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Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic
Blaj, 5-7 iunie 2012

În perioada 5-7 iunie 2012 s-au desf urat, 
la Reghin i Blaj, lucr rile sesiunii de prim var  a 
Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic . 

La manifest rile ocazionate de marcarea cen-
tenarului na terii Cardinalului Alexandru Todea (5 
iunie 1912 – 22 mai 2002) au participat to i membrii 
Sinodului. 

Mar i 5 iunie, în prezen a unei numeroase 
asisten e, la casa memorial  a Cardinalului Alexan-
dru s-a celebrat un Parastas de pomenire, s-a dez-
velit o plac  comemorativ  i au fost lansate dou  
volume omagiale: albumul “Alexandru Cardinalul 
Todea 100  i cartea “Cardinalul Todea – Omagiu”, 
respectiv au fost terminate iconostasul i pictura din 
absida noii Biserici. 

Sinodul s-a desf urat sub pre edin ia Preaferici-
rii Sale Cardinalul Lucian i s-au abordat probleme cu 
caracter pastoral, liturgice, educative, administrative, 
ecumenice. 

Un accent deosebit a fost pus pe organizarea vi-
itoare a unor ac iuni i ini iative care s  marcheze i la 
nivelul Bisericii noastre Anul credin ei – 11 octombrie 
2012 la 24 noiembrie 2013 -. În acest sens s-au propus 
organizarea unor ac iuni care s  eviden ieze i s  înt -
reasc  sensul credin ei i al diferitelor forme autentice 
de manifestare a acesteia: pe durata anului credin ei 

sunt propuse s  aib  loc în  ecare dintre Eparhiile Bi-
sericii noastre o serie de manifest ri cu profund carac-
ter pastoral, marcate i de organizarea de pelerinaje cu 
ocazia expunerii Moa telor celor Doisprezece Apostoli, 
pe care Preafericirea Sa Cardinalul Lucian le-a primit 
recent la Roma. 

Sinodul a accept modi  carea unor articole din 
Statutul Curiei Arhiepiscopiei Majore i s-a decis 
prelungirea decretului de valabilitate pentru acesta; a 
analizat situa ia pastoral  a comunit ilor din diaspora 
occidental ; a dezb tut chestiuni organizatorice pen-
tru diferitele asocia ii care activeaz  în cadrul Biseri-
cii, dar i pentru via a c lug reasc . S-a analizat acti-
vitatea Tribunalelor ecleziastice care func ioneaz  în 
cadrul Bisericii ca instrumente pastorale i s-a decis 
realizarea unor studii canonice pentru a veni în întâm-
pinarea unor noi realit i cu care Biserica noastr  se 
confrunt  în calitatea ei de Arhiepiscopie Major . Au 
fost dezb tute chestiuni liturgice referitoare la calen-
dar; s-au transmis episcopilor textele S  ntelor Litur-
ghii propuse de Comisia Sinodal  Liturgic  în vederea 
public rii edi iei o  ciale. 

Miercuri 6 iunie 2012, sinodalii împreun  cu cre-
dincio ii din Blaj au celebrat în Catedrala Sfânta Trei-
me centenarul na terii Cardinalului Todea. 

Sinodul Episcopilor, care se reune te de dou  
ori pe an în sesiune ordinar , a fost marcat de un 
profund spirit de comuniune; la  nalul lucr rilor s-a 
mul umit Preabunului Dumnezeu pentru darul comu-
niunii, Preafericirea Sa Cardinal Lucian, al turi de 
ceilal i Episcopi membri ai Sinodului acordând cre-
dincio ilor o binecuvântare. 

S-a stabilit ca urm toarea sesiune ordinar  a Si-
nodului Episcopilor s  aib  loc în perioada 30 octom-
brie – 1 noiembrie 2012, la Blaj. 

Pr. William A. Bleiziffer
Notar al Sinodului Episcopilor
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Iubi i fra i i surori,
Liturghia de ast zi ne propune dou  scurte para-

bole ale lui Isus: ceea a semin ei care cre te singur , de 
la sine, i cea a gr untelui de mu tar (cf. Marcu 4,26-34). 
Prin imagini luate din lumea agriculturii, Domnul pre-
zint  misterul Cuvântului i al Împ r iei lui Dumnezeu, 
i indic  motivele speran ei noastre i angajamentul nos-

tru. În prima parabol  se pune accentul pe dinamismul 
semin ei: s mân a care este aruncat  pe ogor încol e te 
i cre te de la sine,  e c  agricultorul doarme sau este 

treaz. Omul seam n  cu încrederea c  munca lui nu este 
f r  rod. Ceea ce îl sus ine pe agricultor în ostenelile sale 
de zi cu zi este tocmai încrederea în puterea semin ei i 
în bun tatea terenului. Aceast  parabol  se refer  la mis-
terul crea iei i al r scump r rii, al lucr rii roditoare a lui 
Dumnezeu în istorie. El este St pânul Împ r iei, omul 
este umilul s u colaborator, care contempl  i se bucur  
de ac iunea creatoare divin  i de la ea a teapt  cu r b-
dare roadele. 

Recolta  nal  ne aminte te de interven ia din 
urm  a lui Dumnezeu, la sfâr itul timpurilor, când El va 
realiza pe deplin Împ r ia Sa. Timpul prezent este tim-
pul sem natului, iar cre terea semin ei este asigurat  de 
c tre Domnul. Fiecare cre tin, a adar, tie bine c  trebuie 
s  fac  tot ce poate, dar c  rezultatul  nal depinde de 
Dumnezeu; faptul de a   con tient de aceasta îl sus ine 
în truda de  ecare zi, mai ales în situa ii di  cile. În acest 
sens, scrie Sfântul Igna iu de Loyola: “Ac ioneaz  ca i 
cum totul ar depinde de tine, tiind apoi c , în realitate, 
totul depinde de Dumnezeu” (cf. Pedro De Ribadeneira, 
Vita di Sant’Ignazio di Loyola, Milano 1998).

A doua parabol  folose te i ea imaginea sem -
natului. Aici, îns , este vorba despre o s mân  speci  -
c , s mân a de mu tar, considerat  cea mai mic  dintre 
toate semin ele. De i atât de mic , este plin  de via , 
din sf râmarea ei se na te un mugur capabil s  str pung  
p mântul, s  ias  la lumina soarelui i s  creasc  pân  la 
a deveni “cel mai mare dintre toate plantele gr dinii” (cf. 
Marcu 4,32): sl biciunea este for a semin ei, iar sf râ-
marea este puterea sa. A a este Împ r ia lui Dumnezeu: 
o realitate omene te mic , format  din cel ce este s rac 
cu inima, din cel care nu se încrede în propria putere, ci 
în cea a iubirii lui Dumnezeu, din cel care nu este im-
portant în ochii lumii: i cu toate acestea, tocmai prin ei 
izbucne te puterea lui Cristos i transform  ceea ce este 
aparent nesemni  cativ. Imaginea semin ei este deosebit 
de drag  lui Isus, deoarece exprim  bine misterul Împ -
r iei lui Dumnezeu. În cele dou  parabole de ast zi, ea 
reprezint  o “cre tere” i un “contrast”: cre terea care 
are loc gra ie unui dinamism prezent în s mân a îns i i 
contrastul care exist  între micimea semin ei i m re ia a 
ceea ce ea produce.  (...)

Iubirea lui Dumnezeu transform
17.06.2012

 Alocu iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug ciunea Angelus
Redescoperirea Adora iei Euharistice

10.06.2012
Iubi i fra i i surori!
Ast zi, în Italia i în multe alte ri, se celebreaz  

Corpus Domini, s rb toarea solemn  a Trupului i Sângelui 
lui Cristos, Euharistia. Este tradi ie mereu vie, în aceast  zi, 
s  se in  procesiuni solemne cu Preasfântul Sacrament pe 
str zi i în pie e. La Roma, procesiunea s-a desf urat deja 
la nivel diecezan joia trecut , în ziua exact  a s rb torii, 
care în  ecare an reînnoie te în cre tini bucuria i recuno -
tin a pentru prezen a euharistic  a lui Isus în mijlocul lor. 
S rb toarea Corpus Domini este un mare act de cult public 
adus Euharistiei, Sacrament în care Domnul r mâne pre-
zent i dincolo de timpul celebr rii, pentru a   mereu cu noi, 
de-a lungul scurgerii orelor i zilelor. Deja Sf. Iustin, care 
ne-a l sat una dintre m rturiile cele mai vechi despre Litur-
ghia euharistic , a  rm  c , dup  distribuirea Împ rt aniei 
celor prezen i, pâinea consacrat  era dus  de diaconi i la 
cei absen i (cf. Apologia, 1,65). De aceea, în biserici locul 
cel mai sacru este tocmai cel în care se p streaz  Euharistia. 

Nu pot în aceast  privin  s  nu m  gândesc cu 
emo ie la numeroasele biserici care au fost grav afectate 
de recentul cutremur de p mânt din Emilia Romagna, i 
la faptul c  Trupul euharistic al lui Cristos din tabernacol 
a r mas în unele cazuri sub d râm turi. Cu afec iune m  
rog pentru comunit ile care împreun  cu preo ii lor tre-
buie s  se reuneasc  pentru Sfânta Liturghie în aer liber 
sau în mari corturi; le mul umesc pentru m rturia lor i 
pentru ceea ce fac ei în favoarea întregii popula ii. Este 
o situa ie care pune în eviden  i mai mult importan a 
faptului de a   uni i în numele Domnului, i puterea care 
vine de la Pâinea euharistic , numit  i “pâine a peleri-
nilor”. Din împ r irea acestei Pâini se na te i se reînno-
ie te capacitatea de a împ rt i i via a i bunurile, de a 
purta greut ile unii altora, de a   ospitalieri i primitori.

Solemnitatea Trupul i Sângele lui Cristos ne pro-
pune din nou i valoarea Adora iei Euharistice. Slujito-
rul lui Dumnezeu Papa Paul al VI-a amintea c  Biserica 
Catolic  sus ine cultul Euharistiei “nu doar în timpul Li-
turghiei, ci i in afara celebr rii sale, p strând cu cea mai 
mare grij  ostiile consacrate, prezentându-le pentru ve-
nerarea solemn  a credincio ilor cre tini, purtându-le în 
procesiune cu tres ltarea de bucurie a mul imii cre tine” 
(Enciclica Mysterium  dei, nr. 57). Rug ciunea de Ado-
ra ie se poate face atât personal, oprindu-se în reculegere 
în fa a tabernacolului, cât i în form  comunitar , chiar 
cu psalmi i cânt ri, dar privilegind mereu t cerea, în 
care se ascult  l untric Domnul viu i prezent în Sacra-
ment. Fecioara Maria este maestr  i a acestei rug ciuni, 
pentru c  nimeni mai mult i mai bine decât ea nu a ti-
ut s  l contemple pe Isus cu privirea credin ei i s  pri-
measc  în inim  rezonan ele interioare ale prezen ei Sale 
umane i divine. Prin mijlocirea ei s  se r spândeasc  i 
s  creasc  în  ecare comunitate bisericeasc  o adev rat  
i profund  credin  în Misterul euharistic.



4 VESTITORUL

Prima form  de miracol întîlnit s-a petrecut, 
în copil rie, cu o carte. Carte care nu avea înc  un 
nume, ci doar generalitatea unei misterioase prezen-
e. Nu-mi puteam imagina cum în  ravele sale pagini 

înc peau atîtea cuvinte stranii, atîtea lumi de neîn e-
les. Chiar i Dumnezeu, dup  cum aveam s  a  u mai 
tîrziu, r zb tea tot din paginile unei c r i. Plasîndu-se 
de la început sub semnul miracolului, nu tiam c  ele, 
c r ile, sînt, de fapt, scrise de oameni. În ingenuitatea 
mea credeam c  sînt o form  divin  de comunicare, la 
care nu avea oricine acces. C r ile bunicului patern, 
plasate strategic pe grind , au înt rit, în mintea copi-
lului care eram, sentimentul de mister, de tain  greu 
de p truns. Cînd le d dea jos i ne citea cîte ceva din 
ele, brusc, în cas , se f cea s rb toare. O s rb toare în 
care cuvintele coborau ca ni te icoane sonore.

