itul a mers mai departe la 
Zal u, pentru a-i vizita i pe tinerii din imleu Silvani-

ei, prezen i la exerci iile spirituale organizate pentru ei.
A doua medita ie a fost despre importan a sacra-

mentului Spovedaniei i al primirii lui Isus în Sfânta 
Tain  a Euharistiei. În discu iile pe grupuri, tinerii au 
r spuns la întreb ri legate de Postul Mare, au descope-
rit c  este important  orice mic  renun are pentru Isus.

Dup  medita ie, tinerii au avut posibilitatea s  
se spovedeasc , moment care a concluzionat exerci i-
ile spirituale.

Duminic , dup  celebrarea S  ntei Liturghii, au 
avut loc concluziile. Fiecare participant i-a exprimat 
p rerea despre zilele petrecute împreun  i a împ rt it 
cu ceilal i cel pu in un lucru pe care l-a înv at i pe 
care dore te s -l pun  în practic .

Dorim s -i mul umim p rintelui protopop Zorel 
Micl u  pentru organizarea exerci iilor spirituale, dar 
i pentru prezen a sa în  ecare zi al turi de tineri, p rin-

telui Adrian Podar, care a sus inut frumoasele medita ii 
i le-a captat aten ia tinerilor, implicându-i în dialog i 

ajut ndu-i s  se deschid  s  s - i spun  punctul de ve-
dere, p rintelui Endre Erdody, paroh la Ciocaia, pentru 
disponibilitatea i prezen a sa în acest sfâr it de s pt -
mân  i pentru celebrarea S  ntelor Liturghii, Biroului 
Pastoral din Oradea care a colaborat cu Protopopiatul 
de Marghita i a ajutat la buna desf urare a activit -
ilor, precum i la animarea grupurilor de discu ii i a 

momentelor recreative i tuturor celor care au contribu-
it într-un fel sau altul.

S mân a  ind sem nat , sper m ca roadele s  le 
culeag  Biserica de mâine, în speran a c  tinerii vor c -
uta mereu s  fac  voia Domnului. i s  aib  parte de o 
via a curat  i s n toas  în Cristos.

Anca BOT

Exerci ii spirituale în Protopopiatele de Marghita i Ier
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În perioada 24-25 martie 2012, aproximativ 80 
de tineri cu vârsta cuprins  între 14 i 20 de ani, prove-
ni i din Protopopiatele Carei, Supur i T nad, au par-
ticipat la Exerci iile Spirituale organizate de Protopo-
piatul Carei în colaborare cu Biroul Pastoral Eparhial 
pentru Laici.

Exerci iile Spirituale au început la ora 11:00 
când, cu to ii împreun , ne-am adunat în Biserica Sfân-
tul Andrei din Carei. Dup  salutul de bun venit, adresat 
de c tre p rintele protopop Radu Filip, tinerii din Ca-
rei i-au întâmpinat pe ceilal i tineri participan i cu un 
imn propriu, intitulat „S    cuminte, copile”. Ne-am 
bucurat de prezen a preo ilor în mijlocul nostru, care 
au dorit s  ne  e al turi pe tot parcursul zilelor, iar me-
dita iile au fost sus inute de c tre p rintele Zorel Zima.

În prima medita ie, care a avut ca tem  „feri-
cirea”, p rintele Zorel i-a îndemnat pe participan i s  
con tientizeze c : „fericirea este un dar minunat pe 
care trebuie s  îl c ut m, iar în aceast  c utare s  con-
tientiz m / s  accept m i suferin a, pentru c  astfel 

devenim mai capabili de a vedea frumuse ea vie ii. Din 
suferin a unei stridii iese cea mai frumoas  podoab : 
perla. Dumnezeu ne înva  c  putem dep i momentele 
di  cile, grele i putem ajunge la Fericire”.

Înainte de prânz, participan ii, au avut ocazia s  
viziteze Castelul din Carei, dup  care a urmat prânzul 
i un moment de pauz , timp în care tinerii au avut oca-

zia s  se cunoasc  mai bine.
Sâmb t  dup -amiaz , am dorit i noi s  ne unim 

în spirit i rug ciune cu to i cei care în peste 20 de ora e 
ale rii au organizat „Mar ul Vie ii”. Tinerii au parti-
cipat activ la acest moment prin rug ciune i cântec, 
dup  care a urmat un moment recreativ.

