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VESTITORUL

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Blaj, 5-7 iunie 2012
În perioada 5-7 iunie 2012 s-au desfăúurat,
la Reghin úi Blaj, lucrările sesiunii de primăvară a
Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu
Roma, Greco-Catolică.
La manifestările ocazionate de marcarea centenarului naúterii Cardinalului Alexandru Todea (5
iunie 1912 – 22 mai 2002) au participat toĠi membrii
Sinodului.
MarĠi 5 iunie, în prezenĠa unei numeroase
asistenĠe, la casa memorială a Cardinalului Alexandru s-a celebrat un Parastas de pomenire, s-a dezvelit o placă comemorativă úi au fost lansate două
volume omagiale: albumul “Alexandru Cardinalul
Todea 100Ǝ úi cartea “Cardinalul Todea – Omagiu”,
respectiv au fost terminate iconostasul úi pictura din
absida noii Biserici.
Sinodul s-a desfăúurat sub preúedinĠia Preafericirii Sale Cardinalul Lucian úi s-au abordat probleme cu
caracter pastoral, liturgice, educative, administrative,
ecumenice.
Un accent deosebit a fost pus pe organizarea viitoare a unor acĠiuni úi iniĠiative care să marcheze úi la
nivelul Bisericii noastre Anul credinĠei – 11 octombrie
2012 la 24 noiembrie 2013 -. În acest sens s-au propus
organizarea unor acĠiuni care să evidenĠieze úi să întărească sensul credinĠei úi al diferitelor forme autentice
de manifestare a acesteia: pe durata anului credinĠei
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sunt propuse să aibă loc în ¿ecare dintre Eparhiile Bisericii noastre o serie de manifestări cu profund caracter pastoral, marcate úi de organizarea de pelerinaje cu
ocazia expunerii Moaútelor 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 úi s-a decis
prelungirea decretului de valabilitate pentru acesta; a
analizat situaĠia pastorală a comunităĠilor din diaspora
occidentală; a dezbătut chestiuni organizatorice pentru diferitele asociaĠii care activează în cadrul Bisericii, dar úi pentru viaĠa călugărească. S-a analizat activitatea Tribunalelor ecleziastice care funcĠionează în
cadrul Bisericii ca instrumente pastorale úi s-a decis
realizarea unor studii canonice pentru a veni în întâmpinarea unor noi realităĠi cu care Biserica noastră se
confruntă în calitatea ei de Arhiepiscopie Majoră. Au
fost dezbătute chestiuni liturgice referitoare la calendar; s-au transmis episcopilor textele S¿ntelor Liturghii propuse de Comisia Sinodală Liturgică în vederea
publicării ediĠiei o¿ciale.
Miercuri 6 iunie 2012, sinodalii împreună cu credincioúii din Blaj au celebrat în Catedrala Sfânta Treime centenarul naúterii Cardinalului Todea.
Sinodul Episcopilor, care se reuneúte de două
ori pe an în sesiune ordinară, a fost marcat de un
profund spirit de comuniune; la ¿nalul lucrărilor s-a
mulĠumit Preabunului Dumnezeu pentru darul comuniunii, Preafericirea Sa Cardinal Lucian, alături de
ceilalĠi Episcopi membri ai Sinodului acordând credincioúilor o binecuvântare.
S-a stabilit ca următoarea sesiune ordinară a Sinodului Episcopilor să aibă loc în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2012, la Blaj.
Pr. William A. Bleiziffer
Notar al Sinodului Episcopilor
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AlocuĠiunile Papei Benedict al XVI-lea la Rugăciunea Angelus
Redescoperirea AdoraĠiei Euharistice

Iubirea lui Dumnezeu transformă

10.06.2012

17.06.2012
IubiĠi fraĠi úi surori,
Liturghia de astăzi ne propune două scurte parabole ale lui Isus: ceea a seminĠei care creúte singură, de
la sine, úi cea a grăuntelui de muútar (cf. Marcu 4,26-34).
Prin imagini luate din lumea agriculturii, Domnul prezintă misterul Cuvântului úi al ÎmpărăĠiei lui Dumnezeu,
úi indică motivele speranĠei noastre úi angajamentul nostru. În prima parabolă se pune accentul pe dinamismul
seminĠei: sămânĠa care este aruncată pe ogor încolĠeúte
úi creúte de la sine, ¿e că agricultorul doarme sau este
treaz. Omul seamănă cu încrederea că munca lui nu este
fără rod. Ceea ce îl susĠine pe agricultor în ostenelile sale
de zi cu zi este tocmai încrederea în puterea seminĠei úi
în bunătatea terenului. Această parabolă se referă la misterul creaĠiei úi al răscumpărării, al lucrării roditoare a lui
Dumnezeu în istorie. El este Stăpânul ÎmpărăĠiei, omul
este umilul său colaborator, care contemplă úi se bucură
de acĠiunea creatoare divină úi de la ea aúteaptă cu răbdare roadele.
Recolta ¿nală ne aminteúte de intervenĠia din
urmă a lui Dumnezeu, la sfârúitul timpurilor, când El va
realiza pe deplin ÎmpărăĠia Sa. Timpul prezent este timpul semănatului, iar creúterea seminĠei este asigurată de
către Domnul. Fiecare creútin, aúadar, útie bine că trebuie
să facă tot ce poate, dar că rezultatul ¿nal depinde de
Dumnezeu; faptul de a ¿ conútient de aceasta îl susĠine
în truda de ¿ecare zi, mai ales în situaĠii di¿cile. În acest
sens, scrie Sfântul IgnaĠiu de Loyola: “AcĠionează ca úi
cum totul ar depinde de tine, útiind apoi că, în realitate,
totul depinde de Dumnezeu” (cf. Pedro De Ribadeneira,
Vita di Sant’Ignazio di Loyola, Milano 1998).
A doua parabolă foloseúte úi ea imaginea semănatului. Aici, însă, este vorba despre o sămânĠă speci¿că, sămânĠa de muútar, considerată cea mai mică dintre
toate seminĠele. Deúi atât de mică, este plină de viaĠă,
din sfărâmarea ei se naúte un mugur capabil să străpungă
pământul, să iasă la lumina soarelui úi să crească până la
a deveni “cel mai mare dintre toate plantele grădinii” (cf.
Marcu 4,32): slăbiciunea este forĠa seminĠei, iar sfărâmarea este puterea sa. Aúa este ÎmpărăĠia lui Dumnezeu:
o realitate omeneúte mică, formată din cel ce este sărac
cu inima, din cel care nu se încrede în propria putere, ci
în cea a iubirii lui Dumnezeu, din cel care nu este important în ochii lumii: úi cu toate acestea, tocmai prin ei
izbucneúte puterea lui Cristos úi transformă ceea ce este
aparent nesemni¿cativ. Imaginea seminĠei este deosebit
de dragă lui Isus, deoarece exprimă bine misterul ÎmpărăĠiei lui Dumnezeu. În cele două parabole de astăzi, ea
reprezintă o “creútere” úi un “contrast”: creúterea care
are loc graĠie unui dinamism prezent în sămânĠa însăúi úi
contrastul care există între micimea seminĠei úi măreĠia a
ceea ce ea produce. (...)

IubiĠi fraĠi úi surori!
Astăzi, în Italia úi în multe alte Ġări, se celebrează
Corpus Domini, sărbătoarea solemnă a Trupului úi Sângelui
lui Cristos, Euharistia. Este tradiĠie mereu vie, în această zi,
să se Ġină procesiuni solemne cu Preasfântul Sacrament pe
străzi úi în pieĠe. La Roma, procesiunea s-a desfăúurat deja
la nivel diecezan joia trecută, în ziua exactă a sărbătorii,
care în ¿ecare an reînnoieúte în creútini bucuria úi recunoútinĠa pentru prezenĠa euharistică a lui Isus în mijlocul lor.
Sărbătoarea Corpus Domini este un mare act de cult public
adus Euharistiei, Sacrament în care Domnul rămâne prezent úi dincolo de timpul celebrării, pentru a ¿ mereu cu noi,
de-a lungul scurgerii orelor úi zilelor. Deja Sf. Iustin, care
ne-a lăsat una dintre mărturiile cele mai vechi despre Liturghia euharistică, a¿rmă că, după distribuirea Împărtăúaniei
celor prezenĠi, pâinea consacrată era dusă de diaconi úi la
cei absenĠi (cf. Apologia, 1,65). De aceea, în biserici locul
cel mai sacru este tocmai cel în care se păstrează Euharistia.
Nu pot în această privinĠă să nu mă gândesc cu
emoĠie la numeroasele biserici care au fost grav afectate
de recentul cutremur de pământ din Emilia Romagna, úi
la faptul că Trupul euharistic al lui Cristos din tabernacol
a rămas în unele cazuri sub dărâmături. Cu afecĠiune mă
rog pentru comunităĠile care împreună cu preoĠii lor trebuie să se reunească pentru Sfânta Liturghie în aer liber
sau în mari corturi; le mulĠumesc pentru mărturia lor úi
pentru ceea ce fac ei în favoarea întregii populaĠii. Este
o situaĠie care pune în evidenĠă úi mai mult importanĠa
faptului de a ¿ uniĠi în numele Domnului, úi puterea care
vine de la Pâinea euharistică, numită úi “pâine a pelerinilor”. Din împărĠirea acestei Pâini se naúte úi se reînnoieúte capacitatea de a împărtăúi úi viaĠa úi bunurile, de a
purta greutăĠile unii altora, de a ¿ ospitalieri úi primitori.
Solemnitatea Trupul úi Sângele lui Cristos ne propune din nou úi valoarea AdoraĠiei Euharistice. Slujitorul lui Dumnezeu Papa Paul al VI-a amintea că Biserica
Catolică susĠine cultul Euharistiei “nu doar în timpul Liturghiei, ci úi in afara celebrării sale, păstrând cu cea mai
mare grijă ostiile consacrate, prezentându-le pentru venerarea solemnă a credincioúilor creútini, purtându-le în
procesiune cu tresăltarea de bucurie a mulĠimii creútine”
(Enciclica Mysterium ¿dei, nr. 57). Rugăciunea de AdoraĠie se poate face atât personal, oprindu-se în reculegere
în faĠa tabernacolului, cât úi în formă comunitară, chiar
cu psalmi úi cântări, dar privilegind mereu tăcerea, în
care se ascultă lăuntric Domnul viu úi prezent în Sacrament. Fecioara Maria este maestră úi a acestei rugăciuni,
pentru că nimeni mai mult úi mai bine decât ea nu a útiut să l contemple pe Isus cu privirea credinĠei úi să primească în inimă rezonanĠele interioare ale prezenĠei Sale
umane úi divine. Prin mijlocirea ei să se răspândească úi
să crească în ¿ecare comunitate bisericească o adevărată
úi profundă credinĠă în Misterul euharistic.

www.catholica.ro
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Ioan F. POP