De fapt, c r ile au su  et, ele vorbesc o limb  
de aici i una de dincolo. Ca reprezentare a unei lumi 
sui-generis structurat  în imagina ie, cartea, scrisul ne 
apar ca o realitate plasat  dincolo de orice realitate. 
Una f r  grani e i opreli ti, care are doar vagi analo-
gii i tangen e cu concretul, cu datul existen ial. Car-
tea este acea lume în care realul, re  ectat i de-format 
în imaginar, bîntuit de noi obsesii fantasmatice, se de-
canteaz  pîn  la imagina ia pur . Scrisul literar este 
prin natura sa  c ional. El misti  c  realitatea în chiar 
momentul în care o de-scrie. În procesul denomin rii, 
limbajul încearc  o nou  semni  ca ie, ca atare el nu 
mai este doar ceea-ce-este. El este tot ceea ce se poa-
te intui în paginile abisale ale eului, în cuvîntul care 
tot face i re-face lumea. A a cum spunea Eminescu, 
exist  c r i doar pentru cel care cite te. Pentru cel care 
nu cite te, nu exist . Exist  doar un imens gol caco-
fonic, un vid în care înc  nu a ajuns nimeni. Context 
în care cititul nu este decît o emo ie care palpeaz  o 
alt  emo ie, o gîndire care palpeaz  o alt  gîndire. El 
încearc  rezisten a (emo iei, gîndului) la diferen  i 
asem nare. Cititul transform  emo iile în emo ie, gîn-

Întîlnirea cu o carte*
Ioan F. POP

durile în gînd, fantasmele în vecin t ile intime ale 
realului. Scrisul i cititul re-introduc lumea în cuvînt, 
în cuvinte, salveaz  cîte ceva din ceea ce s-a t cut 
pîn  acum. Cuvîntul poate descrie chiar i imposibili-
tatea existen ei, nen scutul. Pîn  la rostirea primului 
cuvînt lumea era doar o posibilitate. Exist  lumi care 
s-au pierdut pentru c  nu i-a g sit cuvîntul care s  
le exprime. Au dat de la început doar peste t ceri... 
Parafrazînd un proverb arab, a  putea spune c  omul 
se teme de timp, iar timpul se teme de... c r i. C ci 
paginile lor nu sînt decît o re  ectare a cerului de apoi 
în p mîntul vie ii de acum, ansa de a cl di in  nitul cu 
elementele perisabile ale  nitului, aventura limbajului 
dus  dincolo de propriile limite, dincolo de proprii-
le posibilit i. Cartea este cea mai la îndemîn  t ce-
re care vorbe te cu mai multe limbaje, cu mai multe 
în elesuri. Privit  ca o plonjare în întunericul lumii, 
ea poate   simultan calea ie irii spre o nou  lumin . 
Lumin  ce se hr ne te perpetuu din substan a politro-
pic  a cuvîntului. A cuvîntului care, pornit stingher 
din abisul paginii albe, poate întîlni, o clip , Cuvîntul.

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. În-
tr-un anumit sens, îngerul meu p zitor a fost cartea. 
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 ui-
mit 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 res-
pira ia cîtorva  le, în misterul care a teapt  t cut din-
colo de coper i...

 
*Text preluat din revista Caiete Silvane, nr. 87, 2012

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2012
IULIE

 Inten ia general : Pentru ca to i s  poat  avea un loc de munc  i s  lucreze în condi ii de stabilitate i de siguran . 
 Inten ia misionar : Pentru ca voluntarii cre tini, prezen i în teritoriile de misiune, s  tie s  dea m rturie 
despre caritatea lui Cristos. 

AUGUST
 Inten ia general : Pentru ca de inu ii s   e trata i cu dreptate i s   e respectat  demnitatea lor uman . 
 Inten ia misionar : Pentru ca tinerii, chema i la urmarea lui Cristos, s  devin  disponibili de a proclama i a 
m rturisi Evanghelia pân  la marginile p mântului.
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Cardinalul Alexandru Todea
100 de ani de la na tere, 10 ani de la moarte

Mul i cred c  personalit ile mari sunt complexe 
i greu de cunoscut, i de aceea caut  dedesubturi, sub-

tilit i sau conexiuni nea teptate pentru a le în elege. În 
cazul Cardinalului Todea avem destule certitudini, mai 
ales c  cel pu in 45 de ani a fost monitorizat pas cu pas i 
exist  destule documente i m rturii.

tim sigur c  a primit o educa ie tradi ional  într-o 
familie credincioas , c  era str lucit la studii, c  nu avea 
ambi ii de activitate public . Titlul tezei sale de doctorat 
De doctrina milenaria, tractatus exegetico-dogmaticus 
arat  c  iure ul lumii nu era prima lui preocupare. tim 
de asemenea cu certitudine c  elanurile tinere ii, cel pu-
in în domeniul intelectual i profesional, au fost retezate 
i c  a trebuit s  se adapteze foarte repede prigoanei i 

închisorilor. tim c , dup  o anchet  condus  de psiho-
pa i violen i, procurorul a cerut condamnarea la moar-
te. C  la Sighet i-a slujit spiritual pe Iuliu Maniu i pe 
Gheorghe Br tianu înainte de moarte. La mijlocul anilor 
’50 era socotit printre cele mai puternice i valoroase 
caractere ale rii i de aceea a fost transferat la Râmni-
cul S rat, o alt  închisoare pentru elite, tot cu regim de 
exterminare. Acolo a fost anchetat de Enoiu. Adic  nu 
exist  nici un dubiu c  i-a pl tit verticalitatea cu sânge, 
cu foame, frig i singur tate, în mod cât se poate de real, 
i vreme îndelungat .

tim c  dup  închisoare a muncit la Reghin, a 
vizitat bolnavi, a îndrumat preo i în clandestinitate, a 
preg tit copii pentru Prima Împ rt anie, i-a format 
nepo ii, i a fost h r uit în permanen  de securitate. C  
dup  1989, în lipsa bisericilor, a slujit în pie e publice i 
cimitire, c  a fost creat cardinal în 1991, c  în 1999 a fost 
îmbr i at de Ioan Paul al II-lea în catedrala Sfântul Iosif 
din Bucure ti i c  tot în acel an a fost decorat cu Steaua 
României în grad de Mare Cruce.

Dac  în 1952, Pius al XII-lea „s ruta lan urile ce-
lor care, întemni a i pe nedrept, plâng i se întristeaz  
mai mult de atacurile împotriva religiei, de pr bu irea 
institu iilor sacre, pentru mântuirea ve nic  a poporului 
lor pus  în pericol, decât de propriile suferin e i de li-
bertatea lor pierdut ”, dup  50 de ani, la moartea celui 
de-al doilea cardinal al României, alt urma  al lui Petru 
omagia un „întâi st t tor, numeroasele fapte mari rea-
lizate de el cu zel spre binele Bisericii i suferin ele pe 
care le-a îndurat ca m rturisitor al credin ei în timpul 
cruntului regim tiranic”.

De i toate cele de mai sus pot   probate cu docu-
mente i martori, ele nu par a   cunoscute i respectate 
de orice român. Pe de o parte, pentru c  ideile la mod  
azi resping categoric existen a real  a eroismului i, poa-
te i mai mult, cinstirea eroilor iar, pe de alt  parte, pen-
tru c  mul i din cei care p streaz  înc  o ierarhie  reasc  
a valorilor se las  intimida i de striden a i agresivitatea 

acestor mode, atribuindu-le o înr d cinare i o r spândi-
re pe care nu le au în realitate.

Aparen ele au în elat i în trecut i ne în eal  înc  
asupra trecutului. Dup  cum tat lui meu i se spunea c  
mama, logodnica lui pe atunci, s-a c s torit i nu îl mai 
a teapt  (cum s  îl a tepte 17 ani? s   m reali ti!) iar 
ei i se spunea c  tata a murit, pentru c  nu avea cum s  
reziste 17 ani, a a i se spunea i episcopului Todea c  a 
r mas singur, f r  comunitate i f r  viitor. E adev rat c  
au fost destui greco-catolici care s-au lep dat de episcop. 
Îns  el nu pariase pe ace tia ci pe al ii care, cu miile, nu 
i-au în elat a tept rile i, de i au fost martorii represiunii 
din anii stalinismului, nici atunci, nici în urm torii zeci 
de ani nu s-au l sat du i de curentul general. A câ tigat 
pariul pentru c  speran a i încrederea în oameni sunt 
realiste i de aceea nu exist  eroi dezn d jdui i, demo-
raliza i, sau f r  chef de via . Speran a nu e pentru mo-
mentele de glorie, ci pentru vremurile de cump n .

Acum câteva mii de ani Sun Tzu i i sf tuia uceni-
cii s  urm reasc  demoralizarea adversarilor i terfelirea 
simbolurilor lor. La aceast  coal  de gândire au aderat 
f r  rezerve foarte mul i din intelectualii de azi. Îns  nu 
e singura op iune. Exist  alternative i ne sunt la înde-
mân . Alexandru Todea nu propune o abstrac iune sau 
o utopie, ci ne pune în fa  o m rturie credibil . Putem 
s  o accept m sau s  alunec m în jocul lui Sun Tzu. S  
nu credem îns  c  exist  a treia variant  sau vreun fel de 
moratoriu permanent care s  ne scuteasc  de alegerea în-
tre primele dou . Chiar dac  am vrea s  ne l s m p c li i 
de cei care repet  la in  nit întrebarea lui Pliat „ce este 
adev rul?”, tot nu vom putea ocoli un r spuns personal.

Mihaela B RBU
http://inliniedreapta.net

Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca su  etul lui s  i-l pun  pentru prietenii s i (Ioan 15, 13)
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(continuare în pag. 7)

 Oameni de seam  ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic

,,La început a fost Inocen iu Micu-Klein”, 
a  rm  prof. Gavril Istrate în ,,Oamenii Blajului”, 
articol publicat în ,,Cultura cre tin ”, Blaj, octombrie 
1994, i lui i-au urmat al ii mul i peste veacuri.

 Episcopul Inocen iu Micu – Klein (1692-1768) 
i-a dat seama de necesitatea de a avea preo i cultiva i 

în Biserica sa, de aceea apeleaz  la dreptul uni ilor, ob-
inut prin Unirea cu Roma, la 1700, de a trimite bursieri 

la Roma i Viena. Din aceste mari centre ale Apusului 
catolic, tinerii s-au înapoiat st pâni pe mijloacele eru-
di iei pentru a înf ptui un program de formare i dez-
voltare a culturii i a colii române ti.

 A fost Blajul, citadel  de spiritualitate i cultur  
cu orientare spre Occident, centru de înalt  moralitate, 
t rie de caracter i jertf . 

A fost Ep. Petru Pavel Aron (1709-1764), în-
temeietorul primelor coli în limba român , coli mo-
derne ca ,,spirit, con inut i orientare”, la Blaj, în 1754, 
,,fântâni ale darurilor” pentru to i, pentru c  ,,mai to i 
sunt îns tosa i i  mânzi de hrana cea su  eteasc , 
pentru aceia, tuturor  ilor no tri, oricarii vor cere, 
trebue, dup  putin , a li se frânge sfânta pâine i a-i 
cuprinde la înv tur ”. 

Profesorii de la Blaj ,,acoper  aria întregului te-
ritoriu românesc, c ci ei se vor rev rsa în celelalte pro-
vincii române ti spre a deschide coli pentru români” 
(în Muntenia i Moldova, acolo unde existau, erau coli 
numai în limbile slavon  i greac ). Aron Pumnul se va 
stabili la Cern u i, având ca elev pe M. Eminescu, Si-
mion B rnu iu, la Ia i, Ioan Trifu (mama provenea din 
familia lui Petru Maior, de aici numele de Maiorescu), 
tat l lui Titu Maiorescu, la Craiova. A studiat Teologia la 
Budapesta prin bursa acordat  de Ep. Samuil Vulcan. A 
fost hirotonit tot de Ep. Samuil Vulcan. Titu Maiorescu a 
urmat studiile prin bursa primit  de la Mitropolia Greco 
Catolic  de Alba Iulia i F g ra  i ajutor direct de la Mi-
tropolitul Alex. Streca Sulu iu. Al ii, ca V. Fabian-Bob, 
Man  , Vasile Popa, la cererea Mitropolitului ortodox 
Veniamin Costache (1768-1848),vor   la Ia i, la Semi-
narul Ortodox de la Socola. Florian Aaron, propagator 
al colii Ardelene în ara Româneasc , se stabile te la 
Bucure ti, scrie primul curs de istorie na ional  i este 
profesorul lui N. B lcescu. C lug rul maramure ean 
Gherman Vida, în Moldova, a fost profesorul lui V. Alec-
sandri i M. Kog lniceanu.

A fost ,, coala Ardelean ”, iluminismul româ-
nesc, care, spre deosebire de iluminismul european, 
are i componenta religioas . coala Ardelean  ,,a în-

Moto: ,,Întâia lege a Istoriei este de-a nu îndr zni s  min i; a doua de a nu- i   team  s  spui adev rul”  Papa Leon al XIII-lea 

semnat, în cultura româneasc , hotarul dintre ieri i 
mâine; ea marcheaz  începutul modernit ii noastre în 
toate domeniile spiritului”. Reprezentan ii ei, Samuil 
Micu Clain, Gh. incai , P. Maior i Ioan Budai-Delea-
nu, au pus bazele culturii noastre moderne prin operele 
lor de mari dimensiuni, opere teologice,  lozo  ce, isto-
rice, lingvistice , literare i educative. Erudi i, ,,apleca i 
spre lucruri mari i grele”, ei au avut capacitatea de ,,a 
solidariza, cu un crez i un stil, genera ii de intelectu-
ali”, ca s  transmit  pân  în zilele noastre ,,un ideal ce 
se opune tradi iei slavo-bizantine”, sus inut  de Bise-
rica Ortodox , i de a ridica imperativul ,,unei culturi 
române ti de esen  latin ”.

