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Comunicat COMECE
Solidaritatea interregional  a fost punctul central 

al întâlnirii din acest an a liderilor religio i europeni cu 
pre edin ii institu iilor UE. Aceasta a fost cea de-a opta 
întâlnire la nivel înalt care s-a organizat la invita ia pre e-
dintelui José Manuel Barroso i a fost coprezidat  de Her-
man Van Rompuy, pre edintele Consiliului European, i 
László Surján, vice-pre edintele Parlamentului European.

Comisia European  men ine un dialog deschis, 
transparent i constant cu bisericile i comunit ile reli-
gioase, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, care 
a consacrat acest dialog în dreptul primar (articolul 17 
TFUE). Una dintre aspectele acestui dialog este Întâlni-
rea anual  la nivel înalt a liderilor religio i.

În acest an Comisia UE a dedicat Întâlnirea la nivel 
înalt pentru „Solidaritatea Interregional : setarea parame-
trilor pentru societatea de mâine din Europa”, deoarece 
anul 2012 marcheaz  „Anul European pentru îmb trâni-
rea activ  i solidaritatea între genera ii”. Episcopii CO-
MECE au dedicat, de asemenea, acestui subiect, Aduna-
rea Plenar  de Prim var  din acest an i au subliniat faptul 
c  genera iile nu pot tr i numai pentru ele, ci ele trebuie 
s  se bazeze unele pe altele. Dialogul i Solidaritatea din-
tre genera iile mai în vârst  i genera iile mai tinere sunt 
bazele pentru dezvoltarea uman  a societ ilor noastre: ea 
aduce speran  i împlinire personal .

Pentru a face fa  crizei critice demogra  ce din 
Europa, Mons André-Joseph Leonard, arhiepiscop de 
Malines-Bruxelles, a sugerat în edin a de ast zi, c  
între op iuni diferite - pe lâng  reforma sistemelor de 

pensii i de imigrare - consolidarea familiilor, în special 
familiile stabile, este singurul mod realizabil de a dep -
i criza. Acest lucru implic  m suri curajoase în dome-

niul politicii  scale, sprijin  nanciar pentru al treilea 
sau al patrulea copil, m suri sociale care favorizeaz  
munca pentru echilibrarea vie ii de familie.

În acest context, Mons Gianni Ambrosio (Italia), 
vice-pre edinte COMECE, a subliniat necesitatea pen-
tru Europa i statele sale membre de a p stra duminica 
ca zi s pt mânal  de odihn  comun . „Mai ales pentru 
familie, pentru via a spiritual  a membrilor s i i pen-
tru rela iile umane, atât în interiorul familiei, cât i cu 
rudele i prietenii, odihna comun  de Duminic  este de 
o importan  fundamental ”. El a reamintit c  Biserici-
le împreun  cu sindicatele i principalele organiza ii ale 
societ ii civile i-au unit for ele pentru a proteja ziua li-
ber  de Duminic  în UE i în legisla ia Statelor Membre.

Referindu-se la situa ia dramatic  a omajului în 
Spania, Mons. Adolfo Gonzales-Montes (Spania, dele-
gat COMECE), a denun at „practici politice iresponsa-
bile i imorale din Spania, care au condus la sacri  ca-
rea tinerei genera ii”, care acum sunt lovi i de o rat  a 
omajului de 50%. El a cerut UE s  promoveze m suri 

e  ciente de combatere a omajului în rândul tinerilor i 
a subliniat rolul de sus inere a fondurilor UE, inclusiv 
contribu ia UE în domeniul politicienilor tineri.

În România, ca i în multe ri din Europa de Est, 
familiile sunt încercate de faptul c  unul sau ambii p -
rin i trebuie s  se deplaseze pentru a lucra în Europa 
de Vest, în scopul de a- i sprijini familiile de acas , a 
explicat Mons. Virgil Bercea (vice-pre edinte COME-
CE). „Aceasta este cauza destr m rii multor familii 
i a cre terii copiilor f r  unul sau ambii p rin i, fapt 

care va crea alte probleme pentru societatea european  
pe termen lung”. El a cerut institu iilor UE s  creeze 
mecanisme speci  ce pentru ri precum România, care 
va ajuta s  se dezvolte mai rapid din punct de vedere 
economic, astfel încât s  poat  oferi oportunit i pen-
tru cet eni ei. „Aceste mecanisme ar trebui s  inclu-
d  transparen  pentru modul în care banii publici sunt 
cheltui i, garan ii pentru un sistem independent de jus-
ti ie, eradicarea corup iei, protec ia drepturilor omului 
i a libert ii religioase”.

Secretariatul COMECE
_______________________
COMECE este Comisia Conferin elor Episcopale din 
Uniunea European  i cuprinde 26 de episcopi repre-
zentând toate statele membre ale Uniunii Europene. 
Pentru mai bine de 30 de ani, COMECE a înso it pro-
cesul integr rii europene i i-a oferit re  ec iile. CO-
MECE aste ast zi partener de dialog al institu iilor eu-
ropene, dup  cum prevede articolul 17 (3) al Tratatului 
privind Func ionarea Uniunii Europene.
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Iubi i fra i i surori!
Lectura capitolului al VI-lea din Evanghelia dup  

Ioan, care ne înso e te în aceste duminici la Sfânta Liturghie, 
ne-a condus s  re  ect m asupra înmul irii miraculoase, în 
care cinci pâini de orz i doi pe ti au fost de ajuns pentru a 
hr ni o mul ime de cinci mii de oameni, i asupra invita iei 
pe care Isus o adreseaz  celor pe care îi s turase, de a se în-
griji s  î i procure mâncarea ce r mâne pentru via a ve nic . 
Isus vrea s  îi ajute s  în eleag  sensul profund al miracolului 
pe care l-a s vâr it: potolind foamea  zic  în mod miraculos, 
îi dispune s  primeasc  anun ul c  El este pâinea coborât  
din cer (cf In 6,41), care satur  în mod de  nitiv.