Întîlnirea cu o carte*
Prima formă de miracol întîlnit s-a petrecut,
în copilărie, cu o carte. Carte care nu avea încă un
nume, ci doar generalitatea unei misterioase prezenĠe. Nu-mi puteam imagina cum în ¿ravele sale pagini
încăpeau atîtea cuvinte stranii, atîtea lumi de neînĠeles. Chiar úi Dumnezeu, după cum aveam să aÀu mai
tîrziu, răzbătea tot din paginile unei cărĠi. Plasîndu-se
de la început sub semnul miracolului, nu útiam că ele,
cărĠile, sînt, de fapt, scrise de oameni. În ingenuitatea
mea credeam că sînt o formă divină de comunicare, la
care nu avea oricine acces. CărĠile bunicului patern,
plasate strategic pe grindă, au întărit, în mintea copilului care eram, sentimentul de mister, de taină greu
de pătruns. Cînd le dădea jos úi ne citea cîte ceva din
ele, brusc, în casă, se făcea sărbătoare. O sărbătoare în
care cuvintele coborau ca niúte icoane sonore.
De fapt, cărĠile au suÀet, ele vorbesc o limbă
de aici úi una de dincolo. Ca reprezentare a unei lumi
sui-generis structurată în imaginaĠie, cartea, scrisul ne
apar ca o realitate plasată dincolo de orice realitate.
Una fără graniĠe úi opreliúti, care are doar vagi analogii úi tangenĠe cu concretul, cu datul existenĠial. Cartea este acea lume în care realul, reÀectat úi de-format
în imaginar, bîntuit de noi obsesii fantasmatice, se decantează pînă la imaginaĠia pură. Scrisul literar este
prin natura sa ¿cĠional. El misti¿că realitatea în chiar
momentul în care o de-scrie. În procesul denominării,
limbajul încearcă o nouă semni¿caĠie, ca atare el nu
mai este doar ceea-ce-este. El este tot ceea ce se poate intui în paginile abisale ale eului, în cuvîntul care
tot face úi re-face lumea. Aúa cum spunea Eminescu,
există cărĠi doar pentru cel care citeúte. Pentru cel care
nu citeúte, nu există. Există doar un imens gol cacofonic, un vid în care încă nu a ajuns nimeni. Context
în care cititul nu este decît o emoĠie care palpează o
altă emoĠie, o gîndire care palpează o altă gîndire. El
încearcă rezistenĠa (emoĠiei, gîndului) la diferenĠă úi
asemănare. Cititul transformă emoĠiile în emoĠie, gîn-

durile în gînd, fantasmele în vecinătăĠile intime ale
realului. Scrisul úi cititul re-introduc lumea în cuvînt,
în cuvinte, salvează cîte ceva din ceea ce s-a tăcut
pînă acum. Cuvîntul poate descrie chiar úi imposibilitatea existenĠei, nenăscutul. Pînă la rostirea primului
cuvînt lumea era doar o posibilitate. Există lumi care
s-au pierdut pentru că nu úi-a găsit cuvîntul care să
le exprime. Au dat de la început doar peste tăceri...
Parafrazînd un proverb arab, aú putea spune că omul
se teme de timp, iar timpul se teme de... cărĠi. Căci
paginile lor nu sînt decît o reÀectare a cerului de apoi
în pămîntul vieĠii de acum, úansa de a clădi in¿nitul cu
elementele perisabile ale ¿nitului, aventura limbajului
dusă dincolo de propriile limite, dincolo de propriile posibilităĠi. Cartea este cea mai la îndemînă tăcere care vorbeúte cu mai multe limbaje, cu mai multe
înĠelesuri. Privită ca o plonjare în întunericul lumii,
ea poate ¿ simultan calea ieúirii spre o nouă lumină.
Lumină ce se hrăneúte perpetuu din substanĠa politropică a cuvîntului. A cuvîntului care, pornit stingher
din abisul paginii albe, poate întîlni, o clipă, Cuvîntul.
Pe mine m-au născut, într-o anumită măsură, úi
cărĠile. Sînt oarecum copilul lor din Àori. Unul care
tot rătăceúte în pagină pe măsură ce se re-găseúte. Într-un anumit sens, îngerul meu păzitor a fost cartea.
Chiar dacă, în viaĠă, am ratat mai toate prieteniile,
mă bucur că nu am ratat fatala întîlnire cu cartea. Din
această providenĠială întîlnire s-a născut tot traiectul
meu existenĠial, dar úi valenĠele scrisului. Scris care
nu este decît un alt mod de a citi úi re-citi lumea. În
faĠa paginii de carte am rămas acelaúi copil, etern uimit de acest miracol care s¿dează orice timp, toate
timpurile. Cînd deschid o carte mi se pare că deschid
o întreagă lume. Lume care mai palpită sera¿c în respiraĠia cîtorva ¿le, în misterul care aúteaptă tăcut dincolo de coperĠi...
*Text preluat din revista Caiete Silvane, nr. 87, 2012

IntenĠiile apostolatului rugăciunii pentru anul 2012
IULIE
IntenĠia generală: Pentru ca toĠi să poată avea un loc de muncă úi să lucreze în condiĠii de stabilitate úi de siguranĠă.
IntenĠia misionară: Pentru ca voluntarii creútini, prezenĠi în teritoriile de misiune, să útie să dea mărturie
despre caritatea lui Cristos.
AUGUST
IntenĠia generală: Pentru ca deĠinuĠii să ¿e trataĠi cu dreptate úi să ¿e respectată demnitatea lor umană.
IntenĠia misionară: Pentru ca tinerii, chemaĠi la urmarea lui Cristos, să devină disponibili de a proclama úi a
mărturisi Evanghelia până la marginile pământului.

Iunie 2012
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Cardinalul Alexandru Todea
100 de ani de la naútere, 10 ani de la moarte
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca suÀetul lui să úi-l pună pentru prietenii săi (Ioan 15, 13)
MulĠi cred că personalităĠile mari sunt complexe
úi greu de cunoscut, úi de aceea caută dedesubturi, subtilităĠi sau conexiuni neaúteptate pentru a le înĠelege. În
cazul Cardinalului Todea avem destule certitudini, mai
ales că cel puĠin 45 de ani a fost monitorizat pas cu pas úi
există destule documente úi mărturii.
ùtim sigur că a primit o educaĠie tradiĠională într-o
familie credincioasă, că era strălucit la studii, că nu avea
ambiĠii de activitate publică. Titlul tezei sale de doctorat
De doctrina milenaria, tractatus exegetico-dogmaticus
arată că iureúul lumii nu era prima lui preocupare. ùtim
de asemenea cu certitudine că elanurile tinereĠii, cel puĠin în domeniul intelectual úi profesional, au fost retezate
úi că a trebuit să se adapteze foarte repede prigoanei úi
închisorilor. ùtim că, după o anchetă condusă de psihopaĠi violenĠi, procurorul a cerut condamnarea la moarte. Că la Sighet i-a slujit spiritual pe Iuliu Maniu úi pe
Gheorghe Brătianu înainte de moarte. La mijlocul anilor
’50 era socotit printre cele mai puternice úi valoroase
caractere ale Ġării úi de aceea a fost transferat la Râmnicul Sărat, o altă închisoare pentru elite, tot cu regim de
exterminare. Acolo a fost anchetat de Enoiu. Adică nu
există nici un dubiu că úi-a plătit verticalitatea cu sânge,
cu foame, frig úi singurătate, în mod cât se poate de real,
úi vreme îndelungată.
ùtim că după închisoare a muncit la Reghin, a
vizitat bolnavi, a îndrumat preoĠi în clandestinitate, a
pregătit copii pentru Prima Împărtăúanie, úi-a format
nepoĠii, úi a fost hărĠuit în permanenĠă de securitate. Că
după 1989, în lipsa bisericilor, a slujit în pieĠe publice úi
cimitire, că a fost creat cardinal în 1991, că în 1999 a fost
îmbră܊i܈at de Ioan Paul al II-lea în catedrala Sfântul Iosif
din Bucureúti úi că tot în acel an a fost decorat cu Steaua
României în grad de Mare Cruce.
Dacă în 1952, Pius al XII-lea „săruta lanĠurile celor care, întemniĠaĠi pe nedrept, plâng úi se întristează
mai mult de atacurile împotriva religiei, de prăbuúirea
instituĠiilor sacre, pentru mântuirea veúnică a poporului
lor pusă în pericol, decât de propriile suferinĠe úi de libertatea lor pierdută”, după 50 de ani, la moartea celui
de-al doilea cardinal al României, alt urmaú al lui Petru
omagia un „întâi stătător, numeroasele fapte mari realizate de el cu zel spre binele Bisericii úi suferinĠele pe
care le-a îndurat ca mărturisitor al credinĠei în timpul
cruntului regim tiranic”.
Deúi toate cele de mai sus pot ¿ probate cu documente úi martori, ele nu par a ¿ cunoscute úi respectate
de orice român. Pe de o parte, pentru că ideile la modă
azi resping categoric existenĠa reală a eroismului úi, poate úi mai mult, cinstirea eroilor iar, pe de altă parte, pentru că mulĠi din cei care păstrează încă o ierarhie ¿rească
a valorilor se lasă intimidaĠi de stridenĠa úi agresivitatea

acestor mode, atribuindu-le o înrădăcinare úi o răspândire pe care nu le au în realitate.
AparenĠele au înúelat úi în trecut úi ne înúeală încă
asupra trecutului. După cum tatălui meu i se spunea că
mama, logodnica lui pe atunci, s-a căsătorit úi nu îl mai
aúteaptă (cum să îl aútepte 17 ani? să ¿m realiúti!) iar
ei i se spunea că tata a murit, pentru că nu avea cum să
reziste 17 ani, aúa i se spunea úi episcopului Todea că a
rămas singur, fără comunitate úi fără viitor. E adevărat că
au fost destui greco-catolici care s-au lepădat de episcop.
Însă el nu pariase pe aceútia ci pe alĠii care, cu miile, nu
i-au înúelat aúteptările úi, deúi au fost martorii represiunii
din anii stalinismului, nici atunci, nici în următorii zeci
de ani nu s-au lăsat duúi de curentul general. A câútigat
pariul pentru că speranĠa úi încrederea în oameni sunt
realiste úi de aceea nu există eroi deznădăjduiĠi, demoralizaĠi, sau fără chef de viaĠă. SperanĠa nu e pentru momentele de glorie, ci pentru vremurile de cumpănă.
Acum câteva mii de ani Sun Tzu iúi sfătuia ucenicii să urmărească demoralizarea adversarilor úi terfelirea
simbolurilor lor. La această úcoală de gândire au aderat
fără rezerve foarte mulĠi din intelectualii de azi. Însă nu
e singura opĠiune. Există alternative úi ne sunt la îndemână. Alexandru Todea nu propune o abstracĠiune sau
o utopie, ci ne pune în faĠă o mărturie credibilă. Putem
să o acceptăm sau să alunecăm în jocul lui Sun Tzu. Să
nu credem însă că există a treia variantă sau vreun fel de
moratoriu permanent care să ne scutească de alegerea între primele două. Chiar dacă am vrea să ne lăsăm păcăliĠi
de cei care repetă la in¿nit întrebarea lui Pliat „ce este
adevărul?”, tot nu vom putea ocoli un răspuns personal.
Mihaela BĂRBUù
http://inliniedreapta.net
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Otilia BĂLAù

Oameni de seamă ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Moto: ,,Întâia lege a Istoriei este de-a nu îndrăzni să minĠi; a doua de a nu-Ġi ¿ teamă să spui adevărul” Papa Leon al XIII-lea

,,La început a fost InocenĠiu Micu-Klein”,
a¿rmă prof. Gavril Istrate în ,,Oamenii Blajului”,
articol publicat în ,,Cultura creútină”, Blaj, octombrie
1994, úi lui i-au urmat alĠii mulĠi peste veacuri.
Episcopul InocenĠiu Micu – Klein (1692-1768)
úi-a dat seama de necesitatea de a avea preoĠi cultivaĠi
în Biserica sa, de aceea apelează la dreptul uniĠilor, obĠinut prin Unirea cu Roma, la 1700, de a trimite bursieri
la Roma úi Viena. Din aceste mari centre ale Apusului
catolic, tinerii s-au înapoiat stăpâni pe mijloacele erudiĠiei pentru a înfăptui un program de formare úi dezvoltare a culturii úi a úcolii româneúti.
A fost Blajul, citadelă de spiritualitate úi cultură
cu orientare spre Occident, centru de înaltă moralitate,
tărie de caracter úi jertfă.
A fost Ep. Petru Pavel Aron (1709-1764), întemeietorul primelor úcoli în limba română, úcoli moderne ca ,,spirit, conĠinut úi orientare”, la Blaj, în 1754,
,,fântâni ale darurilor” pentru toĠi, pentru că ,,mai toĠi
sunt însătosaĠi úi Àămânzi de hrana cea suÀetească,
pentru aceia, tuturor ¿ilor noútri, oricarii vor cere,
trebue, după putinĠă, a li se frânge sfânta pâine úi a-i
cuprinde la învăĠătură”.
Profesorii de la Blaj ,,acoperă aria întregului teritoriu românesc, căci ei se vor revărsa în celelalte provincii româneúti spre a deschide úcoli pentru români”
(în Muntenia úi Moldova, acolo unde existau, erau úcoli
numai în limbile slavonă úi greacă). Aron Pumnul se va
stabili la CernăuĠi, având ca elev pe M. Eminescu, Simion BărnuĠiu, la Iaúi, Ioan Trifu (mama provenea din
familia lui Petru Maior, de aici numele de Maiorescu),
tatăl lui Titu Maiorescu, la Craiova. A studiat Teologia la
Budapesta prin bursa acordată de Ep. Samuil Vulcan. A
fost hirotonit tot de Ep. Samuil Vulcan. Titu Maiorescu a
urmat studiile prin bursa primită de la Mitropolia Greco
Catolică de Alba Iulia úi Făgăraú úi ajutor direct de la Mitropolitul Alex. Streca SuluĠiu. AlĠii, ca V. Fabian-Bob,
Man¿, Vasile Popa, la cererea Mitropolitului ortodox
Veniamin Costache (1768-1848),vor ¿ la Iaúi, la Seminarul Ortodox de la Socola. Florian Aaron, propagator
al ùcolii Ardelene în ğara Românească, se stabileúte la
Bucureúti, scrie primul curs de istorie naĠională úi este
profesorul lui N. Bălcescu. Călugărul maramure܈ean
Gherman Vida, în Moldova, a fost profesorul lui V. Alecsandri úi M. Kogălniceanu.
A fost ,,܇coala Ardeleană”, iluminismul românesc, care, spre deosebire de iluminismul european,
are úi componenta religioasă. ܇coala Ardeleană ,,a în-