Not m doar câteva titluri din ampla lor oper . 
A. Istorie: ,,Istoria, lucrurile i întâmpl rile ro-

mânilor”, Samuil Micu Clain. Este ,,cea mai vast  con-
struc ie de acest gen încercat  pân  atunci”, sus ine G. 
Iva cu în ,,Istoria literaturii române”. Este o istorie a 
tuturor românilor, de la origini pân  în vremea sa (nu pe 
provincii). Samuil Micu are i pagini care trateaz  istoria 
culturii i o prim  schi  de istorie a literaturii române.

,,Hronica românilor i a mai multor neamuri”, 
Gh. incai. ,,Cel mai complex edi  ciu de erudi ie a 
istoriogra  ei române ti pân  la opera lui N. Iorga”, 
a  rm  acela i G. Iva cu. Gh. incai a fost ajutat de 
Episcopul Samuil Vulcan al Diecezei Române Unite cu 
Roma de Oradea, Greco-Catolic , în tip rirea lucr rii. 
In semn de recuno tin  a d ruit Episcopului un exem-
plar al ,,Hronicii”.

,,Istoria pentru începutul românilor în Dachia”, 
P. Maior. Al turi de istoria românilor din nordul Dun rii, 
opera cuprinde i istoria românilor din sudul Dun rii.

Documentate, operele istorice ale corifeilor co-
lii Ardelene situeaz  istoria poporului nostru în context 
european, sunt adev rate istorii, expuneri critice ale 
problemelor esen iale ale poporului român: originea 
lui roman , continuitatea lui în Dacia, unitatea români-
lor i latinitatea limbii. Aceste idei sunt sus inute i în 
operele lingvistice, trezesc con tiin a na ional  i devin 
argumente în efortul pentru ob inerea drepturilor româ-
nilor din Ardeal.

B. Lingvistic : Samuil Micu Clain împreun  
cu Gh. incai scriu prima gramatic  a limbii române: 
,,Elementa linguae daco-romanae sive valahchicae”, 
Viena,1780. Lui Samuil Micu Clain îi dator m ,,Lexi-
conul’’ de la Buda, 1825, cel dintâi dic ionar al nostru. 
Micu Clain este primul înv at român care public  o 
carte cu litere latine: ,,Carte de rogacioni”, Viena, 1779. 
Între atâtea merite ale Bisericii Blajului, este i acela de 
a   introdus scrierea cu litere latine, ,,izgonind literele 

Otilia B LA
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chirilice,hain  str in  i ne  reasc  limbii noastre de 
origine latin  ’’. Erudit, cu o for  de munc  uluitoare, 
Samuil Micu Clain a tradus i a tip rit, în 1795, ,,Biblia 
de la Blaj”, monument de limb  româneasc .

C. Literatur : Ioan Budai-Deleanu a creat întâ-
ia noastr  oper  beletristic  original  de mari propor ii 
i a realizat o înnoire a expresiei: ,, iganiada”. Mihai 

Dragomirescu apreciaz  opera lui Budai-Deleanu ca 
,,cea mai însemnat  epopee eroi-comic  nu numai din 
literatura noastr  [...] ci din literatura universal ”. 
Prin Budai-Deleanu se dep e te faza traducerilor i 
a imita iilor i se demonstreaz  în l imea estetic  spre 
care tinde coala Ardelean .

Tot datorit  corifeilor colii Ardelene apar pri-
mele opere teologice,  lozo  ce, prima lucrare de lo-
gic , ,,partea cea cuvânt toare a  lozo  ei”, predici, 
c r i pentru popor, opere didactice, manuale, traduceri 
religioase i din literatura universal , ,,Imita ia lui 
Cristos” a lui Thomas Kempis i altele multe lucr ri 
care îmbog esc gândirea i su  etul, cultura umanist  
a intelectualului format în colile confesionale greco-
catolice. Numeroase din aceste opere au fost utilizate i 
de Biserica Ortodox  din Ardeal.

Odat  cu tip rirea operelor amintite, s-a dezvol-
tat i s-a îmbog it limba român . Samuil Micu a avut 
capacitatea i a depus efortul de a întemeia un limbaj 
 lozo  c românesc, dar în toate disciplinele se fac ace ti 

însemna i pa i.
Urma ilor le erau de-acum por ile deschise, te-

meliile culturii i modelul de munc  smerit , d ruire i 
jertf  era deja pus.

Dintre coordonatele alc tuirii su  ete ti formate 
de Biserica Greco-Catolic  amintim credin a în Dum-
nezeu, iubirea i  delitatea fa  de Biserica Sa, Biseri-
ca Romei, puterea de munc , erudi ia, d ruirea pân  la 
jertfa de sine i adev rata iubire de ar .

 Au fost i au r mas pentru totdeauna Martiriul 
i S  n enia. În ,,Scrisoarea apostolic  a Sfântului P -

rinte Ioan Paul al II-lea, la al III-lea Centenar al Uni-
rii Bisericii Greco-Catolice din România cu Roma”, 
Papa spunea: ,,Drumul Bisericii Greco-Catolice din 
România nu a fost niciodat  u or, dup  cum demon-
streaz  vicisitudinile sale. În decursul veacurilor i s-a 
cerut acesteia o dureroas  i grea m rturie de  deli-
tate...”. Suprimarea violent  a Bisericii Române Unite 
cu Roma prin Decretul 358 de la 1 decembrie 1948, 
de c tre puterea comunist  în colaborare cu Biserica 
Ortodox , a avut ca urmare neînchipuite suferin e i 
martiriu. Istoricul Vasile Cristea nume te falsa ,,uni  -
care bisericeasc ” din 1948 un ,,simulacru de uni  care 
religioas ’’; uni  care adev rat  nu a existat, ierarhia 
ortodox  o tia i ea: nu exist  o astfel de uni  care f r  
acceptul episcopilor. Dar Episcopii uni i nu au trecut la 
ortodoxie, nu i-au tr dat credin a, au fost aresta i, îm-

br ca i în zeghe, înfometa i, batjocori i, tortura i, mar-
tiriza i; au preferat s  moar ... ,,Credin a noastr  este 
via a noastr ” era r spunsul Cardinalului Iuliu Hossu 
în anchetele i presiunile la care a fost supus, cuvinte 
testamentare, Crez cu putere de a înfrunta veacurile.

Suprimarea Bisericii Unite a fost un act neme-
ritat, a fost o încercare de distrugere a unei Biserici 
române ti, nesocotind ,,rolul esen ial pe care Biserica 
Unit  cu Roma îl avusese în istoria culturii i civili-
za iei române ti”. Toate colile confesionale, colile 
care au format intelectualitatea românilor în Ardeal i 
au modelat înalte caractere umane, bibliotecile care au 
p strat manuscrisele Corifeilor colii Ardelene i va-
lori de nerecuperat, totul a fost risipit, distrus. C r ile 
adunate cu atâtea jertfe de preo ii – c rturari ai Bla-
jului, fondul documentar al Tipogra  ei din Blaj i al 
Bibliotecii Centrale, totul a fost ars sau aruncat în apele 
Târnavelor, pu in s-a transferat la Cluj. Aceea i barba-
rie s-a l sat peste toate Episcopiile noastre, peste în-
treaga Biseric  Greco-Catolic .

Oamenii de seam  ai Bisericii Unite au suferit, 
au trecut prin închisori, unii nu s-au mai întors, al ii 
au supravie uit; trupurile Episcopilor Martiri Valeriu 
Traian Fren iu, Ioan Suciu i Tit Liviu Chinezu au 
fost aruncate în gropile comune din Cimitirul S ra-
cilor din Sighet. 

Despre personalit ile Bisericii Greco-Catolice, 
din trecutul îndep rtat i din cel mai apropiat, s-a scris. 
Indiferent de timpul în care au tr it, favorabil sau distru-
g tor, pe oamenii de seam  ai Bisericii Greco-Catolice 
îi reg sim uni i printr-o rar  îmbinare dintre credin , 
sensibilitate a inimii i for  p trunz toare a gândirii, 
prin fermitatea caracterului de neîngenunchiat. Dintre 
cei care au scris despre ei amintim doar câteva nume 
i titlurile c r ilor lor publicate. Profesorii Blajului: Ni-

colae Com a, Ioan Vultur, Radu Brate  i Virgil Stan-
ciu au scos înainte de Al Doilea R zboi Mondial co-
lec ia ,,Oamenii Blajului”, Alexandru Lupeanu-Melin, 
(1924), ,,Blajul istoric în icoane”, N. Com a, ,,Dasc -
lii Blajului”. Dup  1989 au scris : Ion Brad, ,, Printre 
oamenii Blajului (2006), Ion Buza i, ,,Blajul-Biseri-
c - coal -Na iune (2010), Angela Groza ,,Chemarea 
Blajului” (2005), tefan Manciulea, ,,Istoria Blajului’’ 
(2001), Lucian Petrescu, ,,Istoria Blajului’’(1997), Lu-
cian Petrescu, ,,Episcop Dr. Ioan Suciu’’, N. Com a, 
Teodor Seiceanu, ,,Dasc lii Blajului” (1994).

Pr. Prof. Teodor Racovi an în articolul ,,Blajul i 
colile lui - factori esen iali de cultur ”, din ,,Cultura 

cre tin ”, octombrie 1994, prezint  ,,oamenii Blajului’’ 
în func ie de disciplinele în care s-au a  rmat. Relu m 
din textul Pr. Teodor Racovi an aceast  form  de pre-
zentare, ad ugând i numele altor mari personalit i de 
dup  anul 1948 i pân  în zilele noastre, nume grupate: 
a) pân  la 1948 i b) dup  1948.
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1. ,,Întemeietorii”
a.) Episcopul Inocen iu Micu-Klein, cel <care a 

fost la început i f r  de care nimic nu s-ar   f cut din 
cele ce s-a f cut>.

 Episcopul Petru Pavel Aron, întemeietorul co-
lilor din Blaj.

 Mitropolitul Ioan Vancea (1820-1892), ,,purt -
torul de grij  al colilor”, cel care a dat Blajului alura 
de modernitate, pentru care fapt este i socotit ca  ind 
al doilea Întemeietor al Blajului.

 Mitropolitul Vasile Suciu (1873-1935) [...] este 
considerat pe drept al treilea i marele Întemeietor al 
Blajului. Num rul colilor i ctitoriile lui sunt mari, 
aproape toate institutele de înv mânt, exceptând 
Academia Teologic , Liceul ,,Sf. Vasile” i coala de 
Preparandie”. 

 b.) Al patrulea Reîntemeietor este Cardinalul 
Alexandru Todea (1912-2002). Dup  libertatea ob inu-
t  de Biserica Român  Unit  cu Roma, în 1989, înce-
pe reconstruirea a tot ce a fost distrus din 1948, timp 
de mai bine de 40 de ani. Acad. Camil Mure anu în 
,,Argument”, cuvântul ce prefa eaz  volumul Cardina-
lului ,,Luptele mele - Un strig t în pustiu vreme de un 
p trar de veac”, volum ce con ine memorii i cereri 
adresate conduc torilor statului român comunist pentru 
ob inerea libert ii Bisericii Române Unite cu Roma, 
subliniaz  neînfricatul curaj al Cardinalului , care, abia 
eliberat în 1964, dup  16 ani de deten ie, continu  lupta 
pentru libertatea Bisericii Unite cu Roma, lupt  primej-
dioas  pentru unul care a fost condamnat la pedeapsa 
capital . I-a fost al turi întregul episcopat greco-catolic 
atât în anii de clandestinitate, cât i dup  1989, când a 
început rezidirea BISERCII BLAJULUI.

 2. Filologii i istoricii
a.) Samuil Micu Clain, Gh. incai, P. Maior, 

Timotei Cipariu, Ion Bianu, director al Bibliote-
cii Academiei, pre edintele al Academiei Române 
(1929-1932), Augustin Bunea, Aron Densu ianu, N. 
Densu ianu, Nicolae Dr gan, profesor la Universita-
tea din Cluj, lingvist i istoric literar, Pr. Ioan Geor-
gescu, Alexandru Grama, Aug. Treboniu Laurian, 
Ioan Micu Moldovan, Canonicul Iacob Radu, Pr. Ze-
novie Pâcli anu, preot i istoric.

 b.) Cristian B dili , istoric, Pr. Ioan Bota, isto-
ric, Camil Mure anu, academician, profesor universitar, 
Vasile Cristea, istoric, Ciprian Ghi a, istoric, Ov. Ghit-
ta, istoric, Blaga Mihoc, istoric, Ovidiu Pecican,istoric, 
scriitor, lector universitar, Pr. Alex. Sechel, Marcel 

tirban, Codru a Maria tirban, istorici. 
3.Oratorii
a.) Augustin Bunea, Canonic Ioan Coltor, Epi-

scop Demetriu Radu, Episcop Ioan Suciu.