În cea de-a doua medita ie s-a vorbit despre „iu-
bire”, o iubire care trebuie s   e universal , îndrepta-
t  spre to i oamenii. P rintele i-a încurajat pe tineri s  
 e activi în biseric , s   e acea „buc ic  de drojdie 

care fermenteaz ” i face 
ca i cei din jur s  desco-
pere iubirea lui Dumnezeu, 
care este în acela i timp i 
bucurie; Sfântul Filip Neri 
spunea: „Fe ele încruntate 
i posomorâte nu sunt f cute 

pentru bucuria Paradisului”. 
S-a pus accentul i pe lupta 
împotriva p catului, deoare-
ce p catul este lipsa iubirii; 
de aceea trebuie s  nu uit m 
c  avem mereu posibilitatea 
de a ne reîntoarce în bra ele 
lui Dumnezeu.

Dup  medita ie, tine-
rii, împ r i i pe grupuri, au 

avut ocazia s  discute asupra celor prezentate.
La ora 19.00 a avut loc, în biseric , „Calea Cru-

cii”, animat  de tineri, un moment de rug ciune i me-
ditare a suferin elor lui Cristos, dup  care a urmat, în 
fa a bisericii, un gest simbolic – aprinderea unei lumâ-
n ri de c tre  ecare participant pentru to i copiii nen s-
cu i, dar i un semn de speran  i mul umire pentru da-
rul pre ios al vie ii. Dup  cin , participan ii au vizionat 
 lmul „Fi i cumin i dac  pute i”.

Duminic  la ora 10:00 a avut loc Sfânta Litur-
ghie la care au participat un num r mare de preo i i 
credincio i, dup  care a avut loc activitatea destinat  
concluziilor  nale, apoi prânzul, iar restul zilei a fost 
dedicat jocurilor i activit ilor de grup.

Dorim s -i aducem mul umirea noastr  Domnu-
lui pentru reu ita acestor zile spirituale, p rintelui pro-
topop Radu Filip pentru organizare, dar i pentru pre-
zen a sa în  ecare zi al turi de tineri, p rintelui Zorel 
Zima, care a sus inut medita iile, tuturor preo ilor care 
au fost al turi de tineri în aceste zile i tuturor celor 
care au contribuit într-un fel sau altul pentru ca aceast  
întâlnire s   e una bene  c  i s  aduc  roade bogate.

Tinerii au fost entuziasma i de aceast  întâlnire 
i au exprimat dorin a ca i în viitor s  se organizeze 

astfel de întâlniri dedicate lor.
Sr. Letizia

Exerci ii spirituale în Protopopiatele Carei, Supur i T nad
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În zilele de 16-18 martie a.c. au avut loc exerci-
iile spirituale pentru tinerii din Protopopiatul imleu 

Silvaniei, care s-au desf urat la Pensiunea „Col  de 
Rai”, pe Mun ii Mese ului, jude ul S laj. Au participat 
un num r de 54 de tineri proveni i din parohiile: Plopi , 
Iaz, Valc u de Jos, Drighiu, Halm d, B d cin, imleu 
Silvaniei, Por , Marca, Cehei, umal cu vârst  de peste 
14 ani. Medita iile au fost sus inute de c tre Pr. Conf. 
Univ. Dr. Eugen Jurc  de la Facultatea de Psihologie a 
Universit ii de Vest din Timi oara. Tema exerci iilor 
spirituale a fost „Tinere, ie î i zic scoal -te!” (Lc 7,14).

Prelegerile prezentate de c tre p rintele Jurc  au 
fost intercalate cu ateliere de lucru în care tinerii au 
primit diferite sarcini de nuan  psihologic , dar i cu 
momente recreative în care au avut loc diferite jocuri. 
Reprezentan ii Biroului Pastoral Eparhial pentru La-
ici al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea au fost Sora 
Kasia, precum i Veridiana Ghiurc , care au organizat 
jocurile i au animat toate activit ile.