semnat, în cultura românească, hotarul dintre ieri úi
mâine; ea marchează începutul modernităĠii noastre în
toate domeniile spiritului”. ReprezentanĠii ei, Samuil
Micu Clain, Gh. ùincai , P. Maior úi Ioan Budai-Deleanu, au pus bazele culturii noastre moderne prin operele
lor de mari dimensiuni, opere teologice, ¿lozo¿ce, istorice, lingvistice , literare úi educative. ErudiĠi, ,,aplecaĠi
spre lucruri mari úi grele”, ei au avut capacitatea de ,,a
solidariza, cu un crez úi un stil, generaĠii de intelectuali”, ca să transmită până în zilele noastre ,,un ideal ce
se opune tradiĠiei slavo-bizantine”, susĠinută de Biserica Ortodoxă, úi de a ridica imperativul ,,unei culturi
româneúti de esenĠă latină”.
Notăm doar câteva titluri din ampla lor operă.
A. Istorie: ,,Istoria, lucrurile úi întâmplările românilor”, Samuil Micu Clain. Este ,,cea mai vastă construcĠie de acest gen încercată până atunci”, susĠine G.
Ivaúcu în ,,Istoria literaturii române”. Este o istorie a
tuturor românilor, de la origini până în vremea sa (nu pe
provincii). Samuil Micu are úi pagini care tratează istoria
culturii úi o primă schiĠă de istorie a literaturii române.
,,Hronica românilor úi a mai multor neamuri”,
Gh. ܇incai. ,,Cel mai complex edi¿ciu de erudiĠie a
istoriogra¿ei româneúti până la opera lui N. Iorga”,
a¿rmă acelaúi G. Ivaúcu. Gh. ܇incai a fost ajutat de
Episcopul Samuil Vulcan al Diecezei Române Unite cu
Roma de Oradea, Greco-Catolică, în tipărirea lucrării.
In semn de recunoútinĠă a dăruit Episcopului un exemplar al ,,Hronicii”.
,,Istoria pentru începutul românilor în Dachia”,
P. Maior. Alături de istoria românilor din nordul Dunării,
opera cuprinde úi istoria românilor din sudul Dunării.
Documentate, operele istorice ale corifeilor ùcolii Ardelene situează istoria poporului nostru în context
european, sunt adevărate istorii, expuneri critice ale
problemelor esenĠiale ale poporului român: originea
lui romană, continuitatea lui în Dacia, unitatea românilor úi latinitatea limbii. Aceste idei sunt susĠinute úi în
operele lingvistice, trezesc conútiinĠa naĠională úi devin
argumente în efortul pentru obĠinerea drepturilor românilor din Ardeal.
B. Lingvistică: Samuil Micu Clain împreună
cu Gh. ܇incai scriu prima gramatică a limbii române:
,,Elementa linguae daco-romanae sive valahchicae”,
Viena,1780. Lui Samuil Micu Clain îi datorăm ,,Lexiconul’’ de la Buda, 1825, cel dintâi dicĠionar al nostru.
Micu Clain este primul învăĠat român care publică o
carte cu litere latine: ,,Carte de rogacioni”, Viena, 1779.
Între atâtea merite ale Bisericii Blajului, este úi acela de
a ¿ introdus scrierea cu litere latine, ,,izgonind literele
(continuare în pag. 7)
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chirilice,haină străină úi ne¿rească limbii noastre de
origine latină ’’. Erudit, cu o forĠă de muncă uluitoare,
Samuil Micu Clain a tradus úi a tipărit, în 1795, ,,Biblia
de la Blaj”, monument de limbă românească.
C. Literatură: Ioan Budai-Deleanu a creat întâia noastră operă beletristică originală de mari proporĠii
úi a realizat o înnoire a expresiei: ,,Яiganiada”. Mihai
Dragomirescu apreciază opera lui Budai-Deleanu ca
,,cea mai însemnată epopee eroi-comică nu numai din
literatura noastră [...] ci din literatura universală”.
Prin Budai-Deleanu se depăúeúte faza traducerilor úi
a imitaĠiilor úi se demonstrează înălĠimea estetică spre
care tinde ܇coala Ardeleană.
Tot datorită corifeilor ùcolii Ardelene apar primele opere teologice, ¿lozo¿ce, prima lucrare de logică, ,,partea cea cuvântătoare a ¿lozo¿ei”, predici,
cărĠi pentru popor, opere didactice, manuale, traduceri
religioase úi din literatura universală, ,,ImitaĠia lui
Cristos” a lui Thomas Kempis úi altele multe lucrări
care îmbogăĠesc gândirea úi suÀetul, cultura umanistă
a intelectualului format în úcolile confesionale grecocatolice. Numeroase din aceste opere au fost utilizate úi
de Biserica Ortodoxă din Ardeal.
Odată cu tipărirea operelor amintite, s-a dezvoltat úi s-a îmbogăĠit limba română. Samuil Micu a avut
capacitatea úi a depus efortul de a întemeia un limbaj
¿lozo¿c românesc, dar în toate disciplinele se fac aceúti
însemnaĠi paúi.
Urmaúilor le erau de-acum porĠile deschise, temeliile culturii úi modelul de muncă smerită, dăruire úi
jertfă era deja pus.
Dintre coordonatele alcătuirii suÀeteúti formate
de Biserica Greco-Catolică amintim credinĠa în Dumnezeu, iubirea úi ¿delitatea faĠă de Biserica Sa, Biserica Romei, puterea de muncă, erudiĠia, dăruirea până la
jertfa de sine úi adevărata iubire de Ġară.
Au fost úi au rămas pentru totdeauna Martiriul
úi S¿nĠenia. În ,,Scrisoarea apostolică a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, la al III-lea Centenar al Unirii Bisericii Greco-Catolice din România cu Roma”,
Papa spunea: ,,Drumul Bisericii Greco-Catolice din
România nu a fost niciodată uúor, după cum demonstrează vicisitudinile sale. În decursul veacurilor i s-a
cerut acesteia o dureroasă úi grea mărturie de ¿delitate...”. Suprimarea violentă a Bisericii Române Unite
cu Roma prin Decretul 358 de la 1 decembrie 1948,
de către puterea comunistă în colaborare cu Biserica
Ortodoxă, a avut ca urmare neînchipuite suferinĠe úi
martiriu. Istoricul Vasile Cristea numeúte falsa ,,uni¿care bisericească” din 1948 un ,,simulacru de uni¿care
religioasă’’; uni¿care adevărată nu a existat, ierarhia
ortodoxă o útia úi ea: nu există o astfel de uni¿care fără
acceptul episcopilor. Dar Episcopii uniĠi nu au trecut la
ortodoxie, nu úi-au trădat credinĠa, au fost arestaĠi, îm-

brăcaĠi în zeghe, înfometaĠi, batjocoriĠi, torturaĠi, martirizaĠi; au preferat să moară... ,,CredinĠa noastră este
viaĠa noastră” era răspunsul Cardinalului Iuliu Hossu
în anchetele úi presiunile la care a fost supus, cuvinte
testamentare, Crez cu putere de a înfrunta veacurile.
Suprimarea Bisericii Unite a fost un act nemeritat, a fost o încercare de distrugere a unei Biserici
româneúti, nesocotind ,,rolul esenĠial pe care Biserica
Unită cu Roma îl avusese în istoria culturii úi civilizaĠiei româneúti”. Toate úcolile confesionale, úcolile
care au format intelectualitatea românilor în Ardeal úi
au modelat înalte caractere umane, bibliotecile care au
păstrat manuscrisele Corifeilor ùcolii Ardelene úi valori de nerecuperat, totul a fost risipit, distrus. CărĠile
adunate cu atâtea jertfe de preoĠii – cărturari ai Blajului, fondul documentar al Tipogra¿ei din Blaj úi al
Bibliotecii Centrale, totul a fost ars sau aruncat în apele
Târnavelor, puĠin s-a transferat la Cluj. Aceeaúi barbarie s-a lăsat peste toate Episcopiile noastre, peste întreaga Biserică Greco-Catolică.
Oamenii de seamă ai Bisericii Unite au suferit,
au trecut prin închisori, unii nu s-au mai întors, alĠii
au supravieĠuit; trupurile Episcopilor Martiri Valeriu
Traian FrenĠiu, Ioan Suciu úi Tit Liviu Chinezu au
fost aruncate în gropile comune din Cimitirul Săracilor din Sighet.
Despre personalităĠile Bisericii Greco-Catolice,
din trecutul îndepărtat úi din cel mai apropiat, s-a scris.
Indiferent de timpul în care au trăit, favorabil sau distrugător, pe oamenii de seamă ai Bisericii Greco-Catolice
îi regăsim uniĠi printr-o rară îmbinare dintre credinĠă,
sensibilitate a inimii úi forĠă pătrunzătoare a gândirii,
prin fermitatea caracterului de neîngenunchiat. Dintre
cei care au scris despre ei amintim doar câteva nume
úi titlurile cărĠilor lor publicate. Profesorii Blajului: Nicolae Comúa, Ioan Vultur, Radu Brateú úi Virgil Stanciu au scos înainte de Al Doilea Război Mondial colecĠia ,,Oamenii Blajului”, Alexandru Lupeanu-Melin,
(1924), ,,Blajul istoric în icoane”, N. Comúa, ,,Dascălii Blajului”. După 1989 au scris : Ion Brad, ,, Printre
oamenii Blajului (2006), Ion Buzaúi, ,,Blajul-Biserică-ùcoală-NaĠiune (2010), Angela Groza ,,Chemarea
Blajului” (2005), ùtefan Manciulea, ,,Istoria Blajului’’
(2001), Lucian Petrescu, ,,Istoria Blajului’’(1997), Lucian Petrescu, ,,Episcop Dr. Ioan Suciu’’, N. Comúa,
Teodor Seiceanu, ,,Dascălii Blajului” (1994).
Pr. Prof. Teodor RacoviĠan în articolul ,,Blajul úi
Эcolile lui - factori esenĠiali de cultură”, din ,,Cultura
creútină”, octombrie 1994, prezintă ,,oamenii Blajului’’
în funcĠie de disciplinele în care s-au a¿rmat. Reluăm
din textul Pr. Teodor RacoviĠan această formă de prezentare, adăugând úi numele altor mari personalităĠi de
după anul 1948 úi până în zilele noastre, nume grupate:
a) până la 1948 úi b) după 1948.
(continuare în pag. 8)
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1. ,,Întemeietorii”
a.) Episcopul InocenĠiu Micu-Klein, cel <care a
fost la început úi fără de care nimic nu s-ar ¿ făcut din
cele ce s-a făcut>.
Episcopul Petru Pavel Aron, întemeietorul úcolilor din Blaj.
Mitropolitul Ioan Vancea (1820-1892), ,,purtătorul de grijă al úcolilor”, cel care a dat Blajului alura
de modernitate, pentru care fapt este úi socotit ca ¿ind
al doilea Întemeietor al Blajului.
Mitropolitul Vasile Suciu (1873-1935) [...] este
considerat pe drept al treilea úi marele Întemeietor al
Blajului. Numărul úcolilor úi ctitoriile lui sunt mari,
aproape toate institutele de învăĠământ, exceptând
Academia Teologică, Liceul ,,Sf. Vasile” úi ܇coala de
Preparandie”.
b.) Al patrulea Reîntemeietor este Cardinalul
Alexandru Todea (1912-2002). După libertatea obĠinută de Biserica Română Unită cu Roma, în 1989, începe reconstruirea a tot ce a fost distrus din 1948, timp
de mai bine de 40 de ani. Acad. Camil Mureúanu în
,,Argument”, cuvântul ce prefaĠează volumul Cardinalului ,,Luptele mele - Un strigăt în pustiu vreme de un
pătrar de veac”, volum ce conĠine memorii úi cereri
adresate conducătorilor statului român comunist pentru
obĠinerea libertăĠii Bisericii Române Unite cu Roma,
subliniază neînfricatul curaj al Cardinalului , care, abia
eliberat în 1964, după 16 ani de detenĠie, continuă lupta
pentru libertatea Bisericii Unite cu Roma, luptă primejdioasă pentru unul care a fost condamnat la pedeapsa
capitală. I-a fost alături întregul episcopat greco-catolic
atât în anii de clandestinitate, cât úi după 1989, când a
început rezidirea BISERCII BLAJULUI.
2. Filologii úi istoricii
a.) Samuil Micu Clain, Gh. ܇incai, P. Maior,
Timotei Cipariu, Ion Bianu, director al Bibliotecii Academiei, preúedintele al Academiei Române
(1929-1932), Augustin Bunea, Aron Densuúianu, N.
Densuúianu, Nicolae Drăgan, profesor la Universitatea din Cluj, lingvist úi istoric literar, Pr. Ioan Georgescu, Alexandru Grama, Aug. Treboniu Laurian,
Ioan Micu Moldovan, Canonicul Iacob Radu, Pr. Zenovie Pâcliúanu, preot úi istoric.
b.) Cristian BădiliĠă, istoric, Pr. Ioan Bota, istoric, Camil Mureúanu, academician, profesor universitar,
Vasile Cristea, istoric, Ciprian Ghiúa, istoric, Ov. Ghitta, istoric, Blaga Mihoc, istoric, Ovidiu Pecican,istoric,
scriitor, lector universitar, Pr. Alex. Sechel, Marcel
ùtirban, CodruĠa Maria ùtirban, istorici.
3.Oratorii
a.) Augustin Bunea, Canonic Ioan Coltor, Episcop Demetriu Radu, Episcop Ioan Suciu.