i poporul evreu, în timpul lungii c l torii prin pustiu, 
mâncase o pâine coborât  din cer, mana, care l-a men inut 
în via  pân  la sosirea în ara promis . Acum, Isus vorbe te 
despre Sine ca despre adev rata pâine coborât  din cer, ca-
pabil  s  men in  în via  nu pentru un moment sau pentru 
o por iune de drum, ci pentru totdeauna. El este hrana care 
d  via a ve nic , pentru c  este Fiul unul-n scut al lui Dum-
nezeu, care este în sânul Tat lui, venit s  dea omului via a în 
plin tate, pentru a-l introduce pe om în îns i via a lui Dum-
nezeu. În gândirea ebraic  era clar c  adev rata pâine din 
cer, care nutrea Israelul, era Legea, cuvântul lui Dumnezeu. 
Poporul lui Israel recuno tea în mod clar c  Torah era darul 
fundamental i durabil al lui Moise i c  elementul funda-
mental care îl distingea de celelalte popoare consta în a cu-
noa te voin a lui Dumnezeu i, prin urmare, calea dreapt  a 
vie ii. Acum Isus, manifestându-se ca pâinea din cer, m r-
turise te c  este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, prin care 
omul poate face din voin a lui Dumnezeu mâncarea sa (cf In 
4,34), care îi orienteaz  i sus ine existen a.

A pune la îndoial  divinitatea lui Isus, cum fac iude-
ii din pasajul evanghelic de ast zi, înseamn  deci a te opune 
lucr rii lui Dumnezeu. Ei de fapt spun: este  ul lui Iosif! Îi 
cunoa tem pe tat l i pe mama Lui! (Cf In 6,42). Ei nu merg 
dincolo de originile sale p mânte ti, i de aceea refuz  s  îl 
accepte drept Cuvântul lui Dumnezeu f cut trup. Sf. Augus-
tin comenteaz : „erau departe de acea pâine cereasc , i erau 
incapabili s  simt  foame de ea. Aveau gura inimii bolnav  
(…). În fapt, aceast  pâine cere foamea omului interior” (Omi-
lie la Evanghelia lui Ioan 26,1). Trebuie s  ne întreb m dac  
noi sim im într-adev r aceast  foame, foame de Cuvântul lui 
Dumnezeu, foamea de a cunoa te adev ratul sens al vie ii. 
Numai cine este atras de Dumnezeu Tat l, cine îl ascult  i se 
las  s   e instruit de El poate crede în Isus, îl poate întâlni i se 
poate nutri din El, i astfel g si adev rata via , drumul vie ii, 
dreptatea, adev rul i iubirea. (...)

Invocând-o pe Maria Preasfânt , s  îi cerem s  ne 
c l uzeasc  la întâlnirea cu Isus, pentru ca prietenia noas-
tr  cu El s   e din ce în ce mai intens ; s  îi cerem s  ne 
introduc  în deplina comuniune de iubire cu Fiul ei, pâi-
nea cea vie coborât  din cer, astfel încât s   m reînnoi i 
de el înl untrul nostru.

Isus este pâinea care satur  de  nitiv
12.08.2012

 Alocu iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug ciunea Angelus
Dumnezeu este p storul omenirii

22.07.2012
Iubi i fra i i surori!
Cuvântul lui Dumnezeu în aceast  duminic  ne re-

propune o tem  fundamental  i mereu fascinant  a Bi-
bliei: ne aminte te c  Dumnezeu este p storul omenirii. 
Acest lucru înseamn  c  Dumnezeu dore te pentru noi 
via a, dore te s  ne c l uzeasc  la p une bun , unde ne 
putem hr ni i odihni; nu dore te ca noi s  ne pierdem i 
s  murim, ci s  ajungem la inta drumului nostru, care este 
tocmai plin tatea vie ii. Aceasta este ceea ce  ecare p rin-
te dore te pentru copiii s i: binele, fericirea, realizarea. În 
Evanghelie, Isus se prezint  pe sine ca P stor al oilor pier-
dute ale casei lui Israel. Privirea lui asupra lumii este o 
privire „pastoral ”. De exemplu, în Evanghelia din aceas-
t  duminic  se spune c  „coborându-se din barc , Isus a 
v zut o mul ime numeroas  de oameni i a fost cuprins 
de mil  fa  de ei, deoarece erau ca ni te oi f r  p stor. 
Atunci a început s -i înve e multe lucruri” (Marcu 6,34). 
Isus îl întruchipeaz  Dumnezeu P stor cu modul Lui de a 
predica i cu faptele Lui, având grij  de bolnavi i p c -
to i, de cei care sunt „pierdu i” (cf. Luca 19,10), pentru a-i 
aduce înapoi în siguran , în milostivirea Tat lui.

Printre „oile pierdute” pe care Isus le-a salvat se a   
i o femeie pe nume Maria, originar  din satul Magdala, lân-

g  Lacul Galileei, i de aceea numit  Magdalena. Ast zi este 
pomenirea ei liturgic  în calendarul Bisericii. Evanghelistul 
Luca spune c  Isus a scos din ea apte demoni (cf. Luca 8,2), 
adic  a salvat-o dintr-o total  aservire celui r u. În ce const  
aceast  vindecare profund  pe care Dumnezeu o înf ptuie -
te prin Isus? Acesta const  într-o pace adev rat , complet , 
rod al reconcilierii persoanei în ea îns i i în toate rela iile 
sale: cu Dumnezeu, cu ceilal i, cu lumea. Într-adev r, cel r u 
încearc  mereu s  ruineze lucrarea lui Dumnezeu, sem -
nând divizare în inima omului, între trup i su  et, între om 
i Dumnezeu, în rela iile interpersonale, sociale, interna io-