Un moment emo ionant a fost reprezentat de vi-
zita Preas  n iei Sale Virgil Bercea, care s-a deplasat în 
cursul zilei de sâmb t  pentru a adresa un cuvânt de 
încurajare tinerilor, îndemnându-i s   e apropia i fa  
de biseric  i de preo i, s  fac  fapte bune, s  caute a   
exemple bune pentru cei din jurul lor.

În seara zilei de vineri tinerii s-au rugat împreun  
„Calea Crucii”. La Sfânta Liturghie din zilele de sâm-

În perioada 23-25 martie 2012, studen ii laici 
ai Colegiului „Sfânta Familie” din Oradea, înso i i de 
c tre Pr. Paul Popa, s-au retras din cotidianul agitat al 
ora ului pentru câteva zile de exerci ii spirituale preg -
titoare pentru perioada pascal , la Arie eni.

Aceste exerci ii au avut ca i tem : „Criza în cre-
din ”, un subiect de interes i actualitate pentru tinerii 
participan i, care au fost în num r de 50.

Medita iile au fost preg tite de c tre Pr. Anton 
Chifor, rector al Seminarului Teologic 
Greco-Catolic din Oradea, momente 
în care tinerii au r spuns la întreb rile 
lansate privind scopul i identitatea per-
sonal , precum i fericirea sau prezen a 
acesteia în via a cre tinului.

Seara de vineri a dat startul acti-
vit ilor de cunoa tere, urmate de jocuri 
i dansuri animate în permanen  de 

tineri; ziua s-a încheiat cu rug ciunea 
de sear , instalându-se astfel atmosfe-
ra propice medita iilor. Dintre activit i 
amintim: Sfânta Liturghie celebrat  zil-
nic, vizionarea  lmului „The Intoucha-
bles”, rug ciunile de sear , discu iile pe 

Exerci ii spirituale în Protopopiatul imleu Silvaniei

b t  i duminic  au concelebrat p rintele Eugen Jurc , 
p rintele Nicolae Bodea, protopop de imleu Silvaniei 
i p rintele Ioan anta, paroh al Parohiei   Plopi  i 

responsabil desemnat al activit ilor cu tinerii în Pro-
topopiatul imleu Silvaniei. R spunsurile la Sfânta Li-
turghie au fost date de c tre participan i, avându-i în 
frunte pe tinerii din imleu Silvaniei.

Mul umim Bunului Dumnezeu pentru aceste zile 
de reculegere, sper m într-un curs ascendent al activi-
t ilor cu tinerii, deoarece viitorul Bisericii îl constituie 
aceste ml di e pline de speran .

Pr. Ioan ANTA

Exerci ii spirituale pentru studen ii laici
grupuri, timpul acordat medita iei i spovezilor, pre-
cum i alte activit i ludice.

Totodat , pro  tând de loca ie i vremea favora-
bil , tinerii s-au putut bucura i de frumuse ea naturii, 
luând cu asalt pârtia.

Duminic , 25 martie, to i cei prezen i au s rb to-
rit i hramul Colegiului „Sfânta Familie”, care cade la 
s rb toarea Buneivestiri.

Fondacio
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Sâmb t , 17 martie 2012, la Casa Surorilor Mi-
nime ale Reginei Purgatoriului din Beiu  a avut loc 
o reculegere spiritual  la care au participat circa 30 
de credincio i proveni i din: Gruilung, Calea Mare 
(înso i i de pr. Alexandru Chivari) din tei (pr. Emil 
Ghiurca) i, desigur, din Beiu  (pr. Ioan Mada i pr. 
Iosif Slobodnic).

Aceast  fericit  întâmplare spiritual  coordo-
nat  de surorile din Beiu , sora Maria i sora Antonel-
la, ne-a prilejuit nou , credincio ilor, dorin a i ansa 
de a „da în schimb Domnului, pentru tot binele pe 
care ni l-a f cut” tr irile, speran ele i voin a noastr  
cre tin .