4. Scriitorii
a.) Ioan Budai-Deleanu, I. Agârbiceanu, Radu
Brateú, Al. Ciura, Ilarie Chendi, N. Comúa, G. Coúbuc,
Pavel Dan, Aurel C. Domúa, P. Dulfu, Pr. I. Gârleanu,
St. O. Iosif, Al. Lupeanu-Melin, Andrei Mureúan, Septimiu Popa, Pr. Aron Pumnul, Liviu Rebreanu, prof.
Alex. Roman, Iosif Vulcan, Pr. I. Vultur.
b.) Ioan Alexandru, N. Balotă, Ion Brad, Aug.
Buzura, N. Breban, I. Buzaúi, 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. Publiciútii
a). Gh. BariĠiu, istoric, publicist, S. BărnuĠiu, Timotei Cipariu ,Pr. D. Neda, Aug. Popa, Ep. Alex. Rusu,
Ep. I. Suciu, Pr. Aloisie Tăutu.
b.) Pr. Vasile Botiza, Pr. Nicolae Both, Emanuel úi Mihaela Cosmovici, cercetători, scriitori úi
publiciúti,VicenĠiu Cernea, I. Cistelecan, Pr. I Erdeli, I.
Moldovan, Pr. Al. Nicula, Virgil Trufaúiu, Ion Zubaúcu,
poet, publicist.
6.Teologii úi ¿lozo¿i
a.) Ep. Petru Pavel Aron, continuatorul Episcopului InocenĠiu Micu-Klein, între 1760-1761 a tradus
Biblia Vulgata, prima transpunere în limba română,
publicată la Ed. Academiei Române, 2005, ediĠie realizată după un program academic de cercetători de
la Institutul de Istorie din Cluj al Academiei, coordonaĠi de acad. Camil Mureúan. ConĠine 6000 de pagini,
dintre care 1700 de note úi comentarii. Samuil Micu
Clain, Simion BărnuĠiu, Ep. Ioan Bălan, Mitropolitul
Alex. Nicolescu, Mitropolitul Vasile Suciu.
b.) Pr. Cosma Avram, profesor la Facultatea de
Teologie Greco-Catolică din Cluj, Ordinarius în timpul
persecuĠiei pentru Dieceza de Cluj-Gherla, Pr. Alex.Buzalic, profesor universitar, Ep. Iuliu HirĠea; a lucrat la traducerea Bibliei folosind mai multe versiuni, traducerea
se distingea prin preocuparea deosebită pentru calitatea
stilistică. La perchiziĠia úi arestarea Episcopului, au fost
ridicate úi manuscrisele, Ioan Miclea prof. universitar,
¿lozof creútin neo-tomist úi scriitor. Pentru că nu a trecut
la ortodoxie, a lucrat ca zilier la încărcatul úi descărcatul
vagoanelor din gara Blaj, Cardinal Alexandru Todea.
6. PersonalităĠi din cultură, útiinĠă úi via܊ă socială, profesori universitari (cei care în afară de catedră
s-au impus prin opere publicate):
a.) Canonic Ioan Corneli, Avram Iancu, Pr. Vasile Lucaciu, Stefan Micle, Gh. Pop de Băseúti, Cicio
Pop, Alex. Papiu-Ilarian, Ion Axente Sever, Gr. Silaúi,
prof. universitar la Facultatea de Litere din Cluj, Al.
Vaida Voevod.
(continuare în pag. 9)
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b.) Cornel Tatai-Baltă, Mons. Octavian Bârlea
(Germania) Tiberiu Brediceanu, Ioan Breazu, prof.
universitar la Facultatea de Litere din Cluj, Alex. Borza, prof. universitar, creatorul Grădinilor Botanice
din Blaj, Cluj úi Stâna de Vale, I. Ciordaú, Pr. Vasile
Chindriú, Al. Cistelecan, critic literar, publicist, scriitor, Mons. Pam¿l CârnaĠiu (Roma), Corneliu Coposu,
Doina Cornea, cadru universitar, Ep. Vasile Cristea
(Roma-Episcop în exil), Ep. Traian Criúan (Roma-Episcop în exil), Iosif Constantin Drăgan, Octavian Fodor,
medic, prof. universitar, Iuliu HaĠieganu, medic, prof.
universitar la Facultatea de Medicină din Cluj, a format la Cluj úcoala de medicină internă, Lucia HossuLongin, Viorica Lascu, prof. universitar, Pr. I. Gherman (Paris), Pr. prof. universitar ùtefan Manciulea,
care, refuzând să treacă la ortodoxie, este condamnat,
úi, la ieúirea din închisoare, este angajat ca îngrijitor de
parc, Iuliu Maniu, Mircea Martin, prof. universitar, N.
Mărgineanu, prof. universitar, D. Micu,critic úi istoric
literar, Grigore Moisil, prof. universitar, matematician,
considerat părintele informaticii româneúti. Străbunicul său a fost preot-paroh greco-catolic în Năsăud úi
Vicar al Episcopiei pentru Ġinutul Rodnei, a fost unul
din întemeietorii primului liceu românesc din Năsăud,
Oct. Moisin, Ioan Moldovan, poet, redactor al revistei
,,Familia”, Victor Papilian, medic, prof. universitar la
Facultatea de Medicină din Cluj, întemeietorul úcolii de
anatomie úi antropologie. În timpul regimului comunist
a fost închis. În închisoare trece din Biserica Ortodoxă
la Biserica Greco-Catolică din convingere úi admiraĠie
faĠă de Biserica Greco-Catolică. Aceeaúi convertire, în
aceleaúi condiĠii, a făcut-o úi prof. universitar, istoricul literar Caracostea. Reluând úirul personalităĠilor,
amintim pe Pr. Alex. Petărlicean, Aug.Petre, prof. universitar de aeronave, expert N.A.S.A., Florian Porcius,
Lucian Petrescu, Pr. Silvestru Augustin Prunduú, T.
Seiceanu, Mons. George Surdu (Paris), I. ùoldu, Viorel Soran, prof. universitar, Ioan – Felician Soran, prof.
universitar, publicist, Pr. Coriolan Tămăian, Ordinarius
pentru Dieceza de Oradea în timpul persecuĠiei, Sigismund ToduĠă, prof. universitar, compozitor, Ion Vlasiu,
sculptor úi scriitor, Virginia Zeani, prestigioasă soprană
lirică. Dintre cei amintiĠi 24 au fost sau sunt academicieni, ,,raze de lumină pentru neamul românesc”.
Cardinalii noútri, Iuliu Hossu, Alexandru Todea úi acum I.P.S. Lucian Mureúan, cât úi Episcopii
de după 1989 sunt ,,raze de lumină” pentru întreaga
Ġară. Sunt continuatorii marilor înaintaúi, continuatori
ai drumului lor drept úi demn. Ei sunt cei care aduc
în zilele noastre Crezul ùcolii Ardelene úi îi dau viaĠă
făcând să înÀorească spiritualitatea úi cultura în Diecezele pe care le conduc - o nouă ùcoală Ardeleană va
exista mereu în Biserica Greco-Catolică.
Rândurile noastre sunt un elogiu adus Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolică úi oamenilor

ei aleúi din trecut, ca aceútia să nu cadă în uitare, sunt úi
o cale de preĠuire a continuatorilor.
În lucrarea ,,Între Vatican úi Kremlin”, istoricul
Vasile Cristea a recompus tabloul Bisericii Române
Unite cu Roma, ,,ce ne-a însoĠit, din umbra clandestinităĠii, de-a lungul regimului comunist, ¿ind deseori Ġinta SecurităĠii úi uneori subiect de manipulare politică,
într-un climat marcat încă pe alocuri de suspiciuni úi
prejudecăĠi (Vasile Cristea, ,,Între Vatican úi Kremlin”,
Ed. Curtea Veche, 2003, p10). Rămâne cu adevărat
greu de explicat atitudinea, după 1989, faĠă de Biserica
Unită. Ieúită la lumină, nu i se face dreptatea cuvenită,
nu i se înapoiază bunurile con¿scate, bisericile. Vasile
Cristea susĠine că ,,...rămâne de neînĠeles poziĠia (mai
mult )decât reticentă a unor medii ale istoriogra¿ei o¿ciale din Bucureúti faĠă de abordarea chestiunii grecocatolice în perioada comunistă” (Op.cit.p.319). Dar úi
în continuare. Este absolut necesar ca ¿ecare persoană
să aibă informaĠia directă, corectă, în orice domeniu,
inclusiv în ceea ce este Biserica Unită. După anii lungi
de comunism s-au distrus conútiinĠele, lumea de la noi
a pierdut sensul adevărului úi al binelui. Din ignoranĠă,
uneori din răutate, Biserica Greco-Catolică, posesoare
de imense bogăĠii spirituale úi culturale, este supusă nedreptăĠilor. Pentru a úti ce este Biserica Greco-Catolică
e nevoie de inteligenĠă úi curaj în efortul de a căuta adevărul. Acestea le dorim cititorilor.
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Notă
Materialul prezentat va ¿ continuat atât prin consemnarea altor nume, cât úi a operelor marilor personalităĠi,
opere care îmbogăĠesc spiritualitatea úi cultura noastră.
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AGRU LA ORADEA
În perioada 25-26 mai 2012 a avut loc la Oradea Întâlnirea anuală a reprezentanĠilor Adunării
generale AGRU. La această reuniune au participat
delegaĠi din Comitetele directoare ale Eparhiilor de
Cluj-Gherla, Lugoj, Oradea úi Maramureú, delegaĠi
din Comitetul director al AGRU Bucureúti, doi membri ai AGRU arhieparhial de Alba Iulia úi Făgăraú
precum úi Asistentul spiritual naĠional úi AsistenĠii
spirituali ai AGRU din Eparhiile de Cluj-Gherla,
Oradea si Maramureú. Întâlnirea, care a avut ca temă
De la mărturie la misiune, cu motoul: “Vă rog să ¿Ġi
statornici în credinĠa voastră până la capătul vieĠii
voastre” (Pastorala de Paúti a PS Dr. Valeriu Traian
FrenĠiu, 1928), a fost găzduită de Seminarul Major
Greco-Catolic din Oradea, iar lucrările s-au desfăúurat în Aula Magna a aceleiaúi instituĠii.
Programul a început în după-amiaza zilei de
vineri, 25 mai, cu Sf. Liturghie la Catedrala episcopală “Sf. Nicolae” din Oradea. După AdoraĠia
euharistică s-a vizitat Catedrala, explicaĠiile despre
istoricul acesteia ¿ind date de către pr. vicar general
Florian Gui úi de către ipodiaconul Marius Păcală.
A urmat un moment de rugăciune în cripta Catedralei úi vizitarea Liceului Greco-Catolic “Iuliu Maniu”
din localitate. În continuare a avut loc prima sesiune
plenară, la care participanĠii au avut bucuria de a-l
avea în mijlocul lor pe PS dr. Virgil Bercea, Episcopul eparhial de Oradea, care le-a vorbit despre semni¿caĠia mărturiei úi a misiunii în societatea de astăzi. ReprezentanĠii AGRU au fost salutaĠi cu multă
căldură úi de d-ra Oana Tuduce (preúedinta ACRO)
úi de pr. Paul Popa, responsabilul Biroului pastoral al
Eparhiei de Oradea. Un alt moment important a fost
prezentarea pe care pr. dr. Mihai Tegzeú (responsabilul cu pastoraĠia familiilor din Eparhia de Oradea)
a ultimelor cărĠi traduse de dânsul, cărĠi utile în cateheza din parohii. La sfârúitul serii s-au centralizat
propunerile pentru calendarul de activităĠi pentru
anul asociativ 2012-2013, Anul CredinĠei în întreaga
Biserică Catolică.
Ziua de sâmbătă, 26 mai, a început cu un cuvânt al Preúedintelui AGRU, dr. Alin Tat, úi cu o meditaĠie a asistentului spiritual naĠional, pr. dr. Coriolan C. Muresan. A urmat un moment emoĠionant al
evocării de către d-na prof. Otilia Bălaú (preúedinta
de onoare a “Reuniunii mariane” din Eparhia de Oradea) a personalităĠii Episcopului martir dr. Valeriu
Traian FrenĠiu. În continuare s-a prezentat “Fiúa unei
activităĠi AGRU” (care va ¿ de acum înainte modelul
organizării activităĠilor la nivel naĠional úi eparhial
úi va putea ¿ adaptată úi la nivel parohial), realizată
Ġinând cont de stilul úi de modelul AcĠiunii Catolice
din România. S-a luat în discuĠie calendarul pentru