4. Scriitorii
a.) Ioan Budai-Deleanu, I. Agârbiceanu, Radu 

Brate , Al. Ciura, Ilarie Chendi, N. Com a, G. Co buc, 
Pavel Dan, Aurel C. Dom a, P. Dulfu, Pr. I. Gârleanu, 
St. O. Iosif, Al. Lupeanu-Melin, Andrei Mure an, Sep-
timiu Popa, Pr. Aron Pumnul, Liviu Rebreanu, prof. 
Alex. Roman, Iosif Vulcan, Pr. I. Vultur.

 b.) Ioan Alexandru, N. Balot , Ion Brad, Aug. 
Buzura, N. Breban, I. Buza i, Pr. Vasile Goje, Cardinal 
Iuliu Hossu, Pr. Bernard tef A.A., Pr. Tertulian Langa, 
Pr. I. Mitrofan, Episcop Ioan Ploscaru, I. Pop, Mircea 
Zaciu, prof.univ., istoric literar.

 5. Publici tii
a). Gh. Bari iu, istoric, publicist, S. B rnu iu, Ti-

motei Cipariu ,Pr. D. Neda, Aug. Popa, Ep. Alex. Rusu, 
Ep. I. Suciu, Pr. Aloisie T utu.

 b.) Pr. Vasile Botiza, Pr. Nicolae Both, Ema-
nuel i Mihaela Cosmovici, cercet tori, scriitori i 
publici ti,Vicen iu Cernea, I. Cistelecan, Pr. I Erdeli, I. 
Moldovan, Pr. Al. Nicula, Virgil Trufa iu, Ion Zuba cu, 
poet, publicist.

6.Teologii i  lozo  i
a.) Ep. Petru Pavel Aron, continuatorul Episco-

pului Inocen iu Micu-Klein, între 1760-1761 a tradus 
Biblia Vulgata, prima transpunere în limba român , 
publicat  la Ed. Academiei Române, 2005, edi ie re-
alizat  dup  un program academic de cercet tori de 
la Institutul de Istorie din Cluj al Academiei, coordo-
na i de acad. Camil Mure an. Con ine 6000 de pagini, 
dintre care 1700 de note i comentarii. Samuil Micu 
Clain, Simion B rnu iu, Ep. Ioan B lan, Mitropolitul 
Alex. Nicolescu, Mitropolitul Vasile Suciu.

b.) Pr. Cosma Avram, profesor la Facultatea de 
Teologie Greco-Catolic  din Cluj, Ordinarius în timpul 
persecu iei pentru Dieceza de Cluj-Gherla, Pr. Alex.Bu-
zalic, profesor universitar, Ep. Iuliu Hir ea; a lucrat la tra-
ducerea Bibliei folosind mai multe versiuni, traducerea 
se distingea prin preocuparea deosebit  pentru calitatea 
stilistic . La perchizi ia i arestarea Episcopului, au fost 
ridicate i manuscrisele, Ioan Miclea prof. universitar, 
 lozof cre tin neo-tomist i scriitor. Pentru c  nu a trecut 

la ortodoxie, a lucrat ca zilier la înc rcatul i desc rcatul 
vagoanelor din gara Blaj, Cardinal Alexandru Todea. 

 6. Personalit i din cultur , tiin  i via  so-
cial , profesori universitari (cei care în afar  de catedr  
s-au impus prin opere publicate):

 a.) Canonic Ioan Corneli, Avram Iancu, Pr. Va-
sile Lucaciu, Stefan Micle, Gh. Pop de B se ti, Cicio 
Pop, Alex. Papiu-Ilarian, Ion Axente Sever, Gr. Sila i, 
prof. universitar la Facultatea de Litere din Cluj, Al. 
Vaida Voevod.
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 b.) Cornel Tatai-Balt , Mons. Octavian Bârlea 
(Germania) Tiberiu Brediceanu, Ioan Breazu, prof. 
universitar la Facultatea de Litere din Cluj, Alex. Bor-
za, prof. universitar, creatorul Gr dinilor Botanice 
din Blaj, Cluj i Stâna de Vale, I. Ciorda , Pr. Vasile 
Chindri , Al. Cistelecan, critic literar, publicist, scrii-
tor, Mons. Pam  l Cârna iu (Roma), Corneliu Coposu, 
Doina Cornea, cadru universitar, Ep. Vasile Cristea 
(Roma-Episcop în exil), Ep. Traian Cri an (Roma-Epi-
scop în exil), Iosif Constantin Dr gan, Octavian Fodor, 
medic, prof. universitar, Iuliu Ha ieganu, medic, prof. 
universitar la Facultatea de Medicin  din Cluj, a for-
mat la Cluj coala de medicin  intern , Lucia Hossu-
Longin, Viorica Lascu, prof. universitar, Pr. I. Gher-
man (Paris), Pr. prof. universitar tefan Manciulea, 
care, refuzând s  treac  la ortodoxie, este condamnat, 
i, la ie irea din închisoare, este angajat ca îngrijitor de 

parc, Iuliu Maniu, Mircea Martin, prof. universitar, N. 
M rgineanu, prof. universitar, D. Micu,critic i istoric 
literar, Grigore Moisil, prof. universitar, matematician, 
considerat p rintele informaticii române ti. Str buni-
cul s u a fost preot-paroh greco-catolic în N s ud i 
Vicar al Episcopiei pentru inutul Rodnei, a fost unul 
din întemeietorii primului liceu românesc din N s ud, 
Oct. Moisin, Ioan Moldovan, poet, redactor al revistei 
,,Familia”, Victor Papilian, medic, prof. universitar la 
Facultatea de Medicin  din Cluj, întemeietorul colii de 
anatomie i antropologie. În timpul regimului comunist 
a fost închis. În închisoare trece din Biserica Ortodox  
la Biserica Greco-Catolic  din convingere i admira ie 
fa  de Biserica Greco-Catolic . Aceea i convertire, în 
acelea i condi ii, a f cut-o i prof. universitar, istori-
cul literar Caracostea. Reluând irul personalit ilor, 
amintim pe Pr. Alex. Pet rlicean, Aug.Petre, prof. uni-
versitar de aeronave, expert N.A.S.A., Florian Porcius, 
Lucian Petrescu, Pr. Silvestru Augustin Prundu , T. 
Seiceanu, Mons. George Surdu (Paris), I. oldu, Vio-
rel Soran, prof. universitar, Ioan – Felician Soran, prof. 
universitar, publicist, Pr. Coriolan T m ian, Ordinarius 
pentru Dieceza de Oradea în timpul persecu iei, Sigis-
mund Todu , prof. universitar, compozitor, Ion Vlasiu, 
sculptor i scriitor, Virginia Zeani, prestigioas  sopran  
liric . Dintre cei aminti i 24 au fost sau sunt academici-
eni, ,,raze de lumin  pentru neamul românesc”.

Cardinalii no tri, Iuliu Hossu, Alexandru To-
dea i acum I.P.S. Lucian Mure an, cât i Episcopii 
de dup  1989 sunt ,,raze de lumin ” pentru întreaga 
ar . Sunt continuatorii marilor înainta i, continuatori 

ai drumului lor drept i demn. Ei sunt cei care aduc 
în zilele noastre Crezul colii Ardelene i îi dau via  
f când s  în  oreasc  spiritualitatea i cultura în Die-
cezele pe care le conduc - o nou  coal  Ardelean  va 
exista mereu în Biserica Greco-Catolic .

Rândurile noastre sunt un elogiu adus Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic  i oamenilor 

ei ale i din trecut, ca ace tia s  nu cad  în uitare, sunt i 
o cale de pre uire a continuatorilor. 

În lucrarea ,,Între Vatican i Kremlin”, istoricul 
Vasile Cristea a recompus tabloul Bisericii Române 
Unite cu Roma, ,,ce ne-a înso it, din umbra clandestini-
t ii, de-a lungul regimului comunist,  ind deseori in-
ta Securit ii i uneori subiect de manipulare politic , 
într-un climat marcat înc  pe alocuri de suspiciuni i 
prejudec i (Vasile Cristea, ,,Între Vatican i Kremlin”, 
Ed. Curtea Veche, 2003, p10). R mâne cu adev rat 
greu de explicat atitudinea, dup  1989, fa  de Biserica 
Unit . Ie it  la lumin , nu i se face dreptatea cuvenit , 
nu i se înapoiaz  bunurile con  scate, bisericile. Vasile 
Cristea sus ine c  ,,...r mâne de neîn eles pozi ia (mai 
mult )decât reticent  a unor medii ale istoriogra  ei o  -
ciale din Bucure ti fa  de abordarea chestiunii greco-
catolice în perioada comunist ” (Op.cit.p.319). Dar i 
în continuare. Este absolut necesar ca  ecare persoan  
s  aib  informa ia direct , corect , în orice domeniu, 
inclusiv în ceea ce este Biserica Unit . Dup  anii lungi 
de comunism s-au distrus con tiin ele, lumea de la noi 
a pierdut sensul adev rului i al binelui. Din ignoran , 
uneori din r utate, Biserica Greco-Catolic , posesoare 
de imense bog ii spirituale i culturale, este supus  ne-
drept ilor. Pentru a ti ce este Biserica Greco-Catolic  
e nevoie de inteligen  i curaj în efortul de a c uta ade-
v rul. Acestea le dorim cititorilor.

Bibliogra  e 
Ion Brad, ,,Printre oamenii Blajului”, Ed. Buna Vestire, 

Blaj, 2006. 
Ion Buza i, ,,Blajul, Biseric - coal -Na iune”, Ed. Gala-

xia Gutenberg, 2010.
Angela Groza, „Chemarea Blajului” - Alte scrieri despre 

Blaj i scriitori români, Ed. ,,Buna Vestire”, Blaj, 2005.
Cristian Vasile, ,,Între Vatican i Kremlin”- Biserica Gre-

co-Catolic  în timpul regimului comunist, Ed. Curtea Veche, 
Bucure ti, 2003.

George Iva cu, ,,Istoria literaturii române”, Ed. tiin i  c , 
Bucure ti, 1969.

Cardinal Iuliu Hossu, ,,Credin a noastr  este via a noas-
tr ”, Ed. Via a Cre tin , Cluj-Napoca,2003.

tefan Manciulea, ,,Istoria Blajului”, Ed. ASTRA, Blaj, 
2001.

Cardinal Alexandru Todea, ,,Luptele mele. Un strig t în pus-
tiu vreme de un p trar de veac”, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2003.

Z. Ornea, ,,Via a lui Titu Maiorescu”, Ed. Cartea Româ-
neasc , 1986.

* * * ,,Cultura cre tin ”, Blaj, octombrie, 1994.
* * * ,,Un destin istoric: Biserica Român  Unit  - Ancheta 

revistei ,,Vatra”, Tg. Mure , 1999.

 Not
Materialul prezentat va   continuat atât prin consem-
narea altor nume, cât i a operelor marilor personalit i, 
opere care îmbog esc spiritualitatea i cultura noastr .

(urmare din pag. 8)
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AGRU LA ORADEA
În perioada 25-26 mai 2012 a avut loc la Ora-

dea Întâlnirea anual  a reprezentan ilor Adun rii 
generale AGRU. La aceast  reuniune au participat 
delega i din Comitetele directoare ale Eparhiilor de 
Cluj-Gherla, Lugoj, Oradea i Maramure , delega i 
din Comitetul director al AGRU Bucure ti, doi mem-
bri ai AGRU arhieparhial de Alba Iulia i F g ra  
precum i Asistentul spiritual na ional i Asisten ii 
spirituali ai AGRU din Eparhiile de Cluj-Gherla, 
Oradea si Maramure . Întâlnirea, care a avut ca tem  
De la m rturie la misiune, cu motoul: “V  rog s   i 
statornici în credin a voastr  pân  la cap tul vie ii 
voastre” (Pastorala de Pa ti a PS Dr. Valeriu Traian 
Fren iu, 1928), a fost g zduit  de Seminarul Major 
Greco-Catolic din Oradea, iar lucr rile s-au desf u-
rat în Aula Magna a aceleia i institu ii. 