Dup  Sfânta Liturghie o  ciat  de p rintele 
protopop Ioan Mada, pr. Iosif Slobodnic i pr. Ale-
xandru Chivari, sora Hanny Rolfes, venit  din Satu 
Mare (Congrega ia Surorilor Misionare ale Inimii lui 
Isus) ne-a îmbucurat din nou cu prezen a sa activ , cu 
debordanta sa m iestrie de pedagogie catehetic , pro-
vocându-ne la o medita ie participativ  cu privire la 
Sfântul prooroc Ilie. În felul acesta, la cererea grupului 
de catehez  a Reuniunii Mariane din Beiu  s-a conti-
nuat seria medita iilor spirituale despre personaje din 
Vechiul Testament.

Echipa Biroului Pastoral, împreun  cu Surorile 
Minime ale Reginei Purgatorului din Beiu , au propus 
o zi de reculegere pentru copiii i tinerii din protopo-
piat, dându-se astfel startul exerci iilor spirituale din 
Eparhia de Oradea.

Evenimentul a avut loc sâmb t , 10 martie 2012, 
la casa surorilor Minime ale Reginei Purgatorului din 
Beiu .

Participan ii au fost în num r de 14, provenind 
din parohiile Beiu , Ioani , tei i B i a, înso i i de c -
tre preo ii: Pr. Emil Ghiurca i Pr. Iosif Slobotnic.

Întâlnirea a fost deschis  prin cânt i rug ciune, 
dup  care a urmat o catehez  (prezentare Power Point) 
referitoare la rug ciunea Psalmilor i despre fericirea 
în Hristos.

Pentru o mai bun  în elegere a Scripturii, tinerii 
au vizionat câteva secven e din  lmul Moise, înt rit  
de o scurt  medita ie a Pr. Iosif i urmat  de prânzul 
servit împreun .

Jocurile, bansurile i entuziasmul au favorizat o 
atmosfer  adecvat  consolid rii prieteniilor.

Fiind o zi de reculegere, la  nal tinerii i copiii 
participan i au petrecut un timp în adora ie, momente 
de medita ie i recuno tin  pentru harurile primite.

Urm toarele exerci ii spirituale vor avea loc în 
16-18 martie în protopopiatele imleu Silvaniei i Mar-
ghita, iar în 23-25 martie în protopopiatele Zal u, Ca-
rei, precum i în Colegiul Sfânta Familie.

„L uda i-l pe Domnul toate neamurile, l uda i-l 
toate popoarele!” (Ps. 116)

Veridiana GHIURC

Zi de reculegere pentru copii i tineri la Beiu

Activitatea s-a încheiat printr-o adora ie, media-
t  de sora Antonella i pr. Emil Ghiurca. Timp profund 
i în l tor în care am tr it clipe de lini te, estompare 

treptat  a grijilor, a materialit ii cotidiene, pentru a ne 
umple su  etele cu dorin a de a aduce „jertf  de laud ” 
i de a „invoca numele Domnului”.

Ioan D R B NEANU

Zi de reculegere pentru adul i la Beiu
„Cânt , su  ete, pe Domnul t u cel sfânt. Cânt , su  ete, El via  d ruie”
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Colect  Special
 Asocia ia Caritas Eparhial Oradea, la îndemnul PSS Virgil Bercea, 
a organizat o colect  special  pentru sinistra ii z pezii. Tasul din data de 26 
februarie 2012, a fost predat, de  ecare parohie asocia iei. Astfel au intrat în 
caseria asocia iei suma de 19.263 lei.
 Domnul s  v  binecuvânteze pe to i cei ce aduce i daruri i face i bine 
întru s  ntele noastre biserici i v  aduce i aminte de cei s raci.