viitorul An asociativ Ġinându-se cont de propunerile
participanĠilor. ReprezentanĠii AGRU au participat
în aceiaúi zi la Sfânta Liturghie de la ora 11.00, ponti¿cată de PS dr. Virgil Bercea, Episcopul eparhial
de Oradea, în biserica “Tuturor S¿nĠilor” din cartierul Iosia, cu ocazia Întâlnirii eparhiale a copiilor de
la Oradea. Agriútii au dorit sa le ofere copiilor úi câte
un mic cadou simbolic.
La reluarea lucrărilor, participanĠii s-au bucurat din nou de prezenĠa în mijlocul lor a PS Episcop dr. Virgil Bercea. Au fost dezbătute următoarele
puncte: participarea membrilor AGRU la al doilea
modul al cursului de formare organizat de ACRO
sectorul adulĠi, situaĠia organizării AGRU la nivelul
eparhiilor úi numărul relativ mic de parohii în care
AGRU este cu adevărat funcĠional, situaĠia AGRU
arhieparhial, organizarea Comitetului director naĠional la Bucureúti în luna septembrie. Următoarea
acĠiune din calendarul AGRU naĠional va avea loc la
Bucureúti, cu ocazia Comitetului director, în zilele
de 28-29 septembrie 2012.
Alin TAT
preúedinte AGRU

Iunie 2012
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S¿nĠirea bisericii din Lucăceni,
judeĠul Satu-Mare

Poate că „viitoarea ediĠie a omenirii” –
cu o vorbă a lui G. Liiceanu -, să reuúească mult
mai bine. La actuala se impun prea multe erate.
Raportate la Dumnezeu, chiar úi faptele
bune rămîn ridicole. Binele devine bine doar ca
frumuseĠe a gîndului, a vorbei, a faptei. Cînd faci
binele e ca úi cum ai re-face lumea.
Cînd îmi venea să-mi blestem slujba – mai
ales la începuturi -, mă gîndeam cu nostalgie la
Kafka. Slujbele sînt parcă anume făcute pentru
a ne scoate din rentabilitatea plăcerii pentru a ne
arunca în disperarea rentabilităĠii.
ùi mie, cu o vorbă kierkegaardiană,
mi-a fost dată fericirea de a ¿ urît de o parte
a contemporanilor. Dumnezeu ne bate prin
contemporani, dar nici diavolul nu stă degeaba.
Cîte cereri indecente ܈i abuzive adresate
lui Dumnezeu! Bunica, în schimb, se ruga celui
de sus să moară, să o ia cît mai repede de pe
pămînt. Pe mulĠi, doar moartea îi face creútini.
Ea rămîne cel mai tare agent al creútinismului. Îi
întăreúte cu cea mai cumplită spaimă. MulĠi cred
doar pînă se pot tutui cu Dumnezeu. Apoi sînt
gata să-l facă un simplu girant la destin.
Ajung cîteodată în stări în care sînt dispus
să-mi dau sănătatea pentru un pic de liniúte.
În timp ce mai am unele idei, nu prea mai
am poveúti pentru ele. Scriu pînă moare úi ultima
părticică de eu. Scriu pînă imaginaĠia devine
numai „oase goale”.
ViaĠa ne oferă cel mai bun prilej de a
dispera, de a ne plînge de vicisitudinile ei. Căci
nu ne putem plînge dinafara ei.
Mă bucur că sînt contemporan chiar úi
cu cîĠiva oameni. Chiar dacă nu ne cunoaútem,
ne aúteptăm în ecourile noastre cordiale. După
cum, uneori, îmi vine să detest întreaga omenire
pentru cîĠiva nemernici.
Timpul există în chiar momentul cînd îl
invocăm. El există doar pentru că útim că există.
Timpul este nimicul său originar actualizat
secundă de secundă. Nimicul miúcat temporal
devine existenĠă. FiinĠa umană nu poate da
nici o mărturie despre timp. Unele fapte, trăiri
interioare, chiar úi numărul ridurilor vorbesc
despre niúte vîrste aÀate dincolo úi dincoace de
timp. Poate există un timp al ne-lumii, un timp
fără nici o formă de spaĠiu, un timp absolut în
ne-derularea sa.
Cultura
română
este
clientelizată,
parohializată pînă face din individ un moft úi din
valoare o bîrfă. Cultura română e un tren în care
pot urca doar cei care útiu trage semnalul de alarmă.

Duminică, 6 mai, a avut loc s¿nĠirea noii biserici greco-catolice din satul Lucăceni, aparĠinător Protopopiatului de Carei. La orele 10, Preas¿nĠia Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, a fost
întâmpinat în faĠa bisericii de preoĠii concelebranĠi úi
de peste 500 de credincioúii, atât din Lucăceni, cât úi
din comunele maramureúene ùiúeúti, Surdeúti, Dăneúti,
Negreia úi CetăĠele, veniĠi în pelerinaj la Lucăceni, pe
meleagurile careiene, în satul în care s-au strămutat
consătenii lor în urmă cu 88 de ani. Invitatul de onoare
al acestui eveniment a fost Ieromonahul Filip Crăciun,
din ordinul Sfântului Vasile cel Mare, unul din puĠinii
mărturisitori rămaúi în viaĠă din obútea monahală de la
Mănăstirea Bixad, ¿u al satului Lucăceni.
Sfânta úi Dumnezeiasca Liturghie a fost precedată de rânduiala s¿nĠirii bisericii, unde atât sfântul
locaú cât úi Masa Altarului au fost consacrate prin ungerea cu sfântul Mir úi stropirea cu Apa s¿nĠită de către Preas¿nĠia Sa Virgil Bercea. În sfânta Masă, alături
de Hrisovul bisericii, au fost depuse moaútele s¿nĠilor
martiri din Milano: Sisiniu, Martiriu, Alexandru, Nazarie, Ghervasie, Protasie úi Chelsie, spre veúnica pomenire a lui Dumnezeu úi a ctitorilor acestui sfânt locaú,
închinat Sfântului Mucenic Gheorghe.
Preas¿nĠia Sa Virgil Bercea a fost înconjurat
la sfânta Masă de preoĠii: Radu Filip - vicar foraneu
al Sătmarului úi protopop al Careiului, Filip Crăciun
OSBM, Gabriel HorĠ úi Gheorghe Pricop - ùiúeúti, Grigore Pop - Dăneúti, Augustin Butică - CetăĠele, Felician
Buzgău - Piúcolt, Cristinel Bălan OFM Conv. - Carei,
Florin Mădăras, parohul gazdă de la Lucăceni, împreună cu Ipodiaconii Eduard Fischer úi Istvan Deak, ajutaĠi
de un grup de seminariúti din Oradea. Cântările úi răspunsurile la Sfânta úi Dumnezeiasca Liturghie au fost
date de corul bisericii greco-catolice „Sfântul Apostol
Andrei” din Carei, dirijat de Dl. Constantin Cociorva.
AutorităĠile locale au fost reprezentate de primarul Comunei Berveni, D-na Kis Hajnalka.
Biroul de presă

Ioan F. POP
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Întâlnirea eparhială a copiilor, la Centrul Don Orione
Sâmbătă, 26 mai 2012, la Centrul Don Orione din
Oradea a avut loc întâlnirea eparhială a copiilor, organizată de către Biroul Pastoral în colaborare cu diverse
grupuri de animatori, întâlnirea având tema: „BucuraĠivă mereu în Domnul!” (Fil 4,4) .
ParticipanĠii, în număr de 600, cu vârste cuprinse
între 5 úi 14 ani, au fost din toate protopopiatele úi grupurile eparhiei de Oradea. Aceútia au venit însoĠiĠi de către
responsabili, respectiv: preoĠi, călugăriĠe, învăĠătoare úi
părinĠi. Pentru buna desfăúurare a întâlnirii, 100 de voluntari, seminariúti, tineri din diferite grupuri úi asociaĠii
s-au alăturat organizatorilor, respectiv Biroului Pastoral.
Întâlnirea a debutat cu o procesiune în care doi reprezentaĠi ai ¿ecărui protopopiat, împreună cu episcopul
úi preoĠii au pornit înspre Biserică, unde copiii au oferit
darurile lor Preas¿nĠitului Virgil, în prezenĠa tuturor par-

ticipanĠilor. A urmat apoi Sfânta Liturghie, animată de
grupurile Dominic Savio úi Oratoriul Maria Imaculata,
dar úi de glasurile celorlalĠi participanĠi.
În cadrul S¿ntei Liturghii, Preas¿nĠia Sa Virgil
Bercea a adresat un frumos cuvânt de învăĠătură, apelând
la exemplul s¿nĠilor, încurajând totodată copiii să persevereze în fapte bune, în spiritul bucuriei.
Din cauza vremii nefavorabile úi a
timpului ploios, activităĠile s-au desfăúurat
în sala sportivă a Centrului gazdă, dar copiii
úi-au păstrat entuziasmul úi voia bună, participând activ la programul cultural-recreativ.
După prânzul oferit de Biroul Pastoral, copiii s-au bucurat de o mică surpriză,
o îngheĠată din partea A.G.R.U. Au urmat
o serie de activităĠi, dintre care amintim:
cântece - imnul Don Orione, imnul întâlnirii BucuraĠi-vă mereu în Domnul, invitată
Carla Marin úi dansurile care au însuÀeĠit
atmosfera.
În continuare, organizatorii au pregătit un concurs de karaoke, în care grupurile
participante s-au întrecut, etalându-úi cu en-