Programul a început în dup -amiaza zilei de 
vineri, 25 mai, cu Sf. Liturghie la Catedrala epi-
scopal  “Sf. Nicolae” din Oradea. Dup  Adora ia 
euharistic  s-a vizitat Catedrala, explica iile despre 
istoricul acesteia  ind date de c tre pr. vicar general 
Florian Gui i de c tre ipodiaconul Marius P cal . 
A urmat un moment de rug ciune în cripta Catedra-
lei i vizitarea Liceului Greco-Catolic “Iuliu Maniu” 
din localitate. În continuare a avut loc prima sesiune 
plenar , la care participan ii au avut bucuria de a-l 
avea în mijlocul lor pe PS dr. Virgil Bercea, Episco-
pul eparhial de Oradea, care le-a vorbit despre sem-
ni  ca ia m rturiei i a misiunii în societatea de as-
t zi. Reprezentan ii AGRU au fost saluta i cu mult  
c ldur  i de d-ra Oana Tuduce (pre edinta ACRO) 
i de pr. Paul Popa, responsabilul Biroului pastoral al 

Eparhiei de Oradea. Un alt moment important a fost 
prezentarea pe care pr. dr. Mihai Tegze  (responsa-
bilul cu pastora ia familiilor din Eparhia de Oradea) 
a ultimelor c r i traduse de dânsul, c r i utile în ca-
teheza din parohii. La sfâr itul serii s-au centralizat 
propunerile pentru calendarul de activit i pentru 
anul asociativ 2012-2013, Anul Credin ei în întreaga 
Biseric  Catolic . 

Ziua de sâmb t , 26 mai, a început cu un cu-
vânt al Pre edintelui AGRU, dr. Alin Tat, i cu o me-
dita ie a asistentului spiritual na ional, pr. dr. Corio-
lan C. Muresan. A urmat un moment emo ionant al 
evoc rii de c tre d-na prof. Otilia B la  (pre edinta 
de onoare a “Reuniunii mariane” din Eparhia de Ora-
dea) a personalit ii Episcopului martir dr. Valeriu 
Traian Fren iu. În continuare s-a prezentat “Fi a unei 
activit i AGRU” (care va   de acum înainte modelul 
organiz rii activit ilor la nivel na ional i eparhial 
i va putea   adaptat  i la nivel parohial), realizat  
inând cont de stilul i de modelul Ac iunii Catolice 

din România. S-a luat în discu ie calendarul pentru 

viitorul An asociativ inându-se cont de propunerile 
participan ilor. Reprezentan ii AGRU au participat 
în aceia i zi la Sfânta Liturghie de la ora 11.00, pon-
ti  cat  de PS dr. Virgil Bercea, Episcopul eparhial 
de Oradea, în biserica “Tuturor S  n ilor” din cartie-
rul Iosia, cu ocazia Întâlnirii eparhiale a copiilor de 
la Oradea. Agri tii au dorit sa le ofere copiilor i câte 
un mic cadou simbolic. 

La reluarea lucr rilor, participan ii s-au bu-
curat din nou de prezen a în mijlocul lor a PS Epi-
scop dr. Virgil Bercea. Au fost dezb tute urm toarele 
puncte: participarea membrilor AGRU la al doilea 
modul al cursului de formare organizat de ACRO 
sectorul adul i, situa ia organiz rii AGRU la nivelul 
eparhiilor i num rul relativ mic de parohii în care 
AGRU este cu adev rat func ional, situa ia AGRU 
arhieparhial, organizarea Comitetului director na-
ional la Bucure ti în luna septembrie. Urm toarea 

ac iune din calendarul AGRU na ional va avea loc la 
Bucure ti, cu ocazia Comitetului director, în zilele 
de 28-29 septembrie 2012. 

Alin TAT
pre edinte AGRU 
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ RI
Poate c  „viitoarea edi ie a omenirii” – 

cu o vorb  a lui G. Liiceanu -, s  reu easc  mult 
mai bine. La actuala se impun prea multe erate.

Raportate la Dumnezeu, chiar i faptele 
bune r mîn ridicole. Binele devine bine doar ca 
frumuse e a gîndului, a vorbei, a faptei. Cînd faci 
binele e ca i cum ai re-face lumea.

Cînd îmi venea s -mi blestem slujba – mai 
ales la începuturi -, m  gîndeam cu nostalgie la 
Kafka. Slujbele sînt parc  anume f cute pentru 
a ne scoate din rentabilitatea pl cerii pentru a ne 
arunca în disperarea rentabilit ii.

i mie, cu o vorb  kierkegaardian , 
mi-a fost dat  fericirea de a   urît de o parte 
a contemporanilor. Dumnezeu ne bate prin 
contemporani, dar nici diavolul nu st  degeaba.

Cîte cereri indecente i abuzive adresate 
lui Dumnezeu! Bunica, în schimb, se ruga celui 
de sus s  moar , s  o ia cît mai repede de pe 
p mînt. Pe mul i, doar moartea îi face cre tini. 
Ea r mîne cel mai tare agent al cre tinismului. Îi 
înt re te cu cea mai cumplit  spaim . Mul i cred 
doar pîn  se pot tutui cu Dumnezeu. Apoi sînt 
gata s -l fac  un simplu girant la destin.

Ajung cîteodat  în st ri în care sînt dispus 
s -mi dau s n tatea pentru un pic de lini te.

În timp ce mai am unele idei, nu prea mai 
am pove ti pentru ele. Scriu pîn  moare i ultima 
p rticic  de eu. Scriu pîn  imagina ia devine 
numai „oase goale”.

Via a ne ofer  cel mai bun prilej de a 
dispera, de a ne plînge de vicisitudinile ei. C ci 
nu ne putem plînge dinafara ei.

M  bucur c  sînt contemporan chiar i 
cu cî iva oameni. Chiar dac  nu ne cunoa tem, 
ne a tept m în ecourile noastre cordiale. Dup  
cum, uneori, îmi vine s  detest întreaga omenire 
pentru cî iva nemernici.

Timpul exist  în chiar momentul cînd îl 
invoc m. El exist  doar pentru c  tim c  exist . 
Timpul este nimicul s u originar actualizat 
secund  de secund . Nimicul mi cat temporal 
devine existen . Fiin a uman  nu poate da 
nici o m rturie despre timp. Unele fapte, tr iri 
interioare, chiar i num rul ridurilor vorbesc 
despre ni te vîrste a  ate dincolo i dincoace de 
timp. Poate exist  un timp al ne-lumii, un timp 
f r  nici o form  de spa iu, un timp absolut în 
ne-derularea sa.

Cultura român  este clientelizat , 
parohializat  pîn  face din individ un moft i din 
valoare o bîrf . Cultura român  e un tren în care 
pot urca doar cei care tiu trage semnalul de alarm . 

S  n irea bisericii din Luc ceni, 
jude ul Satu-Mare

Duminic , 6 mai, a avut loc s  n irea noii bise-
rici greco-catolice din satul Luc ceni, apar in tor Pro-
topopiatului de Carei. La orele 10, Preas  n ia Sa Vir-
gil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, a fost 
întâmpinat în fa a bisericii de preo ii concelebran i i 
de peste 500 de credincio ii, atât din Luc ceni, cât i 
din comunele maramure ene i e ti, Surde ti, D ne ti, 
Negreia i Cet ele, veni i în pelerinaj la Luc ceni, pe 
meleagurile careiene, în satul în care s-au str mutat 
cons tenii lor în urm  cu 88 de ani. Invitatul de onoare 
al acestui eveniment a fost Ieromonahul Filip Cr ciun, 
din ordinul Sfântului Vasile cel Mare, unul din pu inii 
m rturisitori r ma i în via  din ob tea monahal  de la 
M n stirea Bixad,  u al satului Luc ceni.

Sfânta i Dumnezeiasca Liturghie a fost prece-
dat  de rânduiala s  n irii bisericii, unde atât sfântul 
loca  cât i Masa Altarului au fost consacrate prin un-
gerea cu sfântul Mir i stropirea cu Apa s  n it  de c -
tre Preas  n ia Sa Virgil Bercea. În sfânta Mas , al turi 
de Hrisovul bisericii, au fost depuse moa tele s  n ilor 
martiri din Milano: Sisiniu, Martiriu, Alexandru, Naza-
rie, Ghervasie, Protasie i Chelsie, spre ve nica pome-
nire a lui Dumnezeu i a ctitorilor acestui sfânt loca , 
închinat Sfântului Mucenic Gheorghe.

Preas  n ia Sa Virgil Bercea a fost înconjurat 
la sfânta Mas  de preo ii: Radu Filip - vicar foraneu 
al S tmarului i protopop al Careiului, Filip Cr ciun 
OSBM, Gabriel Hor  i Gheorghe Pricop - i e ti, Gri-
gore Pop - D ne ti, Augustin Butic  - Cet ele, Felician 
Buzg u - Pi colt, Cristinel B lan OFM Conv. - Carei, 
Florin M d ras, parohul gazd  de la Luc ceni, împreu-
n  cu Ipodiaconii Eduard Fischer i Istvan Deak, ajuta i 
de un grup de seminari ti din Oradea. Cânt rile i r s-
punsurile la Sfânta i Dumnezeiasca Liturghie au fost 
date de corul bisericii greco-catolice „Sfântul Apostol 
Andrei” din Carei, dirijat de Dl. Constantin Cociorva. 
Autorit ile locale au fost reprezentate de primarul Co-
munei Berveni, D-na Kis Hajnalka.

Biroul de pres
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Întâlnirea eparhial  a copiilor, la Centrul Don Orione
Sâmb t , 26 mai 2012, la Centrul Don Orione din 

Oradea a avut loc întâlnirea eparhial  a copiilor, orga-
nizat  de c tre Biroul Pastoral în colaborare cu diverse 
grupuri de animatori, întâlnirea având tema: „Bucura i-
v  mereu în Domnul!” (Fil 4,4) .

Participan ii, în num r de 600, cu vârste cuprinse 
între 5 i 14 ani, au fost din toate protopopiatele i grupu-
rile eparhiei de Oradea. Ace tia au venit înso i i de c tre 
responsabili, respectiv: preo i, c lug ri e, înv toare i 
p rin i. Pentru buna desf urare a întâlnirii, 100 de vo-
luntari, seminari ti, tineri din diferite grupuri i asocia ii 
s-au al turat organizatorilor, respectiv Biroului Pastoral.

Întâlnirea a debutat cu o procesiune în care doi re-
prezenta i ai  ec rui protopopiat, împreun  cu episcopul 
i preo ii au pornit înspre Biseric , unde copiii au oferit 

darurile lor Preas  n itului Virgil, în prezen a tuturor par-

ticipan ilor. A urmat apoi Sfânta Liturghie, animat  de 
grupurile Dominic Savio i Oratoriul Maria Imaculata, 
dar i de glasurile celorlal i participan i.

În cadrul S  ntei Liturghii, Preas  n ia Sa Virgil 
Bercea a adresat un frumos cuvânt de înv tur , apelând 
la exemplul s  n ilor, încurajând totodat  copiii s  perse-
vereze în fapte bune, în spiritul bucuriei.

Din cauza vremii nefavorabile i a 
timpului ploios, activit ile s-au desf urat 
în sala sportiv  a Centrului gazd , dar copiii 
i-au p strat entuziasmul i voia bun , parti-

cipând activ la programul cultural-recreativ.
Dup  prânzul oferit de Biroul Pasto-

ral, copiii s-au bucurat de o mic  surpriz , 
o înghe at  din partea A.G.R.U. Au urmat 
o serie de activit i, dintre care amintim: 
cântece - imnul Don Orione, imnul întâlni-
rii Bucura i-v  mereu în Domnul, invitat  
Carla Marin i dansurile care au însu  e it 
atmosfera.

În continuare, organizatorii au preg -
tit un concurs de karaoke, în care grupurile 
participante s-au întrecut, etalându- i cu en-

tuziasm talentele i m iestria, interpretând diverse lag -
re din repertoriul românesc. 

Bucuria i implicarea copiilor a determinat juriul 
s  acorde  ecarui grup participant câte o cup , atribuind 
distinc ii dintre cele mai diverse, pornind de la premiul 
pentru cel mai entuziast grup, pân  la grupul cel mai prie-
tenos. Tot în acest cadru s-a mul umit i Larisei din cadrul 
„Grupului Dominic Savio”, care a realizat frumosul desen 
de pe tricourile oferite de Biroul Pastoral tuturor copiilor.

Tot în cadrul premierii, s-au acordat i diplomele 
de participare pentru  ecare parohie prezent . 

În încheierea programului, reprezentan ii Birou-
lui Pastoral au mul umit gazdelor - membrii comunit -
ii „Don Orione”, organizatorilor, preo ilor, persoanelor 

consacrate, participan ilor i tuturor colaboratorilor, lan-
sând totodat  i invita ia pentru anul urm tor. La  nal, 
to i cei prezen i au mul umit Domnului prin rug ciune, 
pentru darurile primite i pentru reu ita acestei întâlniri.