nale i chiar i între om i crea ie. Cel r u seam n  r zboi; 
Dumnezeu creeaz  pace. Mai mult, dup  cum a  rm  Sfântul 
Paul, Cristos „este pacea noastr , care din cele dou  lumi, 
Israel i p gânii, a f cut un singur popor; prin moartea sa pe 
cruce, el a f cut s  cad  ceea ce desp r ea, adic  zidul urii” 
(Efeseni 2,14). Pentru a împlini aceast  lucrare de reconcili-
ere radical , Isus, P storul cel Bun, a trebuit s  devin  Miel, 
„Mielul lui Dumnezeu (…) care ridic  p catul lumii” (Ioan 
1,29). Numai în felul acesta a putut realiza minunata promi-
siune a Psalmului: „Da, fericirea i îndurarea m  vor înso i în 
toate zilele vie ii mele i voi locui în casa Domnului pân  la 
sfâr itul zilelor mele” (22/23,6).

Iubi i prieteni, aceste cuvinte fac s  ne vibreze ini-
ma, pentru c  ele exprim  dorin a noastr  cea mai profund , 
spun lucrul pentru care am fost f cu i: via a, via a ve nic ! 
Sunt cuvintele celui care, asemenea Mariei Magdalena, a 
experimentat prezen a lui Dumnezeu în propria via  i cu-
noa te pacea Lui. Cuvinte mai adev rate decât oriunde pe 
buzele Fecioarei Maria, care deja tr ie te pentru totdeauna 
în p unile Cerului, unde a condus-o Mielul P stor. Marie, 
Maica lui Cristos pacea noastr , roag -te pentru noi!



4 VESTITORUL

(continuare în pag. 5)

Cardinalul Alexandru Todea *

Episcopilor la Roma, despre formarea seminari tilor – la 
aceste întâlniri,  ecare episcop avea dreptul s  vorbeasc  
8 minute dup  care microfonul se întrerupea. Când a 
venit rândul Episcopului Todea, dânsul nu a vorbit doar 
despre formarea în seminarii, ci i despre suferin ele 
Bisericii noastre i a dep it timpul - nimeni îns  nu l-a 
întrerupt – cu to ii erau cu ochii în lacrimi. La încheierea 
discursului, Papa Ioan Paul al II-a a spus: „când cineva a 
fost obligat s  tac  40 de ani, are dreptul s  vorbeasc  o 
s pt mân , iar noi, obliga ia s -l ascult m”! 

Cardinalul era o persoan  agreabil : îi pl cea 
s  se întâlneasc  cu oamenii simpli i le asculta toate 
ofurile; tia s  se între in  cu oamenii de cultur  i 
avea un discurs coerent, pl cut i de înalt  inut  
intelectual ; era un p rinte spiritual de o deosebit  
 ne e – profund i categoric, în eleg tor i delicat – 

pentru cei care-i cereau sfatul; avea o capacitate de 
persuasiune deosebit . Am fost foarte mult timp al turi 
de Cardinalul Todea i în foarte multe ipostaze. Se ruga 
mult i cu t rie, avea o credin  cu care putea s  mute 
mun ii din loc, celebra Sfânta Liturghie i celelalte 
sacramente „dumnezeie te”, cânta la slujbe extraordinar 
de frumos, î i preg tea predicile i fascina mul imea 
când vorbea. A avut o inut  de „senator roman”, parc  
era t iat în piatr , era un om liber, a  putea spune – 

 Preas  n ia Voastr , Dragii mei, 
 Reiterând acest pasaj pe care Papa Ioan Paul al 
II-lea l-a rostit în Catedrala Sfântul Iosif din Bucure ti, 
cu ocazia vizitei din 1999, încerc m s  re tr im i noi, s  
ne facem proprie libertatea  ilor lui Dumnezeu pe care 
”s  n ii închisorilor, ai gulagurilor, deltei i canalelor” 
au tr it-o, înl n ui i  ind. Da, liberi i demni ei, prin 
pu c rii i suferin e – liberi noi, într-o societate care cu 
greu î i g se te reperele i care nu- i prea poate de  ni 
scopul. Este lung  lista s  n ilor care au p timit pentru 
c  au crezut, pentru c  erau intelectuali, pentru c  nu 
i-au asumat tr darea, pentru c  au r mas liberi. Printre 

ace ti s  n i ai închisorilor se num r  i Cardinalul 
Alexandru Todea.

La 22 mai, s-au împlinit 10 ani de la 
întoarcerea la „casa Tat lui” a Eminen ei Sale, iar la 
5 iunie 2012 s-au împlinit 100 de ani de la na terea 
domniei sale. Mitropolia Bisericii noastre, Preafericitul 
Cardinal Lucian, a consacrat acest an comemor rilor 
Cardinalului Alexandru Todea.

Cardinalul Todea a avut diverse leg turi cu 
Oradea, dintre care pot s  v  spun concret urm toarele: 
- a fost prieten foarte bun cu Preas  n itul Iuliu Hir ea. 
Dup  ie irea din pu c rie s-au întâlnit de foarte multe 
ori, clandestin, feri i de ochii securit ii, la Cluj, în 
apartamentul familiei P rintelui Ciaca, pentru a discuta 
problemele Bisericii noastre - i a inut cont foarte mult 
de p rerea Preas  n itului Hir ea; de altfel a participat 
personal la înmormântarea Preas  n itului i a celebrat 
prohodul în secret;
- a venit special la Oradea când s-au început celebr rile 
S  ntei Liturghii în limba român  la biserica Sfânta 
Maria. Securitatea f cea presiuni pentru ca Biserica 
Greco-Catolic  s  treac  la romano-catolici. Cardinalul 
nu a fost împotriva celebr rilor în limba român , dar a 
insistat pentru a nu ne pierde identitatea;
- când Monseniorul Coriolan T mâian a suferit atacul 
cerebral, Cardinalul Todea a venit la Oradea pentru a 
a  a din gura Monseniorului cine este succesorul. Eram 
prezent la aceast  întâlnire i am v zut cât de greu putea 
s  se exprime Monseniorul T mâian, dar am reu it s  
în eleg numele succesorului: Vasile Hosu;
- apoi, Preas  n itul Hossu a primit hirotonirea 
episcopal  din mâinile Cardinalului Todea.