tuziasm talentele úi măiestria, interpretând diverse úlagăre din repertoriul românesc.
Bucuria úi implicarea copiilor a determinat juriul
să acorde ¿ecarui grup participant câte o cupă, atribuind
distincĠii dintre cele mai diverse, pornind de la premiul
pentru cel mai entuziast grup, până la grupul cel mai prietenos. Tot în acest cadru s-a mulĠumit úi 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 úi diplomele
de participare pentru ¿ecare parohie prezentă.
În încheierea programului, reprezentanĠii Biroului Pastoral au mulĠumit gazdelor - membrii comunităĠii „Don Orione”, organizatorilor, preoĠilor, persoanelor
consacrate, participanĠilor úi tuturor colaboratorilor, lansând totodată úi invitaĠia pentru anul următor. La ¿nal,
toĠi cei prezenĠi au mulĠumit Domnului prin rugăciune,
pentru darurile primite úi pentru reuúita acestei întâlniri.
Veridiana GHIURCĂ
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„Zilele Salcâmului în Floare” la Valea lui Mihai
Oraúul Valea lui Mihai a sărbătorit, la sfârúitul de
săptămână trecut, zilele oraúului, festivitate cunoscută
sub numele de „Zilele Salcâmului în Floare”. Este o
atmosferă deosebită datorată programului diversi¿cat
úi trăirii localnicilor.
Biserica noastră úi-a adus aportul obiúnuit în crearea acestei bucurii urbane. Sâmbătă, 19 mai, la invitaĠia muzeografului Carmen Zima, clovnii de la Caritas
Eparhial Oradea au colorat feĠele copiilor în nuanĠele
veseliei nevinovate úi le-au dăruit baloane multiforme
animate de imaginaĠia piticilor. În curtea muzeului orăúenesc, strigătele lor de bucurie s-au amestecat într-un
vacarm aúteptat cu cel al vuvuzelei clovnilor. Părăsind,
pentru moment, mesele cu îndeletniciri artizanale, copiii stăteau nerăbdători în rând pentru pictura facială,
năzuind asemănarea cu personajele de basm.
Ne-am străduit să răspundem úi aúteptărilor spirituale ale adulĠilor. În sala de expoziĠie a Muzeului
orăúenesc au fost expuse icoane pictate pe sticlă de
către copii ùcolii generale din ùimian, îndrumaĠi de
profesoara Vancu Mirela. În seara zilei, adulĠii păúeau
spre biserica noastră pentru a primi un alt dar spiritual
(cu sprijinul Primăriei), un concert de muzică religioasă susĠinut de corul Bisericii Greco-Catolice „Sfântul
Apostol Andrei” din Carei, sub conducerea dirijorului
Constantin Cociorva. Cântecele lor au adus pace suÀetelor celor de faĠă, care nu au ezitat să fredoneze versurile mai cunoscute.
Duminică, 20 mai, s-a dedicat o rugăciune úi o
expunere comemorativă cu ocazia comemorării (22
mai) morĠii cardinalului Alexandru Todea. Această comemorare a coincis úi cu aniversarea s¿nĠirii bisericii
noastre. În acest context s-a citat dintr-o scrisoare pas-

torală a regretatului cardinal: „Casa în care un preot
al Bisericii Române Unite cu Roma celebrează Sfânta
Liturghie úi se trudeúte să trăiască în Har este loc de
pelerinaj”, pentru că „nu catedralele [...] au creat locuri de pelerinaj, ci locurile în care s-a suferit pentru
credinĠă au creat [...] catedralele” (15 august 1988).
Amintindu-ne de începuturile noastre, i-am mulĠumit
lui Dumnezeu că ne-a ajutat „să mutăm catedrala”
noastră între zidurile bisericii actuale, chiar dacă suferinĠa noastră a fost mult mai puĠin intensă faĠă de cea
ai preoĠilor úi credincioúilor destinatari ai pastoralei. În
rugăciunile noastre i-am cuprins pe toĠi cei care încă
trăiesc rugăciunea în umilinĠa Crucii, sârguindu-se a-úi
înălĠa un lăcaú vrednic de rugăciune, dar, úi pe cei care,
de exemplu confraĠii apropiaĠi din Văúad, care sunt huiduiĠi la intrarea în biserică.
Pr. Zorel ZIMA

Vizita unui prieten
În data de 1 iunie 2012, AsociaĠia Caritas
Eparhial Oradea a primit cu bucurie vizita unui
important susĠinător al său, Don Antonio Rossi
însoĠit de Mariana Gherghel. Don Antonio s-a
aÀat pentru câteva zile în România, unul dintre
punctele esenĠiale ale itinerariului său ¿ind Oradea. Aici, dânsul a vizitat úi operele pe care le-a
susĠinut ¿nanciar Casa FrenĠiu, úi Centrul Social
Maria Rosa. Părintele Olimpiu Todorean, preúedintele Caritas Eparhial Oradea, úi Părintele Gavril Buboi, protopop de Oradea, i-au descris lui
Don Antonio destinaĠia ¿ecărui spaĠiu al Casei
FrenĠiu. La centrul social, cei 3 au servit prânzul,
apoi au vizitat birourile de asistenĠă socială, duúurile sociale, centrul de consiliere psihologică,
centrul de zi pentru copii úi centrul de cazare temporară pentru tinere mame.
Adela GHIğULESCU
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Curs de formare animatori
În perioada 1 – 3 iunie 2012, AsociaĠia Tineretului Român Unit – ASTRU Oradea a organizat un curs de formare animatori, având tema
„PreGĂTEùTE ingredientele! Împreună vom
descoperi re܊eta!” úi motto-ul ”Aúa să lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor, aúa încât să
vadă faptele voastre cele bune úi să slăvească pe
Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt. 5, 16).
Cursul s-a desfăúurat la sediul asocia܊iei
din strada Corneliu Coposu, nr. 2A (subsolul
Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului”). ParticipanĠii au fost 10 tineri de peste 15 ani din
grupurile parohiale Allegria úi Oratoriul “Maria
Imaculata” din Oradea care au avut oportunitatea de a participa gratuit la acest curs de formare.
Pentru aceste trei zile, sediul ASTRU s-a
transformat într-o pizzerie în care noii animatori au “gătit” împreună “o pizza pentru suÀetul
tău”, ingredientele ¿ind învăĠătura acumulată la
temele prezentate, precum úi concluziile care leau realizat în urma Atelierelor de lucru pentru
¿ecare temă în parte. Punctele atinse la acest curs au
fost motivaĠia de a ¿ animator, noĠiuni legate de felul
în care trebuie sau nu trebuie să ¿e un bun animator úi
valorile pe care acesta le transmite mai departe copiilor, noĠiuni legate de tipologia copiilor úi nu în ultimul
rând noĠiuni despre joc. Temele au fost “condimentate”
cu jocuri de cunoaútere, de destindere, de útafeta úi mai
multe bans-uri.
Sâmbătă după-masa, am gustat cu toĠii din entuziasmul, spiritul de echipă úi bucuria marelui joc numit “Cursa spre Cina cea de Taină” pregătit de către
asistentul nostru spiritual, părintele Iuliu Muntean în
care au fost frumos îmbinate noĠiunile de cateheză cu

jocuri de atenĠie, strategie úi útafetă. Părintele spiritual
a fost alături de noi pe întreaga perioadă a cursului, asigurându-ne atât cele necesare suÀetului prin celebrarea
S¿ntelor Liturghii de sâmbătă úi duminică de la ora 8 úi
rugăciunile de la sfârúitul zilei, cât úi prin disponibilitatea de a ne oferi sprijin în tot ceea ce am avut nevoie pe
partea de organizare.
Prânzul a fost pregătit de către surorile din
congrega܊ia “Misionarele Patimilor lui Isus”, cărora
dorim să le mulĠumim úi pe această cale pentru disponibilitatea úi căldura cu care ne-au primit la mănăstire
úi pentru surprizele culinare pregătite pentru noi toĠi.
Duminică după-masa, tinerilor li s-a oferit certi¿catul de participare úi o mică amintire
a acestui curs, urmând ca în următoarele două săptămâni echipe mixte din
cele două grupuri de tineri să pregătească o oră de jocuri pentru copiii de
la Oratoriul “Maria Imaculata” úi copiii
de la grupul Dominic Savio din Oradea.
Astfel, animatorii au prilejul de a pune
în practică ceea ce au învăĠat la curs.
MulĠumim tuturor pentru efortul
úi timpul oferit desfăúurării acestui curs,
participanĠilor úi nu în ultimul rând lui
Dumnezeu care ne însoĠeúte mereu úi
care dă valoare timpului úi activităĠilor
pe care le facem pentru El, pentru Biserica noastră úi pentru aproapele nostru.
Fie ca faptele noastre, ale tuturor să răspândească lumina úi iubirea lui Cristos.
Anca BOT

Iunie 2012

15

Festivalul de muzică sacră „Francisc Hubic”, ediĠia a VII-a
Sâmbătă, 9 iunie, a fost o zi plină de evenimente
muzicale dedicate preotului úi compozitorului Francisc
Hubic. Anul acesta se împlinesc 65 de ani de la trecerea
la Domnul a părintelui Francisc Hubic. Cu această ocazie, de la ora 11, la sediul Bibliotecii JudeĠene „Gheorghe
ùincai” a avut loc Simpozionul „Francisc Hubic”, organizat de către Centrul de Cercetare al Departamentului de
Muzică al UniversităĠii din Oradea, în parteneriat cu Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea.
În cadrul simpozionului au fost prezentate următoarele lucrări:
SecĠiunea Pro Memoria
Conf. Univ. dr. Zorica Pitic, „Redarea creaĠiei
compozitorului Francisc Hubic circuitului vieĠii muzicale contemporane – o datorie de onoare a Centrului
de Cercetare al FacultăĠii de Arte”
Lect. Univ. dr. Evanthia Marta, „Stadiul actual
al cercetărilor privind Liturghiile lui Francisc Hubic”
Prof. Dr. Hilda Iacob, „Întâlnire aniversară
Francisc Hubic – Sigismund ToduĠă”
Lect. Univ. dr. Mihaela Brazdă, „Poetica muzicală a creaĠiei lui Francisc Hubic”
SecĠiunea Analisys
Conf. Univ. dr. Mirela ğârc, „Aspecte ale dramaturgiei muzicale în Slujba S¿ntelor úi Mântuitoarelor Patimi din Joia Mare de Francisc Hubic”
Prof. Radu Mureúan, „O posibilă hermeneutică
asupra Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur pentru
cor de bărbaĠi de Francisc Hubic”
Lect. Univ. Dr. LuminiĠa Gorea, „ConsideraĠii
istorice asupra unor miniaturi corale religioase din
creaĠia lui Francisc Hubic”
Preparator univ. Tudor Ciupeiu, „Expresia celestă a DivinităĠii la Francisc Hubic”
La ¿nalul simpozionului a luat cuvântul Preas¿nĠitul Virgil Bercea care a mulĠumit tuturor celor implicaĠi
în organizarea simpozionului, exprimându-úi dorinĠa de
permanentizare a colaborării dintre Episcopia de Oradea
úi Facultatea de Arte din Oradea în scopul valori¿cării
creaĠiei muzicale a părintelui Francisc Hubic.
Manifestările au continuat de la orele 19 la Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea cu EdiĠia a VII-a
Festivalului de muzică sacră „Francisc Hubic”. La
buna desfăúurare a festivalului úi-au dat concursul Episcopia Greco-Catolică de Oradea, AsociaĠia Episcop
„Vasile Aftenie”, Centrul JudeĠean pentru Promovarea
Culturii TradiĠionale Bihor úi Facultatea de Arte. Festivalul s-a bucurat de participarea unor coruri prestigioase, precum úi a unor soliúti în a¿rmare.
Programul a cuprins:
Corul de cameră „Fiat Lux”, dirijor: Antonia
Nica; repertoriu: „Împărate ceresc”, muzica Francisc
Hubic, „Tatăl nostru”, muzica Valentin Timaru, „Ave
Maria”, muzica Orban Gyorgy, „What a wonderful