Pr. Olimpiu Todorean

M n stirea „Maica Domnului”, 2.306 lei
Parohia Ciocaia, 600 lei
Parohia „Tuturor S  n ilor”, Don Orione, 700 lei
Parohia Sfânta Treime Nuf rul, 241 lei
Parohia Haieu, 80 lei
Parohia Galo petreu, 300 lei
Parohia Sântandrei, 600 lei
Parohia Velen a, 147 lei
Parohia „În l area Domnului” Decebal Oradea, 315 lei
Parohia Oradea 1, 930 lei
Parohia Che , 217 lei
Parohia Silva , 50 lei
Parohia T nad, 424 lei
Parohia C ua , 50 lei
Parohia Franciscan  Carei, 209 lei
Parohia Sâmb ta, 565 lei
Parohia Petid, 120 lei
Parohia Br te ti, 40 lei
Parohia Holod, 220 lei
Parohia V lani de Beiu , 314 lei
Parohia Horoatu Crasnei, 405 lei
Parohia Sf. „Petru i Pavel” Zal u, 518 lei
Parohia „Sf. Familie” Zal u, 1.650 lei
Parohia Marin, 50 lei
Parohia Chilioara, 50 lei
Parohia Ban, 60 lei
Parohia Pecei, 100 lei
Parohia Ortelec, 90 lei
Parohia Beliu, 468 lei
Parohia Petrani, 40 lei
Parohia Sititelec, 30 lei
Parohia S uca, 250 lei

Parohia Dumbrava, 120 lei
Parohia Marghita, 900 lei
Parohia Sânlaz r, 250 lei
Parohia Crestur, 50 lei
Parohia Izvoarele, 130 lei
Parohia Suplacu de Barc u, 74 lei
Parohia Tinca, 73 lei
Parohia Ginta, 70 lei
Parohia Giri u de Cri , 31 lei
Parohia ilindru, 300 lei
Parohia S rsig, 339 lei
Parohia Ghenetea, 220 lei
Parohia Beiu , 400 lei
Parohia Dr goteni, 50 lei
Parohia Pocola, 130 lei
Parohia Valea de Jos, 30 lei
Parohia uncuiu , 50 lei
Parohia Delani, 38 lei
Parohia B i a, 60 lei
Parohia Prisaca, 160 lei
Parohia tei, 100 lei
Parohia Gr dinari, 50 lei
Parohia imleul Silvaniei, 1.224 lei
Parohia Dridiu, 610 lei
Parohia Halm jd, 550 lei
Parohia Iaz, 175 lei
Parohia Gruilung, 122 lei
Parohia Calea Mare, 140 lei
Parohia „Sfântul Gheorghe”, Oradea, 250 lei
Parohia Sarc u, 68 lei
Parohia Voivozi, 170 lei
Parohia Valea lui Mihai, 190
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i prin ul acela le zise mustrând
priveghiul pe munte m slinii-s în râu
iar râul din cedrii coboar  de-acum
izvorul acesta cu sânge i foc
din stele corabia tat lui scurs
g tit -i de praznic cu moartea pe drum
c dea-vor lumin  i semne-n cetate
ascunse în ochiul de barc  rotund
spre urma t cerii fecioarei un gând
cu lumile negre din h u contopit
gr be te p rinte corabia dorm
tovar ii mei vânz torul e beat
iar cel cu urechea t iat  e orb
întreaga su  are-i doar ur -n delir

i surd  chemarea r mâne-n v zduhuri
iar ochii se sting telescopic în tâmple
curg calde sudori din pietre pe ceruri
o urm  de stea merg toare prin zodii
când murmur  boarea de taine-n comete

dar iat  cu s bii toiege i cruci
b trâni farisei c rturari i norod
umplur  gr dina zorindu-l pe prin
din havra de aur cuvântul arzând
al vostru e ceasul i noaptea porunc
de zicere-n cer s   e-mplinit
cuvântul mi-l cere i s mân a dintrânsu-i
venit  din stele ce nu v  cunosc
vre i huma lua i-o dar da i-mi r gaz
un semn s  culeg din adâncuri spre nori
dar hoarda p gân  cu lan uri i spini
din casa cu pricini coroane-i n scu......
i spuse mul imii mai drept dreg torul

o hul  de moarte stârnit-a str inul
p storii cet ii degrab  s -l prind
iar sfatul s -l judece aspru în zori

când zodii cu stele de cruce-ndreptar
mesajul rotundei cor bii-n genune
se duse i ultimul sol din ograd
de spaime l sându- i st pânu-ncercat
iar cei ce-l p zeau prorocire cerându-i
lovindu-l cu pumnii scuipându-l pe-obraz
în tain  l-au pus la masa cu sfat