A fost grandios Cardinalul nostru, i a fost 
apreciat, respectat i foarte iubit de Sfântul P rinte, 
Papa Ioan Paul al II-lea. În 1990 a participat la Sinodul 

„Lan urile voastre, lan urile enoria ilor vo tri constituie gloria, mândria Bisericii: adev rul v-a f cut 
liberi. Au încercat s  v  reduc  la t cere libertatea, s  o sufoce, dar nu au reu it. Voi a i r mas liberi l untric, 

chiar dac  în lan uri, liberi, chiar dac  în plânset i lipsuri, liberi, chiar dac  comunit ile voastre erau profanate 
i lovite…” (Papa Ioan Paul al II-lea, 8 mai 1999).

* Mesaj rostit cu ocazia evenimentului cultural „Cardinalul 
Alexandru Todea - 100 de ani de la na tere”, inut în data de 
mar i, 26 iunie 2012, în Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea.

PSS Virgil BERCEA
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(urmare din pag. 4)
era întruchiparea libert ii. Iubea poporul român f r  
rezerve i s-a luptat pentru demnitatea lui; iubea Blajul 
ca pe un altar sfânt i iubea Roma cu aceea i t rie. Nu 
a fost bogat niciodat , provenea dintr-o familie cu 16 
copii, dar a avut o alt  bog ie: bog ia su  eteasc , a 
min ii i a inimii. A fost un om, un mare om, un om 
adev rat, un cre tin devotat lui Hristos i Maicii S  nte.

O via , un destin personal care se identi  c  
cu destinul unui neam, al unei Biserici. Model de 
credin  i t rie în orice împrejurare a vie ii, p stor i 
ap r tor al turmei sale, Cardinalul Alexandru Todea 
domin  dincolo de zorii existen ei noastre istorice, din 
ve nicia unde credem cu convingere c  este, r mânând 
unul dintre stâlpii pe care se sprijin  spiritualitatea i 
destinul valorilor române ti autentice, chemându-i pe 
to i la unitate în Biserica lui Hristos, Una, Sfânt .

Mul umesc P rintelui Arhimandrit Manel Nin, 
rectorul Colegiului Grec de la Roma, autorul c r ii, 
„Timpul Domnului, timpul omului”, p rintelui Mihai 
Tegze  pentru traducere, p rintelui Alexandru Buzalic 
pentru prezentare i surorilor lauretane din Baia Mare 
pentru tip rire. Mul umesc Editurii Metropolis - 
Domnilor Horia Neag i Adrian Buza , pentru d ruirea 
cu care au lucrat la apari ia Albumului „Alexandru 
Cardinal Todea 100” i Doamnei doctor Dorina Filip 
care îl va prezenta. Mul umesc P rintelui Silviu 
Hodi  i Editurii Galaxia Gutenberg pentru publicarea 
volumului omagial „Cardinalul Todea”. Mul umesc 
Corurilor „Fiat Lux”, condus de Doamna Profesoar  
Monica Antonia Nica i Coralei „Scola Cantorum”, 
condus  de Maestrul Radu Mure an i mul umesc 
Biroului Pastoral pentru preg tirea acestei întâlniri. V  
mul umesc dumneavoastr  tuturor!

Duminic , 8 iulie, comunitatea greco-catolic  
din Ghenetea l-a primit cu mare bucurie în mijlocul ei 
pe Preas  n itul Virgil.

Dup  ce în urm  cu 8 ani biserica din localitate 
a fost s  n it , iat  c  prin eforturile comunit ii i ale 
unor binef c tori a fost  nalizat  casa parohial , pre-
cum i dou  icoane dispuse pe fa ada bisericii, repre-
zentând pe S  n ii Apostoli Petru i Pavel, a c ror hram 
biserica îl poart .

P.S. Virgil a fost întâmpinat de pr. paroh Gheor-
ghe Li -Demian, pr. prot. Zorel Micl u , to i preo ii din 
protopopiatul de Marghita i un impresionant num r de 
credincio i greco-catolici i ortodoc i care au dorit s  
ne  e al turi la acest moment de s rb toare.

Sfânta Liturghie arhiereasc  a fost celebrat  de 
Preas  n itul Virgil al turi de pr. 
prot. Zorel Micl u , pr. paroh 
Gheorghe Li -Demian, pr. Adrian 

imon Cioar , pr. Florin Ghiulai, 
pr. Alin Or an, pr. Gheorghe Dat, 
pr. Gheorghe Seica, pr. Vasile To-
dean, pr. Gabriel Vana, pr. Ioan 
Aciu.

Preas  n ia Sa, în cuvântul 
s u de înv tur , referindu-se la 
evanghelia duminicii, i-a înt rit 
pe credincio i i i-a îndemnat s  
r mân  tari în credin  spunân-
du-le: „ruga i-l pe Isus s  r mân  
mereu cu voi”. Preas  n itul Virgil 
a mul umit tuturor celor ce s-au 
implicat în edi  carea casei i rea-
lizarea celor dou  icoane. La rân-
dul s u, pr. Gheorghe Li -Demian 
a mul umit lui Dumnezeu pentru 
aceast  zi minunat : „se cuvine 

S  n irea icoanelor 
s -i aducem laud  lui Dumnezeu pentru toate darurile 
care le-a trimis în comunitatea noastr ”. De asemenea 
a mul umit tuturor celor prezen i la aceast  s rb toare, 
familiei i celor care au dat un sprijin atât material, cât 
i spiritual pentru acest eveniment.