Veridiana GHIURC
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„Zilele Salcâmului în Floare” la Valea lui Mihai
Ora ul Valea lui Mihai a s rb torit, la sfâr itul de 

s pt mân  trecut, zilele ora ului, festivitate cunoscut  
sub numele de „Zilele Salcâmului în Floare”. Este o 
atmosfer  deosebit  datorat  programului diversi  cat 
i tr irii localnicilor.

Biserica noastr  i-a adus aportul obi nuit în cre-
area acestei bucurii urbane. Sâmb t , 19 mai, la invita-
ia muzeografului Carmen Zima, clovnii de la Caritas 

Eparhial Oradea au colorat fe ele copiilor în nuan ele 
veseliei nevinovate i le-au d ruit baloane multiforme 
animate de imagina ia piticilor. În curtea muzeului or -
enesc, strig tele lor de bucurie s-au amestecat într-un 

vacarm a teptat cu cel al vuvuzelei clovnilor. P r sind, 
pentru moment, mesele cu îndeletniciri artizanale, co-
piii st teau ner bd tori în rând pentru pictura facial , 
n zuind asem narea cu personajele de basm.

Ne-am str duit s  r spundem i a tept rilor spi-
rituale ale adul ilor. În sala de expozi ie a Muzeului 
or enesc au fost expuse icoane pictate pe sticl  de 
c tre copii colii generale din imian, îndruma i de 
profesoara Vancu Mirela. În seara zilei, adul ii p eau 
spre biserica noastr  pentru a primi un alt dar spiritual 
(cu sprijinul Prim riei), un concert de muzic  religioa-
s  sus inut de corul Bisericii Greco-Catolice „Sfântul 
Apostol Andrei” din Carei, sub conducerea dirijorului 
Constantin Cociorva. Cântecele lor au adus pace su  e-
telor celor de fa , care nu au ezitat s  fredoneze versu-
rile mai cunoscute.

Duminic , 20 mai, s-a dedicat o rug ciune i o 
expunere comemorativ  cu ocazia comemor rii (22 
mai) mor ii cardinalului Alexandru Todea. Aceast  co-
memorare a coincis i cu aniversarea s  n irii bisericii 
noastre. În acest context s-a citat dintr-o scrisoare pas-

toral  a regretatului cardinal: „Casa în care un preot 
al Bisericii Române Unite cu Roma celebreaz  Sfânta 
Liturghie i se trude te s  tr iasc  în Har este loc de 
pelerinaj”, pentru c  „nu catedralele [...] au creat lo-
curi de pelerinaj, ci locurile în care s-a suferit pentru 
credin  au creat [...] catedralele” (15 august 1988). 
Amintindu-ne de începuturile noastre, i-am mul umit 
lui Dumnezeu c  ne-a ajutat „s  mut m catedrala” 
noastr  între zidurile bisericii actuale, chiar dac  sufe-
rin a noastr  a fost mult mai pu in intens  fa  de cea 
ai preo ilor i credincio ilor destinatari ai pastoralei. În 
rug ciunile noastre i-am cuprins pe to i cei care înc  
tr iesc rug ciunea în umilin a Crucii, sârguindu-se a- i 
în l a un l ca  vrednic de rug ciune, dar, i pe cei care, 
de exemplu confra ii apropia i din V ad, care sunt hui-
dui i la intrarea în biseric .

Pr. Zorel ZIMA

În data de 1 iunie 2012, Asocia ia Caritas 
Eparhial Oradea a primit cu bucurie vizita unui 
important sus in tor al s u, Don Antonio Rossi 
înso it de Mariana Gherghel. Don Antonio s-a 
a  at pentru câteva zile în România, unul dintre 
punctele esen iale ale itinerariului s u  ind Ora-
dea. Aici, dânsul a vizitat i operele pe care le-a 
sus inut  nanciar Casa Fren iu, i Centrul Social 
Maria Rosa. P rintele Olimpiu Todorean, pre e-
dintele Caritas Eparhial Oradea, i P rintele Ga-
vril Buboi, protopop de Oradea, i-au descris lui 
Don Antonio destina ia  ec rui spa iu al Casei 
Fren iu. La centrul social, cei 3 au servit prânzul, 
apoi au vizitat birourile de asisten  social , du-
urile sociale, centrul de consiliere psihologic , 

centrul de zi pentru copii i centrul de cazare tem-
porar  pentru tinere mame.

Adela GHI ULESCU

Vizita unui prieten
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Curs de formare animatori
În perioada 1 – 3 iunie 2012, Asocia ia Ti-

neretului Român Unit – ASTRU Oradea a orga-
nizat un curs de formare animatori, având tema 
„PreG TE TE ingredientele! Împreun  vom 
descoperi re eta!” i motto-ul ”A a s  lumineze 
lumina voastr  înaintea oamenilor, a a încât s  
vad  faptele voastre cele bune i s  sl veasc  pe 
Tat l vostru Cel din ceruri” (Mt. 5, 16). 

Cursul  s-a desf urat  la sediul asocia iei 
din strada Corneliu Coposu, nr. 2A (subsolul 
Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului”). Par-
ticipan ii au fost 10 tineri de peste 15 ani din 
grupurile parohiale Allegria i Oratoriul “Maria 
Imaculata” din Oradea care au avut oportunita-
tea de a participa gratuit la acest curs de formare.

Pentru aceste trei zile, sediul ASTRU s-a 
transformat într-o pizzerie în care noii anima-
tori au “g tit” împreun  “o pizza pentru su  etul 
t u”, ingredientele  ind înv tura acumulat  la 
temele prezentate, precum i concluziile care le-
au realizat în urma Atelierelor de lucru pentru 
 ecare tem  în parte. Punctele  atinse la acest curs au 

fost motiva ia de a   animator, no iuni legate de felul 
în care trebuie sau nu trebuie s   e un bun animator i 
valorile pe care acesta le transmite mai departe copii-
lor, no iuni legate de tipologia copiilor i nu în ultimul 
rând no iuni despre joc. Temele au fost “condimentate” 
cu jocuri de cunoa tere, de destindere, de tafeta i mai 
multe bans-uri. 

Sâmb t  dup -masa, am gustat cu to ii din en-
tuziasmul, spiritul de echip  i bucuria marelui joc nu-
mit “Cursa spre Cina cea de Tain ”  preg tit de c tre 
asistentul nostru spiritual, p rintele Iuliu Muntean în 
care au fost frumos îmbinate no iunile de catehez   cu 

jocuri de aten ie, strategie i tafet . P rintele spiritual 
a fost al turi de noi pe întreaga perioad  a cursului, asi-
gurându-ne atât cele necesare su  etului prin celebrarea 
S  ntelor Liturghii de sâmb t  i duminic  de la ora 8 i 
rug ciunile de la sfâr itul zilei, cât i prin disponibilita-
tea de a ne oferi sprijin în tot ceea ce am avut nevoie pe 
partea de organizare.

Prânzul a fost preg tit de c tre surorile din 
congrega ia “Misionarele Patimilor lui Isus”, c rora 
dorim s  le mul umim i pe aceast  cale pentru dispo-
nibilitatea i c ldura cu care ne-au primit la m n stire 
i pentru surprizele culinare preg tite pentru noi to i.

Duminic  dup -masa, tinerilor li s-a oferit certi-
 catul de participare i o mic  amintire 

a acestui curs, urmând ca în urm toa-
rele dou  s pt mâni echipe mixte din 
cele dou  grupuri de tineri s  preg -
teasc  o or  de jocuri pentru copiii de 
la Oratoriul “Maria Imaculata” i copiii 
de la grupul Dominic Savio din Oradea. 
Astfel, animatorii au prilejul de a pune 
în practic  ceea ce au înv at la curs.

Mul umim tuturor pentru efortul 
i timpul oferit desf ur rii acestui curs, 

participan ilor i nu în ultimul rând lui 
Dumnezeu care ne înso e te mereu i 
care d  valoare timpului i activit ilor 
pe care le facem pentru El, pentru Bise-
rica noastr  i pentru aproapele nostru. 
Fie ca faptele noastre, ale tuturor s  r s-
pândeasc  lumina i iubirea lui Cristos.

Anca BOT



15Iunie 2012

Sâmb t , 9 iunie, a fost o zi plin  de evenimente 
muzicale dedicate preotului i compozitorului Francisc 
Hubic. Anul acesta se împlinesc 65 de ani de la trecerea 
la Domnul a p rintelui Francisc Hubic. Cu aceast  oca-
zie, de la ora 11, la sediul Bibliotecii Jude ene „Gheorghe 
incai” a avut loc Simpozionul „Francisc Hubic”, orga-

nizat de c tre Centrul de Cercetare al Departamentului de 
Muzic  al Universit ii din Oradea, în parteneriat cu Epi-
scopia Român  Unit  cu Roma, Greco-Catolic , Oradea.

În cadrul simpozionului au fost prezentate urm -
toarele lucr ri:

Sec iunea Pro Memoria
Conf. Univ. dr. Zorica Pitic, „Redarea crea iei 

compozitorului Francisc Hubic circuitului vie ii muzi-
cale contemporane – o datorie de onoare a Centrului 
de Cercetare al Facult ii de Arte”

Lect. Univ. dr. Evanthia Marta, „Stadiul actual 
al cercet rilor privind Liturghiile lui Francisc Hubic”

Prof. Dr. Hilda Iacob, „Întâlnire aniversar  
Francisc Hubic – Sigismund Todu ”

Lect. Univ. dr. Mihaela Brazd , „Poetica muzi-
cal  a crea iei lui Francisc Hubic”

Sec iunea Analisys
Conf. Univ. dr. Mirela ârc, „Aspecte ale dra-

maturgiei muzicale în Slujba S  ntelor i Mântuitoare-
lor Patimi din Joia Mare de Francisc Hubic”

Prof. Radu Mure an, „O posibil  hermeneutic  
asupra Liturghiei Sfântului Ioan Gur  de Aur pentru 
cor de b rba i de Francisc Hubic”

Lect. Univ. Dr. Lumini a Gorea, „Considera ii 
istorice asupra unor miniaturi corale religioase din 
crea ia lui Francisc Hubic”

Preparator univ. Tudor Ciupeiu, „Expresia ce-
lest  a Divinit ii la Francisc Hubic”

La  nalul simpozionului a luat cuvântul Preas  n-
itul Virgil Bercea care a mul umit tuturor celor implica i 

în organizarea simpozionului, exprimându- i dorin a de 
permanentizare a colabor rii dintre Episcopia de Oradea 
i Facultatea de Arte din Oradea în scopul valori  c rii 

crea iei muzicale a p rintelui Francisc Hubic.
Manifest rile au continuat de la orele 19 la Cate-

drala „Sfântul Nicolae” din Oradea cu Edi ia a VII-a 
Festivalului de muzic  sacr  „Francisc Hubic”. La 
buna desf urare a festivalului i-au dat concursul Epi-
scopia Greco-Catolic  de Oradea, Asocia ia Episcop 
„Vasile Aftenie”, Centrul Jude ean pentru Promovarea 
Culturii Tradi ionale Bihor i Facultatea de Arte. Fes-
tivalul s-a bucurat de participarea unor coruri prestigi-
oase, precum i a unor soli ti în a  rmare.

Programul a cuprins:
Corul de camer  „Fiat Lux”, dirijor: Antonia 

Nica; repertoriu: „Împ rate ceresc”, muzica Francisc 
Hubic, „Tat l nostru”, muzica Valentin Timaru, „Ave 
Maria”, muzica Orban Gyorgy, „What a wonderful 

Festivalul de muzic  sacr  „Francisc Hubic”, edi ia a VII-a

word”, muzica George David Weiss & Bob Thiele;
Corul „Schola Cantorum”, dirijor: Prof. Dr. 

Radu Mure an; repertoriu: „Împ rate ceresc”, din tra-
di ia bl jean , „S  nte Dumnezeule”, muzica Valentin 
Timaru, „Boga ii au s r cit”, Tropar la Vecernia cu 
Litie, „Cuvine-se” (Axionul), muzica Francisc Hubic;

Mezzosoprana Victoria Cormo , Conservatorul 
Gheroghe Dima, Cluj-Napoca; acompaniament la pian: 
prof. Peter Izabela; repertoriu: „Pietà Signore”, muzica 
Alessandro Stradella, „Requiem”, muzica Gabriel Fauré;

Corul „Buna Vestire”, dirijor: Prof. Dr. Radu 
Mure an; repertoriu: „Cuvine-se” (Axion), muzica 
Francisc Hubic, „Rug ciune”, muzica Tudor Jarda, 
„Adagio”, în Mi Major, Partea a II-a din Concertul Nr 
1, muzica Gavriil Muzicescu, „Cuvine-se” (Axion), 
muzica Valentin Timaru;

Reuniunea Coral  „Ioan Bu i ia” a Bisericii 
Greco-Catolice Beiu , dirijor: Constantin Sava; reper-
toriu: „Tat l nostru”, muzica Constantin Sava, „Cre -
tin sunt”, muzica Francisc Hubic, „Ridica-voi ochii”, 
muzica Marius Cuteanu, „De peste 2000 de ani”, mu-
zica Constantin Sava;

Corul i Orchestra Facult ii de Arte Oradea, 
dirijor: Tudor Ciupeiu, dirijor cor: Carmen Rus; reper-
toriu: „Rug ciune”, muzica Tudor Jarda, „O, M icu  
Sfânt ”, muzica Valentin Timaru, „Sub o salcie pletoa-
s ”, muzica Valentin Timaru, „Liturghia în Do major 
pentru solo, cor si orchestr ”, muzica Francisc Hubic.