pe când vânz torul cu treangul al turi
la arina sângelui st  îngropat
ei cer judecat  de moarte i chin
degeaba c  jertf  de om în cetate
nu-ng duie templul cu legea-i de stânc
iar prin ul le spuse sunt doar un str in
ce-a teapt  corabia tat lui dus
din lumea aceasta ce nu-i lumea noastr
n sc tor de zodii i stele e cerul
când noi popasul ni-l facem vremelnic
demult încercat  de cer a mea mam
lumin  z rind în rotundul cu vâsl
cu pântecul plin in carne i oase de
om z mislise s rmana mea  in
ai mei sunt aproape i pace vestesc

s -l cru e la rege vecin îl aduse
acel domnitor tovar i vr jma ii
apoi se f cur  cu doamna al turi
vedenii de moarte ceru împlinire
delirul mul imii z lude cu ap
sp lându- i osânda i mâinile ro ii
apoi peste cruce cu trestii-l lovir
cu spinii pe frunte cu spinii-n orbit
amarnic scuipându-l o teni din cohorte
i-n grab -l purtar  pe când dreg torul

le zise cu spaim  e rege i prin
la locul cu pietre s -i pune i un tron
i-n veac s  r mâne neuns împ rat

dar gloata setoas  de sânge-n strigare
s  piar  îndat  pe lemn în l at

i gol prin cetate la locul de cap t
tâlharii pe cruci cer esc amânare

ranul cu fapta din drum bocitoare
femei despletite de prunci n sc toare
le plânge str inul c ci zilele trec iar
mun ii vor merge c zând peste nori
i frunza usca-se-va-n apa de stânc

când cel însetat bând smirn  din jar
o etul turnase-n osta ul de bronz
pe glezne i palme p trunse de lemn
cerând mângâiere doar prin ul o vorb
de mam  porunc  tovar i zorind
s -i cear  mul imii nici gând de-ndurare

iar ochii spre cer în l ând glas cu tunet
trecând prin v zduh chemarea din stele
uitat sunt p rinte la locul de cruce
aceast -ntâlnire se-amân  vremelnic
cel cu buretele-mi cere cuvântul iar
duhul meu oapt -i de-acuma-n suspin

atunci un cutremur p mânt foc si ap
pe templul ce rupe din ziduri morminte
deschide s  intre s  ias  o lume
prin larm  suta ul cu suli a-n  uier
de os nezdrobit  speran  în glod
spre drumul de piatr  doi îngeri de aur
pe prin  îl cerur  în ierburi i  ori
cu giulgiul al turi doar ochii femeii
vor trupul s -l plâng  din cer o ciudat
lumin  de stele zvâcnind spre adânc

în paznici solda ii pleiade schimbar
la  ece noapte cu zaruri pe zori
noroiul din visul iscat de cutremur
mai zboar  cor bii cu pântec rotund
i albe ca focul tr znit din orbite

când lespedea grea în fulgi se destram
iar cel ce purta în giulgiu supliciul
cu fa  de fulger i hain  de cear
topindu-se-n ziduri albastre de team
c lcate cu moartea n scut  din h u
sub taina plec rii rotundei cor bii
de prin  doar un înger str in mesager
mai spune femeilor ard mirodenii
în spaim  legate pe umbre de vânt

s-au strâns slujitorii fugind din cetate
din ochiul femeii prin ul z rind
în norul de foc o lumin  i-o arc
rotund  spre stele cor bii gonind
iar vraja se frânse în zodii speran e
pe calea de albe puzderii lumini
din cer întuneric deplin s  coboare
de-a pururea taina de unde venim

ODELE MARAMURE ULUI,
Editura Transilvania, 2011

Locul c p ânii
Virginia PARASCHIV
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Duminic , 25 martie, în s rb toarea Bunei Vestiri, la Sfânta Liturghie 
arhiereasc  din Catedrala greco-catolic  din Oradea, Preas  n itul Virgil Ber-
cea a binecuvântat reverendele pentru studen ii anului I i a hirotesit întru 
lectori studen ii anului III. Acest eveniment a fost a teptat cu ner bdare i 
mult  emo ie atât de c tre cei apte seminari ti care au primit reverenda cât 
i de c tre cei cincisprezece ridica i la treapta lectoratului. 