Pentru meritele deosebite i implicarea în bunul 
mers al parohiei timp de 8 ani pr. paroh Gheorghe Li -
Demian a fost numit „iconom stravofor” i a primit din 
partea Preas  n itului Virgil crucea pectoral .

Dup  slujb  a urmat s  n irea celor dou  icoane 
de pe fa ada bisericii i a casei parohiale.

La  nal to i participan ii au fost invita i la o aga-
p  fr easc  în curtea bisericii.

Pr. Gheorghe LI -DEMIAN
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(continuare în pag. 7)

„Liceul Român Unit de Fete din Beiu ”
 1896-1948

Otilia B LA

Cartea ,,Liceul Român Unit de Fete din Beiu ’’ 
1896-1948, Monografie istoric , a Doamnei Iudita C -
lu er, ap rut  în Editura Logos ’94, Oradea, 2011, ex-
pune documentat i sistematic istoria unui liceu care 
în decursul unei jum t i de veac a fost, pe scara va-
lorilor, între primele coli din ar , al turi de Liceul 
,,Samuil Vulcan’’.

Desigur, numai o sensibilitate intelectual  par-
ticular  a determinat pe autoare s  caute prin arhive i 
documente date exacte despre Liceul de Fete din Be-
iu , ca s  poat  reconstitui în paginile unei c r i via a 
unei coli cu rol spiritual i cultural determinant pentru 
nord-vestul Transilvaniei, dar i pentru ar , ,,floare a 
darurilor’’ ca i colile Blajului.

Indiscutabil, subiectul c r ii, rodul unei cercet ri 
riguroase, se impune. Lucrarea este îns  mai mult de-
cât o prezentare cronologic  a istoriei unui liceu care 
a avut un rol remarcabil în înv mântul românesc, de 
la deschiderea ,, colii Civile Greco-Catolice de Fete” 
din Beiu , în 1896, de c tre Episcopul greco-catolic de 
Oradea, Mihail Pavel (1827-1902), pân  în anul 1919, 
când devine liceu, i, în continuare, pân  la desfiin area 
institu iei, în 1948, odat  cu suprimarea Bisericii Unite. 
Lucrarea este departe de a interesa doar pe speciali ti.

De la prima pân  la ultima pagin  a monografiei 
este prezent  Episcopia Greco - Catolic  de Oradea i 
Episcopii ei, grija lor pentru colile confesionale, gân-
direa chibzuit  înaintea oric rei hot râri. Episcopia nu 
primea i nici nu solicita sprijin financiar de la stat, 
deoarece orice sprijin implica i o iminent  imixtiune 
în problemele interne ale colii, atitudine consecvent  
atât în timpul dualismului Austro-Ungar, cât i dup  
Unirea din 1918. Numai astfel Episcopia putea asigura 
în colile ei, locul instruirii, al cultiv rii min ii i al 
educa iei, formarea unor caractere adev rate. ,, coa-
la Civil  de Fete”, din 1919, ,,Liceul Român Unit de 
Fete”, i Internatul Pavelian s-au bucurat în tot cursul 
existen ei de o aten ie cu totul deosebit  de c tre Epi-
scopia Greco-Catolic  de Oradea, care le-a sus inut în 
întregime; salariile profesoarelor, dotarea laboratoare-
lor i a bibliotecilor, între inerea colii i a internatului, 
bursele pentru elevele silitoare, totul era asigurat de 
Episcopie, sunt excep ionale situa iile în care se pri-
mesc modeste ajutoare. colile confesionale au trecut 
adesea, în decursul anilor, i prin momente dificile, i 
Liceul Român Unit de Fete, dar în elepciunea ierarhi-
lor a f cut ca ele s  fie dep ite. Referindu-se la astfel 
de situa ii, autoarea afirm : ,,Este meritul, în princi-
pal al ierarhilor Bisericii Unite, care s-au str duit s  
men in  în func iune acest l ca  de cultur , în ciuda 
tuturor opreli tilor, greut ilor i piedicilor de orice 
natur  pe care le-au avut de întâmpinat de-a lungul 
anilor “ (vezi p.23). Pentru salvarea ,,Liceului Român 
Unit de Fete“ din Beiu  de na ionalizarea impus  de 

statul comunist în 1948, IPS. Valeriu Traian Fren iu a 
f cut toate demersurile posibile, e impresionant efor-
tul Episcopului, el arat  cât de importante erau colile 
confesionale pentru Biseric . 

Intrând în subiect, intr m în spa iul or elului 
Beiu , pân  la Unirea din 1 Decembrie 1918, parte din 
Imperiul Austro-Ungar, i de la aceast  dat  a Româ-
niei Mari, cititorul se g se te într-o localitate complet 
diferit  de cea de azi. Casele sunt modeste, o natur  
bogat  cuprinde chiar inima ora ului, ora  fixat în spi-
ritualitatea catolic  i cultura occidental . Catedrala 
greco-catolic  impun toarele coli confesionale greco-
catolice ale Beiu ului: Gimnaziul de b ie i, devenit Li-
ceul ,,Samuil Vulcan”, i ,,Liceul Român Unit de Fete, 
c lug ri ele i c lug rii Ordinului Asump ionist, c ro-
ra le era încredin at  educa ia elevelor i elevilor din 
cele dou  ,,Internate Pavelian”, prezen a în decursul 
timpului a Episcopilor Samuil Vulcan, Mihail Pavel, 
Demetriu Radu i Valeriu Traian Fren iu, a preo ilor-
profesori i a profesoarelor, oameni de rar  cultur  cu 
preocup ri ce dep eau catedra, totul amintea Blajul. 

i a a s-a i dorit s  fie Beiu ul pentru vestul rii: 
Bihor, Satu-Mare, Maramure  i Banat. Via a intelectu-
alilor din Beiu  i a tuturor locuitorilor gravita în jurul 
celor dou  coli. 