Prezentarea, de o înalt  inut  a fost asigurat  de 
c tre doamna Anca Banda.

Festivalul s-a bucurat de un public numeros, cate-
drala dovedindu-se neînc p toare. Interpretarea „Liturghiei 
în Do major pentru solo, cor i orchestr ” i-a entuziasmat 
pe spectatori, ace tia aplaudând minute în ir presta ia coru-
lui i a Orchestrei Facult ii de Arte din Oradea.

Preas  n itul Virgil a înmânat dirijorilor i inter-
pre ilor Diploma „Francisc Hubic” pentru contribu ia 
adus  la promovarea muzicii sacre.

Pr. Florin JULA
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S pt mâna tiin i  c  la Universitatea din Oradea

Ziua Interna ional  a Copilului 

PSS Virgil Bercea a participat joi, 24 mai 2012, 
la festivitatea de deschidere a celei de-a 23-a edi ii a 
S pt mânii tiin i  ce. Evenimentul a avut loc în Aula 
Magna a Universit ii din Oradea.

În deschiderea manifest rii, la intrarea în univer-
sitate s-a dezvelit o plac , prin care este atestat faptul c  
12 cl diri, apar inând institu iei de înv mânt superi-
or, sunt monumente istorice. Festivitatea a continuat în 
Aula Magna cu discursuri despre importan a cercet rii 
tiin i  ce în universitate, completate cu ur rile adresate 

de o  cialit ile prezente. 
De la eveniment nu au lipsit prefectul jude ului 

Bihor, Claudiu Pop, pre edintele Consiliului Jude ean 
Bihor, Dumitru Volo eniuc, primarul Oradiei, Ilie Bo-
lojan, eful Poli iei Bihor, chestorul Liviu Popa, co-
mandantul Jandarmeriei Bihor, colonel Ioan Huluban, 
decani i profesori ai institu iei de înv mânt.

În cadrul S pt mânii tiin i  ce vor avea loc o 
serie de conferin e, seminarii i lans ri de carte, orga-
nizate de  ecare facultate în parte, la care vor participa 
invita i din ar  i din str in tate.

Biroul de pres

Vineri, 1 iunie 2012, cu ocazia Zilei Interna ionale 
a Copilului, prichindeii din Valea lui Mihai au avut parte 
de multe surprize oferite de Asocia ia “Ave Miriam”. 

Începând cu ora 16, copiii, costuma i în diferite 
personaje au intrat în noul centru de socializare i recre-
ere, preg tit prin grija asocia iei. Dup  dans i voie bun , 
micu ii au fost invita i s - i prezinte costuma iile. Ima-
gina ia lor i ajutorul p rin ilor în a-i costuma, au fost 
r spl tite cu diferite gust ri i dulciuri,  ecare concurent 
 ind premiat pentru participare. Toate acestea au putut 
  relizate cu sprijinul Caritas Eparhial Oradea, Parohiei 

Greco-Catolice Valea lui Mihai i a Reviltrade SRL. 
Suntem ferici i c  am reu it s  cre m un astfel de 

centru cre tin de spiritualizare i recreere a copiiilor. Fi-
ecare p rinte dore te s  ofere copilului s u o educa ie 
moral  bun . Noi încerc m s  venim în sprijinul lor prin 
acest oratoriu i prin activit ile pe care le organiz m. 

Acesta a fost i motivul pentru care am trans-
format fosta capel  greco-catolic  din Valea lui Mihai 
într-un oratoriu func ional, prin proiectul intitulat “Un 
col  de rai pentru îngera i”. Astfel s-a reu it amenajarea 
unei sali, dotarea centrul cu un grup sanitar i a unei 
terase de var  pentru activit ile din curte. Ne-au fost 
al turi, recunoscând importan a “investi iei” în mica i 
tân ra genera ie, domni genero i precum Pavel Valeri-
an, Radu ârle, Kovacs Zoltan, prin ARA Shoes Româ-
nia, Consiliul Jude ean Bihor i Prim ria ora ului Valea 
lui Mihai. Chiar dac  fondurile sunt epuizate i centrul 

are nevoie de continuarea renov rilor (pentru a asigura 
o sal  al turat  i de dot ri electro-tehnice, materiale 
didactice,  nisaje exterioare din cauza restructur rii 
spa iului), dorim s  demar m un program zilnic educa-
ional i recreativ pe perioada vacan ei.

“Copilul este aidoma albinei care adun  nectarul 
pentru a face miere. Copilul preface totul în miere”. În 
acest “col  de rai” îi îndrum m înspre cele mai alese  ori! 

Pr. Zima ZOREL
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„Chronicon” Szegediensis 
La invita ia Institutului maghiar de bizantinolo-

gie din cadrul Universit ii de tiin e din Szeged, în zi-
lele de 21-22 mai 2012, am avut ocazia s  particip la o 
conferin  interna ional  intitulat  „Bizan , maghiari i 
bazinul carpatic”. Tema conferin ei, a a cum este pre-
zentat  în titlul men ionat, arat  c  exist  o preocupare 
serioas  a oamenilor de tiin  din Ungaria, fa  de tot 
ceea ce a însemnat Bizan ul i cultura de tradi ie bizan-
tin  în spa iul Europei Centrale i Estice.

Cu o participare destul de numeroas , de circa 
40 de profesori i cercet tori din Ungaria, Germania, 
Slovacia, Australia i România, conferin a a avut ca 
scop cunoa terea i aprofundarea temelor de istorie 
cultural , ecleziastic  i na ional  din trecutul Europei 
i al Ungariei. Referin ele la cultura de tradi ie bizanti-

n , atât cea greac  cât i cea slav , au fost dese i bine 
documentate, mai ales c  Universitatea din Szeged se 
poate mândri cu existen a unui institut de slavistic  
i de bizantinologie, al c rui reprezentant, profesorul 

emerit H. Tóth Imre a s rb torit 80 de ani, moment sa-
lutat în cadrul conferin ei de corpul profesoral i de in-
vita i. Acest moment, deosebit de emo ionant, m-a pus 
în fa a unui om a c rui voca ie c tre cercetarea limbii 
slavone s-a n scut întâmpl tor, „colegul” care l-a deter-
minat s  continue pe acest drum  indu-i so ia, prezent  
i ea, al turi de el, la aceast  conferin .

Distinsului profesor i-a revenit onoarea s  des-
chid  lucr rile conferin ei cu un studiu intitulat „M -
n stirea Polichron din Olimp i literatura slav ”, urmat 
apoi de cercet torii Mesterházy Károly (Mediterranean 
Elements in the Culture of 11-12th Century Hungary), 
pr. Baán István (Saint Stephan-Rex Apostolicus and 
Isapostolos), Gaul, Niels (The emperor’s men and his 
nephews: learned networks and networking strategies 
at the court of Emperor Andronikos 
II Palaiologos 1282-1328), Charles 
Moess (The Relationship of Byzan-
tium and the Kingdom of Hunga-
ry) i Nótári Tamás (Byzantine and 
Western In  uences on the Decrees 
of Saint Stephen). Între temele de 
istoria culturii i a institu iilor eclezi-
astice, amintim lucr rile sus inute de 
Koszta Lászlo (Byzantin Ecclesiasti-
cal System in Hungary), Nagy Már-
ta („Proskynetarion” as an Object 
of Devotion Preserving of ethnical 
identity), Golub Xenia (An Unpubli-
shed Icon of the Mother of God from 
the Serbian Ortodox Parochial Chur-
ch of Csobánka), Terdik Szilvester 
(Artists from the Balkan in service 
of the Greek Catholic Bishops in 
18th century), Silviu Sana (Aspects 

of Byzantin Tradition in the Greek-Catholic Eparchy 
of Oradea. Cult and Religios Piety Book 1850-1900) i 
Földvári Sándor (Cross-cultural contacts between the 
Serbs of the Hungarian Kingdom and the Ukrainian 
Territories-As it Re  ected in the Import of the Litur-
gical Books).

În momentele  xate discu iilor i dezbaterilor 
mi-au re inut aten ia elegan a academic  a argumen-
telor tiin i  ce formulate de profesorul H. Tóth Imre, 
a profesorului Gaul Niels i a preotului profesor Baán 
István. Merit  apoi amintit  i întrebarea adresat  sub-
semnatului de c tre cercet torul Földvári Sándor – un 
împ timit al cercet rii istoriei institu iilor ecleziastice, 
cu care, la întoarcere am avut ocazia s  c l toresc o 
parte din drum – care dorea s  cunoasc  detaliat situ-
a ia preg tirii clericilor greco-catolici ruteni i români 
în Seminarul din Oradea, i apoi ce fel de c r i liturgice 
foloseau ace tia în Seminarul Sf. Barbara din Viena. 
Studiul cercet torului Terdik Silvester din Nyiregyháza 
a fost deosebit de interesant, cercet torul evocând cu 
deosebit   ne e  gurile i realiz rile me terilor care au 
conceput iconostasele catedralelor greco-catolice din 
Máriapocs, Blaj i Oradea.

Sub semnul bufni ei – care în mitologia greac  
este simbol Athenei, zei a În elepciunii -, Szegedul a 
fost zilele trecute un centru de întâlnire cu tradi ia i cul-
tura bizantin . Momentul tiin i  c a scos la suprafa , 
din  lele îng lbenite ale documentelor i c r ilor vechi, 
urme noi, dintr-un trecut îndep rtat i recent, destinate s  
contribuie la însu  e irea i îmbog irea noastr , a a cum 
a  rmase Euripide (480-406 în. Hr.) în urm  cu mai bine 
de 2000 de ani: „Fiecare zi ne înva  ceva nou”.

Silviu SANA
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Întâlnirea Mondial  a Familiilor la Milano

INOMC - 2012

Între 30 mai i 3 iunie 2012 a avut loc la Mi-
lano „Cea de-a VII-a Întâlnire Mondial  a Famili-
ilor” cu Sfântul P rinte, întâlnire ca a avut tema: 
„Familia, munca i s rb toarea”. Din Eparhia Gre-
co-Catolic  de Oradea au participat 45 de familii, 
provenind din ora ele: Oradea, Zal u, imleu Sil-
vaniei, tei i Carei, ei  ind înso i i de preo ii spi-
rituali ai „Mi c rii Familiilor Cre tine” din ora ele 
men ionate. Cele 45 de familii au c l torit cu dou  
autocare pân  la Milano, iar acolo au fost g zduite 
de familii din decanatul de Treviglio, în localit ile 
Treviglio i Pontirolo Nuovo. Organizarea i primi-
rea de c tre familiile italiene a fost foarte bun , ceea 
ce a f cut ca barierele de limb  s   e repede dep -
ite i o puternic  comuniune s   e prezent  pe tot 

parcursul ederii românilor în Italia.
Programul familiilor române a fost alc tuit 

atât din particip rile la conferin ele dedicate Întâlnirii 
Mondiale a Familiilor (una la Târgul din Milano, iar 
cealalt  la Sala Congreselor din Bergamo), cât i din vi-
zitele culturale în Milano, Treviglio, Bergamo i Como. 
Vizitarea comunit ii „Cometa” din Como a constituit 
un prilej important de informare vizavi de implicarea 
practic  a familiilor italiene în via a social  i caritabil . 
Familiile române s-au putut bucura i de prezen a P.S. 
Virgil Bercea, episcop de Oradea, cu care au celebrat o 
Sfânt  Liturghie în rit bizantin în bazilica din Treviglio.

Momentele de vârf ale ederii românilor la Mila-
no au fost cele dou  întâlniri cu Sfântul P rinte, prima 
la S rb toarea Familiilor (sâmb t  seara), iar cea de-a 

doua la Sfânta Liturghie de duminic , 3 iunie, care a 
fost de altfel i un superb moment de comuniune cu 
Suveranul Pontif, a peste 1 milion de credincio i veni i 
la aceast  întâlnire de pe toate continentele.

La  nalul perioadei petrecute de familiile din 
eparhia de Oradea la „Cea de-a VII-a Întâlnire Mon-
dial  a Familiilor” cu Sfântul P rinte, participan ii au 
m rturisit c  s-au înapoiat îmbog i i de minunatele 
experien e v zute i tr ite i c  doresc s  se implice pe 
viitor mai mult, împreun  cu preo ii lor, la ridicarea i 
dezvoltarea Bisericii Catolice în România.