Seminari tii i-au avut al turi la acest eveniment pe cei dragi care 
i-au sus inut i au tr it emo iile împreun  cu ei. Noii lectori, dar i cei care 
au primit reverendele, au participat mai apoi la serviciul liturgic din altar 
respectiv din cor. Tot în cadrul S  ntei Liturghii un alt eveniment care a 
marcat s rb toarea a fost acela al hirotonirii întru diacon a ipodiaconu-
lui Adrian Fabian Botea, absolvent al Seminarului nostru, promo ia 2004- 
2008. S rb toarea de duminic  reprezint  o bucurie precum i o speran  a 
faptului c  Dumnezeu este tot mai prezent în vie ile tinerilor, chemându-i 
la o misiune de slujire, d ruire si predicare a cuvântului S u.

Matei CHIRILIOAEI

Hirotesiri de lectori i un nou diacon la Oradea

Papa Benedict al XVI-lea a plecat în a 23-a sa 
c l torie apostolic  dincolo de grani ele Italiei, în data 
de 23 martie 2012 urmând s  ajung  în Mexic, apoi în 
Cuba. Sfântul P rinte a plecat de pe aeroportul Fiumi-
cino din Roma la 9.30AM, urmând s  ajung  în Leon, 
în statul mexican Guanajuato, la 4.30PM (11.30 ora 
Romei). Leon este al patrulea ora  ca m rime în Mexic 
i se a   în centrul geogra  c al rii.

Sfântul P rinte a r mas în Mexic pân  pe 26 mar-
tie, în acest timp  ind cazat la Colegiul Mira  ores, o 
institu ie de înv mânt numit  dup  o m n stire cartu-
sian  din Burgos, Spania, institu ie condus  de surorile 
Slujitoare ale Euharistiei i ale Maicii lui Dumnezeu. 
Cele trei zile ale Papei în Mexic au fost împ r ite dup  
cum urmeaz : sâmb t  s-a întâlnit cu pre edintele Fe-
lipe Calderon Hinojosa, apoi a salutat copiii i credin-
cio ii în Plaza de la Paz din Leon. La 10AM duminic  
a prezidat Liturghia în Parque Bicentenario, iar seara 
Vesperele în Catedrala din Leon. A plecat 
din Cuba luni, 26 martie.

În editorialul s u s pt mânal pen-
tru “Octava Dies”, directorul biroului de 
pres  al Sfântului Scaun, pr. Federico 
Lombardi, a enumerat motivele c l tori-
ei papale în Mexic i Cuba: bicentenarul 
independen ei popoarelor din America 
Latin ; dorin a entuziast  a mexicanilor 
de a-l primi pe Papa; a dou zecea aniver-
sare a rela iilor diplomatice dintre Mexic 
i Sfântul Scaun; 400 de ani de la des-

coperirea statuii “Nuestra Senora de la 
Caridad del Cobre” din Cuba, aniversare 
marcat  de un An Jubiliar.

Dar, a spus pr. Lombardi, “aceast  
c l torie în inima Americilor are i un el 

speci  c. Va   o c l torie a speran ei. Speran  pentru 
mexicani, un popor cu imense resurse i un poten ial 
deosebit, dar actualmente afectat de probleme grave ce 
pun în cump n  prezentul i viitorul, pe primul loc  -
ind problema violen ei.” Purt torul de cuvânt a vorbit 
i despre “speran a pentru cubanezi, care simt c  se a   

în pragul a ceea ce poten ial ar   o nou  epoc , în care 
cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea despre deschiderea 
reciproc  a Cubei i a lumii întregi s-ar putea împlini 
într-un climat de dezvoltare, libertate i reconciliere.”

La  nal pr. Lombardi a vorbit i despre “speran-
a pentru toat  America Latin , unde Biserica angajat  în 

‘misiunea continental ’, lansat  de Conferin a de la Apa-
recida, dore te s  continue s  î i aduc  o contribu ie esen-
ial  la progresul continentului, pentru ca valorile umane 
i cre tine s  garanteze dezvoltarea uman  integral , în 

ciuda di  cult ilor i pericolelor vremurilor actuale.”

A 23-a c l torie apostolic

www.catholica.ro