În Imperiul Habsburgic Biserica avea dreptul de 
a avea coli confesionale cu predare în limba româ-
n  - existau colile din Blaj (1754), coala latineasc  
devenit Liceul ,,Sfântul Vasile”, Gimnaziul de b ie i 
din Beiu  (1828), Gimnaziul superior greco-catolic din 
N s ud (1863). Pentru fete îns  exista o singur  coal , 
,, coala civil  superioar  de fete” din Blaj, înfiin at  
în 1876 de c tre Mitropolitul Ioan Vancea de Buteasa. 
Episcopul Mihail Pavel simte necesitatea deschiderii 
unei coli de fete, în limba român , în aceste inuturi 
vestice, pentru dezvoltarea intelectual , afectiv  i mo-
ral  a tinerelor, pentru cultura lor general  i preg tirea 
pentru via . La 20 septembrie 1896 are loc inaugura-
rea ,, colii Civile Greco-Catolice de Fete” din Beiu , 
împreun  cu Internatul Pavelian în care î i vor avea 
loc în primul rând orfanele provenind din familii de 
preo i. Episcopul Mihail Pavel, fondatorul institu iei, 
în cuvântul s u a vorbit despre rolul femeilor educate 
în spirit religios, în familie i societate, motiv pentru 
care predarea religiei va avea locul cuvenit. La des-
chiderea oficial , directorul colii, Vasile tef nic , a 
men ionat importan a culturii, a evocat personalitatea 
Episcopului Samuil Vulcan, care ,, a aprins f clia cul-
turii în Bihor” i a men ionat numele continuatorului, 
Episcopul Mihail Pavel, care ,, a asigurat un edificiu 
corespunz tor cerin elor vremii, bine dotat i spa ios, 
care s  ofere condi ii optime desf ur rii procesului 
de înv mânt [...] împreun  cu internatul, o cl dire 
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(urmare din pag. 6)

elegant  cu un nivel, una din cele mai trainice din 
ora ’’ ( Op. cit., p. 42).

coala a fost organizat  dup  prevederile legale 
ale Monarhiei Austro-Ungare, dar urma s  se condu-
c  dup  Regulamentul elaborat de Sinodul Diecezei 
Greco-Catolice de Oradea. Aceast  men iune a devenit 
,,lege” în decursul existen ei Liceului pân  la desfiin-
area lui i suprimarea Bisericii Unite în 1948. Numi-

rea corpului profesoral o f cea Episcopia, profesoarele 
trebuiau s  fie greco-catolice, în schimb elevele puteau 
fi de orice na ionalitate i religie, coala asigurându-le 
cunoa terea i practicarea religiei proprii. 

De la constituirea colii s-a stabilit ca limba ro-
mân  s  fie limba folosit  în comunicarea curent , în 
predarea tuturor disciplinelor de înv mânt i în toate 
actele oficiale. In cadrul Istoriei universale, se preda 
istoria românilor, iar literatura român  se bucura de o 
aten ie deosebit , se studia coala Ardelean , clasicii: 
M. Eminescu, I. Creang , C. Negruzzi, D. Bolintinea-
nu, V. Alecsandri, G. Co buc, I. Slavici, M. Sadoveanu 
etc., literatura fiind un element important în realizarea 
unit ii noastre culturale.

Activit ile desf urate în coal  i internat se 
îmbinau, profesoarele supravegheau dup  - amiaza 
preg tirea lec iilor i l rgeau dimensiunea educa iei 
prin ore de limbi moderne, pian i lecturi. 

Imediat dup  Unirea din 1918, Episcopia de 
Oradea i cadrele didactice ale ,, colii Civile Greco-
Catolice de Fete” hot r sc transformarea colii în li-
ceu, corpul didactic fiind corespunz tor noii situa ii. 
Liceul urma s  respecte programa analitic  a statului 
român, urma ,,...o conlucrare cât mai cordial  cu noul 
stat român’’, încât s  se realizeze armonios integrarea 
Liceului de Fete în sistemul românesc de înv mânt, 
în sistemul general de valori: planul de înv mânt, 
programa colar , manualele, preg tirea de specialita-
te a cadrelor didactice. In decursul existen ei Liceului, 
pân  în 1948, ,,...statul a încercat unele imixtiuni în 
problemele interne ale colii, dar Episcopia Greco-
Catolic  a fost ferm  i a solicitat respectarea dreptu-
rilor sale în privin a patronajului avut asupra colilor 
confesionale” (Op. cit., p. 197).

Dezvoltarea ,,Liceului Român Unit de Fete” a 
impus ridicarea unui nou edificiu prin extensia vechii 
cl diri. In 1938 IPS. Valeriu Traian Fren iu sfin e te 
,,piatra fundamental  a noii construc ii” în care liceul 
se va muta în 1940, construc ie dotat  corespunz tor 
standardelor moderne: s li spa ioase i foarte lumi-
noase, mobilier nou, laboratoare, bibliotec , sal  de 
gimnastic , muzeu etnografic, s li de desen, de muzic  
etc.; vechea cl dire a colii r mânea internatului.