word”, muzica George David Weiss & Bob Thiele;
Corul „Schola Cantorum”, dirijor: Prof. Dr.
Radu Mureúan; repertoriu: „Împărate ceresc”, din tradiĠia blăjeană, „S¿nte Dumnezeule”, muzica Valentin
Timaru, „BogaĠii au sărăcit”, Tropar la Vecernia cu
Litie, „Cuvine-se” (Axionul), muzica Francisc Hubic;
Mezzosoprana Victoria Cormoú, 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
Mureúan; repertoriu: „Cuvine-se” (Axion), muzica
Francisc Hubic, „Rugăciune”, 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 Corală „Ioan BuúiĠia” a Bisericii
Greco-Catolice Beiuú, dirijor: Constantin Sava; repertoriu: „Tatăl nostru”, muzica Constantin Sava, „Creútin sunt”, muzica Francisc Hubic, „Ridica-voi ochii”,
muzica Marius Cuteanu, „De peste 2000 de ani”, muzica Constantin Sava;
Corul úi Orchestra FacultăĠii de Arte Oradea,
dirijor: Tudor Ciupeiu, dirijor cor: Carmen Rus; repertoriu: „Rugăciune”, muzica Tudor Jarda, „O, MăicuĠă
Sfântă”, muzica Valentin Timaru, „Sub o salcie pletoasă”, muzica Valentin Timaru, „Liturghia în Do major
pentru solo, cor si orchestră”, muzica Francisc Hubic.
Prezentarea, de o înaltă Ġinută a fost asigurată de
către doamna Anca Banda.
Festivalul s-a bucurat de un public numeros, catedrala dovedindu-se neîncăpătoare. Interpretarea „Liturghiei
în Do major pentru solo, cor úi orchestră” i-a entuziasmat
pe spectatori, aceútia aplaudând minute în úir prestaĠia corului úi a Orchestrei FacultăĠii de Arte din Oradea.
Preas¿nĠitul Virgil a înmânat dirijorilor úi interpreĠilor Diploma „Francisc Hubic” pentru contribuĠia
adusă la promovarea muzicii sacre.
Pr. Florin JULA
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Săptămâna útiinĠi¿că la Universitatea din Oradea
PSS Virgil Bercea a participat joi, 24 mai 2012,
la festivitatea de deschidere a celei de-a 23-a ediĠii a
Săptămânii ùtiinĠi¿ce. Evenimentul a avut loc în Aula
Magna a UniversităĠii din Oradea.
În deschiderea manifestării, la intrarea în universitate s-a dezvelit o placă, prin care este atestat faptul că
12 clădiri, aparĠinând instituĠiei de învăĠământ superior, sunt monumente istorice. Festivitatea a continuat în
Aula Magna cu discursuri despre importanĠa cercetării
útiinĠi¿ce în universitate, completate cu urările adresate
de o¿cialităĠile prezente.
De la eveniment nu au lipsit prefectul judeĠului
Bihor, Claudiu Pop, preúedintele Consiliului JudeĠean
Bihor, Dumitru Voloúeniuc, primarul Oradiei, Ilie Bolojan, úeful PoliĠiei Bihor, chestorul Liviu Popa, comandantul Jandarmeriei Bihor, colonel Ioan Huluban,
decani úi profesori ai instituĠiei de învăĠământ.
În cadrul Săptămânii ùtiinĠi¿ce vor avea loc o
serie de conferinĠe, seminarii úi lansări de carte, organizate de ¿ecare facultate în parte, la care vor participa
invitaĠi din Ġară úi din străinătate.
Biroul de presă

Ziua InternaĠională a Copilului
Vineri, 1 iunie 2012, cu ocazia Zilei InternaĠionale
a Copilului, prichindeii din Valea lui Mihai au avut parte
de multe surprize oferite de AsociaĠia “Ave Miriam”.
Începând cu ora 16, copiii, costumaĠi în diferite
personaje au intrat în noul centru de socializare úi recreere, pregătit prin grija asociaĠiei. După dans úi voie bună,
micuĠii au fost invitaĠi să-úi prezinte costumaĠiile. ImaginaĠia lor úi ajutorul părinĠilor în a-i costuma, au fost
răsplătite cu diferite gustări úi dulciuri, ¿ecare concurent
¿ind premiat pentru participare. Toate acestea au putut
¿ relizate cu sprijinul Caritas Eparhial Oradea, Parohiei
Greco-Catolice Valea lui Mihai úi a Reviltrade SRL.
Suntem fericiĠi că am reuúit să creăm un astfel de
centru creútin de spiritualizare úi recreere a copiiilor. Fiecare părinte doreúte să ofere copilului său o educaĠie
morală bună. Noi încercăm să venim în sprijinul lor prin
acest oratoriu úi prin activităĠile pe care le organizăm.
Acesta a fost úi motivul pentru care am transformat fosta capelă greco-catolică din Valea lui Mihai
într-un oratoriu funcĠional, prin proiectul intitulat “Un
colĠ de rai pentru îngeraúi”. Astfel s-a reuúit amenajarea
unei sali, dotarea centrul cu un grup sanitar úi a unei
terase de vară pentru activităĠile din curte. Ne-au fost
alături, recunoscând importanĠa “investiĠiei” în mica úi
tânăra generaĠie, domni generoúi precum Pavel Valerian, Radu ğârle, Kovacs Zoltan, prin ARA Shoes România, Consiliul JudeĠean Bihor úi Primăria oraúului Valea
lui Mihai. Chiar dacă fondurile sunt epuizate úi centrul

are nevoie de continuarea renovărilor (pentru a asigura
o sală alăturată úi de dotări electro-tehnice, materiale
didactice, ¿nisaje exterioare din cauza restructurării
spaĠiului), dorim să demarăm un program zilnic educaĠional úi recreativ pe perioada vacanĠei.
“Copilul este aidoma albinei care adună nectarul
pentru a face miere. Copilul preface totul în miere”. În
acest “colĠ de rai” îi îndrumăm înspre cele mai alese Àori!
Pr. Zima ZOREL
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„Chronicon” Szegediensis
La invitaĠia Institutului maghiar de bizantinologie din cadrul UniversităĠii de ùtiinĠe din Szeged, în zilele de 21-22 mai 2012, am avut ocazia să particip la o
conferinĠă internaĠională intitulată „BizanĠ, maghiari úi
bazinul carpatic”. Tema conferinĠei, aúa cum este prezentată în titlul menĠionat, arată că există o preocupare
serioasă a oamenilor de útiinĠă din Ungaria, faĠă de tot
ceea ce a însemnat BizanĠul úi cultura de tradiĠie bizantină în spaĠiul Europei Centrale úi Estice.
Cu o participare destul de numeroasă, de circa
40 de profesori úi cercetători din Ungaria, Germania,
Slovacia, Australia úi România, conferinĠa a avut ca
scop cunoaúterea úi aprofundarea temelor de istorie
culturală, ecleziastică úi naĠională din trecutul Europei
úi al Ungariei. ReferinĠele la cultura de tradiĠie bizantină, atât cea greacă cât úi cea slavă, au fost dese úi bine
documentate, mai ales că Universitatea din Szeged se
poate mândri cu existenĠa unui institut de slavistică
úi de bizantinologie, al cărui reprezentant, profesorul
emerit H. Tóth Imre a sărbătorit 80 de ani, moment salutat în cadrul conferinĠei de corpul profesoral úi de invitaĠi. Acest moment, deosebit de emoĠionant, m-a pus
în faĠa unui om a cărui vocaĠie către cercetarea limbii
slavone s-a născut întâmplător, „colegul” care l-a determinat să continue pe acest drum ¿indu-i soĠia, prezentă
úi ea, alături de el, la această conferinĠă.
Distinsului profesor i-a revenit onoarea să deschidă lucrările conferinĠei cu un studiu intitulat „Mănăstirea Polichron din Olimp úi literatura slavă”, urmat
apoi de cercetătorii 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 Byzantium and the Kingdom of Hungary) úi Nótári Tamás (Byzantine and
Western InÀuences on the Decrees
of Saint Stephen). Între temele de
istoria culturii úi a instituĠiilor ecleziastice, amintim lucrările susĠinute de
Koszta Lászlo (Byzantin Ecclesiastical System in Hungary), Nagy Márta („Proskynetarion” as an Object
of Devotion Preserving of ethnical
identity), Golub Xenia (An Unpublished Icon of the Mother of God from
the Serbian Ortodox Parochial Church 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) úi
Földvári Sándor (Cross-cultural contacts between the
Serbs of the Hungarian Kingdom and the Ukrainian
Territories-As it ReÀected in the Import of the Liturgical Books).
În momentele ¿xate discuĠiilor úi dezbaterilor
mi-au reĠinut atenĠia eleganĠa academică a argumentelor útiinĠi¿ce formulate de profesorul H. Tóth Imre,
a profesorului Gaul Niels úi a preotului profesor Baán
István. Merită apoi amintită úi întrebarea adresată subsemnatului de către cercetătorul Földvári Sándor – un
împătimit al cercetării istoriei instituĠiilor ecleziastice,
cu care, la întoarcere am avut ocazia să călătoresc o
parte din drum – care dorea să cunoască detaliat situaĠia pregătirii clericilor greco-catolici ruteni úi români
în Seminarul din Oradea, úi apoi ce fel de cărĠi liturgice
foloseau aceútia în Seminarul Sf. Barbara din Viena.
Studiul cercetătorului Terdik Silvester din Nyiregyháza
a fost deosebit de interesant, cercetătorul evocând cu
deosebită ¿neĠe ¿gurile úi realizările meúterilor care au
conceput iconostasele catedralelor greco-catolice din
Máriapocs, Blaj úi Oradea.
Sub semnul bufniĠei – care în mitologia greacă
este simbol Athenei, zeiĠa ÎnĠelepciunii -, Szegedul a
fost zilele trecute un centru de întâlnire cu tradiĠia úi cultura bizantină. Momentul útiinĠi¿c a scos la suprafaĠă,
din ¿lele îngălbenite ale documentelor úi cărĠilor vechi,
urme noi, dintr-un trecut îndepărtat úi recent, destinate să
contribuie la însuÀeĠirea úi îmbogăĠirea noastră, aúa cum
a¿rmase Euripide (480-406 în. Hr.) în urmă cu mai bine
de 2000 de ani: „Fiecare zi ne învaĠă ceva nou”.
Silviu SANA
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Întâlnirea Mondială a Familiilor la Milano
Între 30 mai úi 3 iunie 2012 a avut loc la Milano „Cea de-a VII-a Întâlnire Mondială a Familiilor” cu Sfântul Părinte, întâlnire ca a avut tema:
„Familia, munca úi sărbătoarea”. Din Eparhia Greco-Catolică de Oradea au participat 45 de familii,
provenind din oraúele: Oradea, Zalău, ùimleu Silvaniei, ùtei úi Carei, ei ¿ind însoĠiĠi de preoĠii spirituali ai „Miúcării Familiilor Creútine” din oraúele
menĠionate. Cele 45 de familii au călătorit cu două
autocare până la Milano, iar acolo au fost găzduite
de familii din decanatul de Treviglio, în localităĠile
Treviglio úi Pontirolo Nuovo. Organizarea úi primirea de către familiile italiene a fost foarte bună, ceea
ce a făcut ca barierele de limbă să ¿e repede depăúite úi o puternică comuniune să ¿e prezentă pe tot
parcursul úederii românilor în Italia.
Programul familiilor române a fost alcătuit
atât din participările la conferinĠele dedicate Întâlnirii
Mondiale a Familiilor (una la Târgul din Milano, iar
cealaltă la Sala Congreselor din Bergamo), cât úi din vizitele culturale în Milano, Treviglio, Bergamo úi Como.
Vizitarea comunităĠii „Cometa” din Como a constituit
un prilej important de informare vizavi de implicarea
practică a familiilor italiene în viaĠa socială úi caritabilă.
Familiile române s-au putut bucura úi de prezenĠa P.S.
Virgil Bercea, episcop de Oradea, cu care au celebrat o
Sfântă Liturghie în rit bizantin în bazilica din Treviglio.
Momentele de vârf ale úederii românilor la Milano au fost cele două întâlniri cu Sfântul Părinte, prima
la Sărbătoarea Familiilor (sâmbătă seara), iar cea de-a

doua la Sfânta Liturghie de duminică, 3 iunie, care a
fost de altfel úi un superb moment de comuniune cu
Suveranul Pontif, a peste 1 milion de credincioúi veniĠi
la această întâlnire de pe toate continentele.
La ¿nalul perioadei petrecute de familiile din
eparhia de Oradea la „Cea de-a VII-a Întâlnire Mondială a Familiilor” cu Sfântul Părinte, participanĠii au
mărturisit că s-au înapoiat îmbogăĠiĠi de minunatele
experienĠe văzute úi trăite úi că doresc să se implice pe
viitor mai mult, împreună cu preoĠii lor, la ridicarea úi
dezvoltarea Bisericii Catolice în România.
Orest NICHITA