Orest NICHITA

Circa 30 de persoane implicate în diferitele reali-
t i media ale Bisericii Catolice din România au discutat 
zilele acestea despre provoc rile pe care le întâmpin  
Biserica, ast zi, în comunicarea institu ional  i în trans-
miterea credin ei. Evenimentul a avut loc în cadrul celei 
de a XII-a edi ii a Întâlnirii Na ionale a Operatorilor din 
Mass-media Catolice (INOMC), care a avut ca tem  “Bi-
serica i comunicarea. Provoc ri actuale”. Organizat  de 
Arhiepiscopia Romano-Catolic  de Bucure ti, sub egida 
Comisiei Media a Conferin ei Episcopilor Catolici din 
România, INOMC 2012 s-a desf urat în perioada 7-10 
mai la M n stirea c lug rilor carmelitani descul i de la 
Cio  iceni (Snagov). La lucr ri a participat i responsa-
bilul biroului de pres  al Episcopiei romano-catolice de 
Chi in u (Republica Moldova).

La re  ec ia asupra temei întâlnirii i-au adus o 
contribu ie important  conferen iarii: Bruno Mastro-
ianni, jurnalist, profesor la Universitatea Ponti  cal  
Santa Croce din Roma (Italia); Pr. Paolo Benvenuto, 
fondator i coordonator www.cathopedia.org; Radu Ca-
pan, fondator i editor www.catholica.ro; Jack Valero, 

coordonator proiect Catholic Voices – www.catholic-
voices.org.uk; Pr. Michel Kubler A.A., directorul Cen-
trului de Studii Bizantine S  n ii Petru i Andrei din Bu-
cure ti, timp de 12 ani redactor- ef la cotidianul francez 
“La Croix”; Mirela Va adi, prezentator tiri, redactor la 
Realitatea TV; Vlad Mixich, jurnalist la Hotnews.ro i 
corespondent al Deutsche Welle în România.

În cadrul dezbaterilor participan ii au discutat 
despre diferite proiecte media cu ocazia Anului Cre-
din ei, proclamat de Papa Benedict al XVI-lea i care 
va   inaugurat la 11 octombrie 2012. De asemenea, au 
discutat pe marginea Mesajului Papei Benedict al XVI-
lea cu ocazia Zilei Mondiale a Comunica iilor Sociale 
(ZMCS), celebrat  în acest an de Biserica Catolic  la 
20 mai, cu tema “T cere i cuvânt. Cale a evangheliz -
rii”. Ajuns  la cea de a 46-a edi ie în acest an, ZMCS 
a fost instituit  în 1963, prin decretul Inter miri  ca al 
Conciliului al II-lea din Vatican. (pr. Francisc Dobo , 
purt tor de cuvânt al Arhidiecezei de Bucure ti, tel. 
0755 065 069; birouldepresa@arcb.ro, francisc.do-
bos@gmail.com)
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Eloida 
(ultima rug ciune)

Doamne vin atât de târziu la tine
locul meu este mereu liber de toate
re inut la marginea nisipului nestatornic
când eu m  acop r cu umbra mea de întuneric
o lume m  r stigne te cu ur
f r  s  în eleag  tânguirea cugetului robit 
de dorul de harul t u rev rsat peste
zdrean a de cer cenu iu aruncat
dincolo de spa iu i timp
ultima mea n dejde pierdut
i plâng în ochiul t u Doamne visul i carnea

înghesuindu-m  în confuzii i spaime
pus la vedere în pia a suplicilor
ca o atocmire n tâng

încerc s  vorbesc cu gândul t u Doamne
c utând secunda mea cosmic  d ruit
beau ap  din stânca a tept rilor
împreun  cu tâlharii mei sateli i din
 ul t u prea iubit Doamne m  strâng
lumineaz  tot ce aud în bezn
unde muzica ta nu m  vede de pietre
c ci sunt atârnat între polii dorin ei
b tut în cuiele cuvintelor tale
f r  trecut f r  prezent pe 
crucea viitorului ne tiut atârnat
 
m-am n scut b trân i m-ai întinerit vremelnic
p esc prin cenu a imperiilor de cear
înghe at în ochii solda ilor de plumb
devreme m  alung  îngerul salvator
cu vârful norului ascu it de ploaie
str punge talpa fugar  pe câmpuri
din sev  s  curg  umoarea de sticl
dealul c p ânii cu livezi de m slini
  
tu ai d ruit pacea alungând disperarea
cu sabia arhanghelului scoas  din teaca de foc
în  e ce zi î i simt gustul de mine
din palmele tale m  trezesc dup  semn

de dragul luminii de tain  mai p suie te-m  Doamne
s  nu pun al i dumnezei la cump n  dreapt
chiar dac  sunt frânt de ascult ri i cuvânt
sceptic din dogma cusurului stors
poleind creuzetul s  ntelor tale
cu seva incertitudinilor mele tardive
las  îngerul s  m  aprind  din gânduri
scuturându-m  de relee lumii
ca pe o cârp  de ters am nuntele
s  m  arate tuturor bene  ciarilor luminii
strigând strigarea strig rilor tale
iubi i-v  i ve i   iubi i de voi i de al ii
pe Dumnezeul cel ve nic sl vi i
i veacurile vor curge la picioarele voastre

eu voi   de tept torul de semen acela i Doamne
vorbitor de cuvinte alese i f r  pref c torie
to i m  vor cunoa te prin tine f r  prejudec i
i f r  p tima e halucina ii prin tonuri

cei mici cu cei mari deopotriv  poemului meu testament
foc viu în candela cerului vor aprinde
 
culeg din ochiul de zgur  chipul
celui care m  vinde ca pe mielul de pa ti
înghit zumzetul roiului de frustr ri anonime
i in imnul meu de slav  cerului preacurat

în  oresc cuvintele din s mân a neascult rii
al turi de nerostitele rug ciuni de iertare

prive te-m  din rugul de foc Doamne cum mor
de dragul des vâr irilor tale trupul meu plânge
extazul sugestiei nemiloasei plec ri
vinova i coco ii repet  cântarea a treia oara
mor ii ies viii intr  în acelea i morminte tocite
s rmanii i boga ii au acelea i oase cioplite
cenu a miroase a iarb  de viper
cu gust de ciuperc  otr vit  în inten ie
jur minte i f g duin e uitate Doamne în noi
strope te cu sânge i grinda caselor mele
mântuind cercul meu din infernul de griji

vin atât de târziu la tine Doamne
dup  ce am vânturat neputin ele lumii
vreau s -mi fac cuibul de pas re neagr
în gr dina cu  orile ve niciilor necuprinse
doar tu îmi po i schimba înf i area
i sângele cerului în aripi s -mi torni

durerea din tain  i taina din zbor amânat

singur sunt pe c rarea mor ii îngust
nu-i loc decât pentru o trecere una
nu încape nimeni cu mine al turi
doar dincolo de  orile acelea înghe ate
rena tem acelea i învieri nemurite

zilele trec precum anii t i de lumin
în care tu ai z mislit cuvântul i fapta
mi-ai dat cuget din cugetul t u i iubire
s  pot ierta cu ea p catele fra ilor mei du mani
ce darnic ai fost când le-ai dat ura de moarte
ce darnic ai fost când le-ai dat ura din mine

voi veghea la ora ascult rilor neodihna
cu care m  hr ne ti din carnea de cea
prin gaura oarb  scurtând galaxiile 
cum ai comprimat pentru mine timpul 
i spa iul în câteva secven e de patimi

te simt venind Doamne apusul se încinge
iertarea ta miroase a gr din  curat
sângele meu explodeaz  în artere
provocând o imens  hemoragie de patimi
dincolo de moarte doarme universul utopic
dar drumul meu trece pe lâng  ceruri
cur at ar trebui s   e degrab
de pref c toria intr rilor obi nuite
cu protocolul stufos de rigori
m  strecor s  os înc rcat cu spaimele mele
printre cei noroco i copiind indulgen e
îngerii vegheaz  num rând biletele de clas
tronul t u nev zut înc  judec  duhul
inima gândul m duva rece din coast

a a a fost i de ar   începutul începutului meu
s  g seasc  o alt  gaur  neagr  amân
aceast  întrevedere de numai tine tiut  
las -m  strecurat înc  o dat  pe acolo
cu toate r stignirile mele bolnave i
durerile desenate pe pânze apocaliptice
decomprim  apoi spa iul i timpul în grab
pentru ca s  te pot sl vi înc  o lume
iscodind acela i in  nit de semne ascunse
în taina pentru care smerit i învins
Doamne vin atât de târziu la tine

Mihai GANEA
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Prima Spovad  i Împ rt anie Solemn

1,5 Lei

Evenimentul s-a desf urat la Biserica Greco-
Catolic  „Sfântul Gheorghe” din Oradea. 

 Îmbr ca i festiv, feti ele cu rochii albe i coroni e 
pe cap, iar b ie ii în c m i albe, semn al purit ii i al 
inocen ei, 17 de copii din clasa a III-a de la Liceul Greco-
Catolic din Oradea s-au spovedit sâmb t  pentru prima 
oar  în via a lor, iar duminic  au primit prima Împ rt a-
nie Solemn  din mâinile episcopului Virgil Bercea.

 În predica sa, ierarhul le-a vorbit copiilor des-
pre modul în care îl pot urma pe Cristos, dar i despre 
frumuse ea su  etului. De asemenea, acesta le-a spus 
p rin ilor cât de important este s  s deasc  în su  etul 
micu ilor valori spirituale.

 „Copiii dumneavoastr  sunt un adev rat teza-
ur. i educa ia pe care le-o da i copiilor este un mod 
de-al urma pe Cristos. Copiii, voi pute i s -l urma i pe 
Cristos f când lucruri bune, ascultând de p rin i, bu-
nici, cadre didactice i de preo i”, le-a spus episcopul 
Virgil Bercea, copiilor i p rin ilor prezen i la eveni-
mentul de duminica.

 Elevii au fost preg ti i vreme de mai bine de 
dou  luni de preotul Paul Popa, spiritualul elevilor cla-
selor primare ale Liceului Greco-Catolic.

 Acesta a fost sprijinit în munca sa de institu-
toarele Maria Brisc i Lumini a Abrudan.

 La  nalul evenimentului de ieri copiii au pri-
mit diplome personalizate i un mic cadou care le va 
aminti de acest moment unic în via a lor.

Crina DOBOCAN www.bihon.ro

Duminic , 20 mai 2012, s-a petrecut un eveni-
ment bine pl cut bunului Dumnezeu i folositor pentru 
tr irea spiritual  a credincio ilor participan i. A avut loc 
pelerinajul la M n stirea Máriapócs – Ungaria, unde, i 
în acest an, în luna mai – luna dedicat  Fecioarei Maria 
– la aceast  dat  (20 mai), declarat  de localnici „Ziua 
bolnavului” se celebreaz  S  nte Liturghii, binecuvân-
t ri i ungere cu mir.

Biroul Pastoral al Diecezei de Oradea, reprezen-
tat de pr. Paul Popa i Reuniunea Marian  Diecezan , 
reprezentat  de doamna i domnul Omilescu, au orga-

nizat i consiliat 
acest pelerinaj, 
pe cei 185 de pe-
lerini din Oradea, 
Beiu , Zal u, i-
mleu Silvaniei, 
Sântandrei, Baia 
Mare, Satu Mare.

Sfânta Li-
turghie greco-ca-

tolic  în limba român  a fost concelebrat  de pr. Paul 
Popa de la Biroul Pastoral Eparhial, pr. Mihai V t m -
nelu de la M n stirea Adormirea Maicii Domnului din 
Oradea, pr. Valer P r u din Zal u, pr. Nicolae Bodea 
din imleu Silvaniei i pr. Ionu  Costa  din Por . Dup  
Sfânta Liturghie pelerinii au trecut prin fa a icoanei 
„Maicii Domnului Negre L cr mânde” ridicând rug -
ciuni pentru bolnavi, pentru to i credincio ii i pentru 
Biserica noastr .

La întoarcere spre cas , pelerinii s-au rugat, au 
cântat „Cristos a înviat” i cânt ri mariane în Biserica 
Catedral , Greco-Catolic , cu hramul „Acoper mântul 
Maicii Domnului”, din Debre in.

Am vizitat Pia a Kossuth i Biserica Reformat  
din aceast  localitate, bene  ciind de pertinente expli-
ca ii de istorie transmise de teologii înso itori.

Întor i din Máriapócs, supranumit i „ora ul s r-
b torilor parohiale”, noi pelerinii, r mânem cu bog ia 
tr irilor spirituale, cu dorin a de a ne oferi harului s  n i-
tor i Maicii Domnului, Binecuvântata Fecioar  Maria.

Ioan D R B NEANU

Pelerinaj la M n stirea Máriapócs, Ungaria