Liceul a avut în tot timpul existen ei sale pro-
fesori i profesoare de elit , capabili s  d ruiasc  din 
înv tura i noble ea lor, s  înve e pe eleve i prin 
ceea ce reprezenta persoana lor. Prezen a i activita-
tea acestora în afara catedrei, în asocia iile i societ -
ile culturale i religioase, în ,,Reuniunea Marian ” 

a laicilor, dar i a elevelor, este remarcabil , de ase-
menea i în publicistica vremii. Profesoarele se disting 

i ca autoare de manuale i literatur  beletristic . De 
la înfiin are, din 1896, pân  la desfiin area Liceului, 
în cadrul celor dou  state, Austro-Ungar, apoi Român, 
toate procesele-verbale ale inspec iilor men ioneaz  
temeinica preg tire de specialitate i metodic  a profe-
soarelor, înalta calitate a lec iilor. Numele cadrelor di-
dactice care au predat la ,,Liceul Român Unit de Fete” 
din Beiu  ne trimit la valori intelectuale i umane greu 
de atins, dintre care amintim câteva : Elisa dr. Pavel, 
directoarea Liceului, Emilia Ille, Elena Musta, Carola 
Horea, Leontina Opri , Viorica Domu a, Viorica Popa, 
Constan a Bruchental, Aloisiu T utu, Ioan Teiu an, Te-
odor Matei, Ioan Matei, Mihai Car i , Stefan Musta. 
Credin a i fidelitatea fa  de Biserica Român  Unit  
cu Roma au m rturisit-o în 1948, când, la suprimarea 
Bisericii, cadrele didactice de la cele dou  licee, cu 
fermitate, au refuzat s  semneze trecerea la ortodoxie. 
Cu un astfel de corp didactic, aria form rii elevelor 
este mai cuprinz toare. In cadrul Liceului a existat o 
preocupare permanent  pentru cultivarea aptitudinilor 
literare prin ,,Societatea de lectur  Mihai Pavel” i nu 
sunt surprinz toare succesele ob inute, la nivel de ar , 
de elevele Liceului, la bacalaureat i în competi iile la 
diferite discipline.

Al turi de Liceu, ,,Internatul Pavelian”, încre-
din at din 1925, de c tre IPS. Valeriu Traian Fren iu, c -
lug ri elor din Ordinul Oblatelor-Asump ioniste, a avut 
un rol covâr itor în educa ia religioas , în formarea unui 
comportament distins, a unei vorbiri alese a elevelor. Cu 
mult  grij  i tact pedagogic, c lug ri ele franceze i ro-
mânce au modelat i au des vâr it personalitatea tinere-
lor fete, le-au preg tit pentru via , trezindu-le interesul 
pentru tot ce este adev r, frumos i bine. 

Timpul d  uit rii multe valori... Cartea ,, Liceul 
Român Unit de Fete din Beiu ” a Doamnei Iudita C -
lu er înl tur  ,,timpul i uitarea’’, ca s  aduc  în aten-
ia cititorilor Biserica Român  Unit  cu Roma, rolul 

ei determinant i de neegalat în spiritualitate, moral  
i cultur . Departe de a fi inactual , azi, când societa-

tea noastr  se afl  la r scruce în ceea ce prive te buna 
educa ie i comportamentul, monografia prezentat  ne 
aduce imaginea idealului înalt pe care omul îl poate 
atinge prin credin  i cultur . Episcopii Diecezei Gre-
co-Catolice de Oradea i cadrele didactice ale ,,Liceu-
lui Român Unit de Fete” ofer  modelul.

 O carte minunat  prin care cunoa tem mai pro-
fund Biserica Român  Unit  cu Roma, deschiderea ei 
spre valorile occidentale, colile i oamenii ei ale i, 
ceea ce ne face s  ne sim im ,,mai înt ri i, mai capa-
bili s  putem continua lupta cea bun  a vie ii”.

i ... doar câteva cuvinte înainte de a încheia... 
Cititorul va reg si în paginile c r ii ceva tulbur tor, o 
anumit  c ldur  sufleteasc , o pre uire a Bisericii Gre-
co-Catolice i o recuno tin  fa  de ea, toate acestea 
pentru c  mama autoarei a fost eleva ,,Liceului Român 
Unit de Fete” din Beiu ... Împ rt esc aceste sentimen-
te i eu care am prezentat cartea, fiind, la rândul meu, 
fost  elev  a acestui liceu.
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Duminic , 17  iunie 2012, în Dumineca Che-
m rii primilor Apostoli de c tre Mântuitorul, în cadrul 
S  ntei Liturghii celebrate de pr. Paroh Lucian Constan-
tin Cociorva, 7 copii din Parohia “Adormirea Maicii 
Domnului” din Ghenci l-au primit pe Isus Cristos în 
su  etele lor.

Copii au sosit în fa a bisericii cu o jum tate de 
or  înainte de începerea S  ntei Liturghii,  ind adu i o 
calea c  frumos împodobit  în cinstea lor.

Sfânta Liturghie solemn  de la ora 11.00 a în-
ceput cu procesiunea pornit  de la casa parohial  pân  
în fa a bisericii, pr. Lucian  ind cel care i-a condus pe 
copii la sfântul altar .  S rb toarea a fost întregit  prin 
prezen a la Sfânta Liturghie a corului Parohiei “Sfântul 
Apostol Andrei” din Carei  avându-l ca dirijor pe dom-
nul Constantin Cociorva

Bucuria celor 7 copii a fost întregit  de faptul c  
p rin ii lor au fost cei care i-au dus de mân  la momen-
tul Împ rt anii i, la rândul lor, i ei au primit acest 
Sacrament deoarece, cu o zi înainte, atât copiii cât i 
p rin ii lor au primit Sacramentul Spovezii. Primirea 
acestor dou  Sacramente a fost precedat  de un timp de 
preg tire spiritual  i catehetic , prin cursuri desf ura-
te în cadrul parohiei  sub îndrumarea p rintelui paroh. 
În cadrul întâlnirilor preg titoare, copiii au încercat s  
îl în eleag  mai bine pe Isus prezent în Sfânta Împ r-
t anie. În predica sa, pr. Lucian le-a amintit copiilor 
i familiilor lor c  aceast  s rb toare este un nou în-

ceput i o aprofundare a prieteniei lor cu Isus, pe care 
trebuie s  îl primeasc  i s  îl viziteze cât mai des în 
c l toria lor spiritual  c tre împ r ia Tat lui ceresc, i 
asemenea pescarilor care au auzit chemarea Domnului, 
i au pornit dup  dânsul, i cei 7 copii au auzit chema-

rea Domnului din Sfânta Euharistie, r spunzând acestei 
chem rii i pornind pe calea Domnului.