INOMC - 2012
Circa 30 de persoane implicate în diferitele realităĠi media ale Bisericii Catolice din România au discutat
zilele acestea despre provocările pe care le întâmpină
Biserica, astăzi, în comunicarea instituĠională úi în transmiterea credinĠei. Evenimentul a avut loc în cadrul celei
de a XII-a ediĠii a Întâlnirii NaĠionale a Operatorilor din
Mass-media Catolice (INOMC), care a avut ca temă “Biserica úi comunicarea. Provocări actuale”. Organizată de
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureúti, sub egida
Comisiei Media a ConferinĠei Episcopilor Catolici din
România, INOMC 2012 s-a desfăúurat în perioada 7-10
mai la Mănăstirea călugărilor carmelitani desculĠi de la
CioÀiceni (Snagov). La lucrări a participat úi responsabilul biroului de presă al Episcopiei romano-catolice de
Chiúinău (Republica Moldova).
La reÀecĠia asupra temei întâlnirii úi-au adus o
contribuĠie importantă conferenĠiarii: Bruno Mastroianni, jurnalist, profesor la Universitatea Ponti¿cală
Santa Croce din Roma (Italia); Pr. Paolo Benvenuto,
fondator úi coordonator www.cathopedia.org; Radu Capan, fondator úi editor www.catholica.ro; Jack Valero,

coordonator proiect Catholic Voices – www.catholicvoices.org.uk; Pr. Michel Kubler A.A., directorul Centrului de Studii Bizantine S¿nĠii Petru úi Andrei din Bucureúti, timp de 12 ani redactor-úef la cotidianul francez
“La Croix”; Mirela Vaúadi, prezentator útiri, redactor la
Realitatea TV; Vlad Mixich, jurnalist la Hotnews.ro úi
corespondent al Deutsche Welle în România.
În cadrul dezbaterilor participanĠii au discutat
despre diferite proiecte media cu ocazia Anului CredinĠei, proclamat de Papa Benedict al XVI-lea úi care
va ¿ inaugurat la 11 octombrie 2012. De asemenea, au
discutat pe marginea Mesajului Papei Benedict al XVIlea cu ocazia Zilei Mondiale a ComunicaĠiilor Sociale
(ZMCS), celebrată în acest an de Biserica Catolică la
20 mai, cu tema “Tăcere úi cuvânt. Cale a evanghelizării”. Ajunsă la cea de a 46-a ediĠie în acest an, ZMCS
a fost instituită în 1963, prin decretul Inter miri¿ca al
Conciliului al II-lea din Vatican. (pr. Francisc Doboú,
purtător de cuvânt al Arhidiecezei de Bucureúti, tel.
0755 065 069; birouldepresa@arcb.ro, francisc.dobos@gmail.com)
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Mihai GANEA

Eloida
(ultima rugăciune)

Doamne vin atât de târziu la tine
locul meu este mereu liber de toate
reĠinut la marginea nisipului nestatornic
când eu mă acopăr cu umbra mea de întuneric
o lume mă răstigneúte cu ură
fără să înĠeleagă tânguirea cugetului robit
de dorul de harul tău revărsat peste
zdreanĠa de cer cenuúiu aruncată
dincolo de spaĠiu úi timp
ultima mea nădejde pierdută
úi plâng în ochiul tău Doamne visul úi carnea
înghesuindu-mă în confuzii úi spaime
pus la vedere în piaĠa suplicilor
ca o atocmire nătângă
încerc să vorbesc cu gândul tău Doamne
căutând secunda mea cosmică dăruită
beau apă din stânca aúteptărilor
împreună cu tâlharii mei sateliĠi din
¿ul tău prea iubit Doamne mă strâng
luminează tot ce aud în beznă
unde muzica ta nu mă vede de pietre
căci sunt atârnat între polii dorinĠei
bătut în cuiele cuvintelor tale
fără trecut fără prezent pe
crucea viitorului neútiut atârnat
m-am născut bătrân úi m-ai întinerit vremelnic
păúesc prin cenuúa imperiilor de ceară
îngheĠat în ochii soldaĠilor de plumb
devreme mă alungă îngerul salvator
cu vârful norului ascuĠit de ploaie
străpunge talpa fugară pe câmpuri
din sevă să curgă umoarea de sticlă
dealul căpăĠânii cu livezi de măslini
tu ai dăruit pacea alungând disperarea
cu sabia arhanghelului scoasă din teaca de foc
în ¿e ce zi îĠi simt gustul de mine
din palmele tale mă trezesc după semn
de dragul luminii de taină mai păsuieúte-mă Doamne
să nu pun alĠi dumnezei la cumpănă dreaptă
chiar dacă sunt frânt de ascultări úi cuvânt
sceptic din dogma cusurului stors
poleind creuzetul s¿ntelor tale
cu seva incertitudinilor mele tardive
lasă îngerul să mă aprindă din gânduri
scuturându-mă de relee lumii
ca pe o cârpă de úters amănuntele
să mă arate tuturor bene¿ciarilor luminii
strigând strigarea strigărilor tale
iubiĠi-vă úi veĠi ¿ iubiĠi de voi úi de alĠii
pe Dumnezeul cel veúnic slăviĠi
úi veacurile vor curge la picioarele voastre
eu voi ¿ deúteptătorul de semen acelaúi Doamne
vorbitor de cuvinte alese úi fără prefăcătorie
toĠi mă vor cunoaúte prin tine fără prejudecăĠi
úi fără pătimaúe halucinaĠii prin tonuri
cei mici cu cei mari deopotrivă poemului meu testament
foc viu în candela cerului vor aprinde
culeg din ochiul de zgură chipul
celui care mă vinde ca pe mielul de paúti
înghit zumzetul roiului de frustrări anonime
úi in imnul meu de slavă cerului preacurat

înÀoresc cuvintele din sămânĠa neascultării
alături de nerostitele rugăciuni de iertare
priveúte-mă din rugul de foc Doamne cum mor
de dragul desăvârúirilor tale trupul meu plânge
extazul sugestiei nemiloasei plecări
vinovaĠi cocoúii repetă cântarea a treia oara
morĠii ies viii intră în aceleaúi morminte tocite
sărmanii úi bogaĠii au aceleaúi oase cioplite
cenuúa miroase a iarbă de viperă
cu gust de ciupercă otrăvită în intenĠie
jurăminte úi făgăduinĠe uitate Doamne în noi
stropeúte cu sânge úi grinda caselor mele
mântuind cercul meu din infernul de griji
vin atât de târziu la tine Doamne
după ce am vânturat neputinĠele lumii
vreau să-mi fac cuibul de pasăre neagră
în grădina cu Àorile veúniciilor necuprinse
doar tu îmi poĠi schimba înfăĠiúarea
úi sângele cerului în aripi să-mi torni
durerea din taină úi taina din zbor amânat
singur sunt pe cărarea morĠii îngustă
nu-i loc decât pentru o trecere una
nu încape nimeni cu mine alături
doar dincolo de Àorile acelea îngheĠate
renaútem aceleaúi învieri nemurite
zilele trec precum anii tăi de lumină
în care tu ai zămislit cuvântul úi fapta
mi-ai dat cuget din cugetul tău úi iubire
să pot ierta cu ea păcatele fraĠilor mei duúmani
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 ascultărilor neodihna
cu care mă hrăneúti din carnea de ceaĠă
prin gaura oarbă scurtând galaxiile
cum ai comprimat pentru mine timpul
úi spaĠiul în câteva secvenĠe de patimi
te simt venind Doamne apusul se încinge
iertarea ta miroase a grădină curată
sângele meu explodează în artere
provocând o imensă hemoragie de patimi
dincolo de moarte doarme universul utopic
dar drumul meu trece pe lângă ceruri
curăĠat ar trebui să ¿e degrabă
de prefăcătoria intrărilor obiúnuite
cu protocolul stufos de rigori
mă strecor s¿os încărcat cu spaimele mele
printre cei norocoúi copiind indulgenĠe
îngerii veghează numărând biletele de clasă
tronul tău nevăzut încă judecă duhul
inima gândul măduva rece din coastă
aúa a fost úi de ar ¿ începutul începutului meu
să găsească o altă gaură neagră amână
această întrevedere de numai tine útiută
lasă-mă strecurat încă o dată pe acolo
cu toate răstignirile mele bolnave úi
durerile desenate pe pânze apocaliptice
decomprimă apoi spaĠiul úi timpul în grabă
pentru ca să te pot slăvi încă o lume
iscodind acelaúi in¿nit de semne ascunse
în taina pentru care smerit úi învins
Doamne vin atât de târziu la tine
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Prima Spovadă úi Împărtăúanie Solemnă
Evenimentul s-a desfăúurat la Biserica GrecoCatolică „Sfântul Gheorghe” din Oradea.
ÎmbrăcaĠi festiv, fetiĠele cu rochii albe úi coroniĠe
pe cap, iar băieĠii în cămă܈i albe, semn al purităĠii úi al
inocenĠei, 17 de copii din clasa a III-a de la Liceul GrecoCatolic din Oradea s-au spovedit sâmbătă pentru prima
oară în viaĠa lor, iar duminică au primit prima Împărtăúanie Solemnă din mâinile episcopului Virgil Bercea.
În predica sa, ierarhul le-a vorbit copiilor despre modul în care îl pot urma pe Cristos, dar úi despre
frumuseĠea suÀetului. De asemenea, acesta le-a spus
părinĠilor cât de important este să sădească în suÀetul
micuĠilor valori spirituale.
„Copiii dumneavoastră sunt un adevărat tezaur. ùi educaĠia pe care le-o daĠi copiilor este un mod
de-al urma pe Cristos. Copiii, voi puteĠi să-l urmaĠi pe
Cristos făcând lucruri bune, ascultând de părinĠi, bunici, cadre didactice úi de preoĠi”, le-a spus episcopul
Virgil Bercea, copiilor úi părinĠilor prezenĠi la evenimentul de duminica.
Elevii au fost pregătiĠi vreme de mai bine de
două luni de preotul Paul Popa, spiritualul elevilor claselor primare ale Liceului Greco-Catolic.
Acesta a fost sprijinit în munca sa de institutoarele Maria Brisc úi LuminiĠa Abrudan.
La ¿nalul evenimentului de ieri copiii au primit diplome personalizate úi un mic cadou care le va
aminti de acest moment unic în viaĠa lor.
Crina DOBOCAN www.bihon.ro

Pelerinaj la Mănăstirea Máriapócs, Ungaria
Duminică, 20 mai 2012, s-a petrecut un eveniment bine plăcut bunului Dumnezeu úi folositor pentru
trăirea spirituală a credincioúilor participanĠi. A avut loc
pelerinajul la Mănăstirea Máriapócs – Ungaria, unde, úi
în acest an, în luna mai – luna dedicată Fecioarei Maria
– la această dată (20 mai), declarată de localnici „Ziua
bolnavului” se celebrează S¿nte Liturghii, binecuvântări úi ungere cu mir.
Biroul Pastoral al Diecezei de Oradea, reprezentat de pr. Paul Popa úi Reuniunea Mariană Diecezană,
reprezentată de doamna úi domnul Omilescu, au organizat úi consiliat
acest pelerinaj,
pe cei 185 de pelerini din Oradea,
Beiuú, Zalău, ùimleu Silvaniei,
Sântandrei, Baia
Mare, Satu Mare.
Sfânta Liturghie greco-ca-

tolică în limba română a fost concelebrată de pr. Paul
Popa de la Biroul Pastoral Eparhial, pr. Mihai Vătămănelu de la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din
Oradea, pr. Valer Părău din Zalău, pr. Nicolae Bodea
din ùimleu Silvaniei úi pr. IonuĠ Costaú din PorĠ. După
Sfânta Liturghie pelerinii au trecut prin faĠa icoanei
„Maicii Domnului Negre Lăcrămânde” ridicând rugăciuni pentru bolnavi, pentru toĠi credincioúii úi pentru
Biserica noastră.
La întoarcere spre casă, pelerinii s-au rugat, au
cântat „Cristos a înviat” úi cântări mariane în Biserica
Catedrală, Greco-Catolică, cu hramul „Acoperământul
Maicii Domnului”, din DebreĠin.
Am vizitat PiaĠa Kossuth úi Biserica Reformată
din această localitate, bene¿ciind de pertinente explicaĠii de istorie transmise de teologii însoĠitori.
Întorúi din Máriapócs, supranumit úi „oraúul sărbătorilor parohiale”, noi pelerinii, rămânem cu bogăĠia
trăirilor spirituale, cu dorinĠa de a ne oferi harului s¿nĠitor úi Maicii Domnului, Binecuvântata Fecioară Maria.
Ioan DĂRĂBĂNEANU
1,5 Lei