Dup  împ rt irea cu Trupul i Sângele lui 
Cristos, cei apte copii, au prezentat un scurt program 
cu poezii i cântece, sub forma unei rug ciuni care a 
venit s  încoroneze frumuse ea momentului. La sfâr-
itul Liturghiei, p rintele a inut  s  mul umeasc  bu-

nului Dumnezeu pentru c  a învrednicit comunitatea 
cu aceast  s rb toare, mul umind i felicitând  copiii, 
dar i pe p rin ii acestora care le-au îndrumat pa ii 
spre biseric , le-a d ruit diplome, iconi e , un rozar i 
c r i de rug ciune care s  le aduc  aminte peste ani 
de acest moment fericit de la Prima Sfânt  Împ rt -
anie. Totodat , p rintele i-a mai îndemnat ca i în 

viitor, duminica, i nu numai, s   e prezen i la Sfânta 
Liturghie, Sfânta Spovad  i la primirea în continuare 
a S  ntei Împ rt anii. Dup  Sfânta Liturghie copii i 
invita ii s-au între inut într-o atmosfer  de s rb toare 
în curtea bisericii.

Pr. Lucian Constantin COCIORVA

Prima Spovad  i Împ rt anie solemn

Exerci ii spirituale pentru preo i 
Papa Benedict al XVI-lea a declarat anul 2012 Anul Credin ei. Prin acest nou an tematic, Papa Benedict do-

re te s  aduc  în aten ia credincio ilor catolici importan a credin ei în via a cre tinului.
Exerci iile spirituale pentru preo ii din eparhia de Oradea, desf urate la Holod, jude ul Bihor, în perioada 

2-12 iulie, au avut ca punct de plecare Scrisoarea apostolic  „Porta 
Fidei”, prin care s-a proclamat Anul credin ei.

Tema din acest an a fost „Patriarhul Avraam - paternitate 
i credin ” medita iile iar medita iile au fost inute de c tre Pr. 

Arhim. Cornel Dirle de la Schitul „Sfânta Cruce” Stânceni, jude ul 
Mure .

Timpul petrecut la Holod a fost pentru cei aproape 100 de 
preo i prezen i un timp de rug ciune, medita ie i comuniune. Che-
marea la credin  a Papei Benedict  ind „o invita ie la convertire 
autentic  i reînnoit  la Unicul Mântuitor al lumii i la o via  nou  
care modeleaz  întreaga existen  pe noutatea radical  a Învierii”.

Biroul de pres
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Sâmb t , 16 iunie 2012, a avut loc Întâlnirea res-
ponsabililor cu pastora ia din Eparhia noastr , în vede-
rea stabilirii noului plan pastoral pentru anul bisericesc 
2012-2013, an pe care Sfântul P rinte Benedict al XVI-
lea l-a dedicat Credin ei. Acest an vrea s  contribuie la 
o „reînnoit  convertire la Domnul”, la redescoperirea 
credin ei, pentru a-i ajuta pe to i cre tinii s  dea m r-
turie „în mod credibil i cu bucurie” celor care sunt în 
c utarea lui Dumnezeu.

Întâlnirea, organizat  de Biroul Pastoral Eparhi-
al pentru Laici din Oradea, s-a desf urat în Aula Mag-
na a Facult ii de Teologie din Oradea.

La întâlnire au participat P.S. Virgil Bercea, pr. 
Vicar Florian Gui, responsabilii Biroului Pastoral, pre-
o ii protopopi, preo ii responsabili cu pastora ia, pre-
edin ii de la diverse asocia ii, institu ii, organiza ii i 

grupuri ale Eparhiei noastre.
În cuvântul s u de înv tur , Preas  n itul Vir-

gil Bercea ne-a vorbit despre Educarea Comunit ii în 
Credin : comunit ile noastre au nevoie de entuziasm 
i de implicare pentru a transmite o credin  vie, cea a 

unei vie i comunitare înr d cinat  în Evanghelie.
Preas  n itul a propus patru op iuni pastorale: A 

merge împreun : e  cacitatea abord rii pastorale ne 
cere ascultare i primire, aceea i disponibilitate prin 
care Domnul s-a f cut înso itorul celor doi discipoli în 
drumul de la Ierusalim la Emaus, acordând aten ie în-
treb rilor i interpretând a tept rile lor: „Isus însu i s-a 
apropiat i mergea împreun  cu ei” (Lc. 24,15). Cristos 
în centrul vie ii noastre i a comunit ii: Isus Cristos 
este centrul i inima  ec rui drum de credin . Trebuie 
s  facem s  creasc  acea sete de cunoa tere i comuniu-

ne cu Domnul pe care primii discipoli o sintetizau prin-
tr-o simpl  întrebare: „Înv torule, unde locuie ti?” 
(In. 1,38). Întâlnirea vital  cu persoana lui Isus Cristos 
ne permite s  dep im dublul pericol de a reduce cre-
din a la un nivel pur emotiv sau de a o transforma în 
rigide formule doctrinale. Comunitatea cre tin  unit : 
drumul credin ei nu se înf ptuie te de unul singur. Lo-
cul istoric în care Isus se ofer  spre întâlnirea persona-
l  este comunitatea eclezial . Aceasta, în primul rând, 
trebuie s  exprime un climat de adev rat  fraternitate, 
care se traduce în rela ii concrete de aten ie, primire, 
reconciliere i slujire reciproc  – principiul fundamen-
tal al comuniunii: „prin aceasta vor recunoa te to i c  
sunte i discipolii mei: dac  ave i iubire unii fa  de al-
ii” (In. 13,35). În aceast  caritate tr it  se ofer  o pre-

zen  transparent  i vizibil  a lui Cristos i este, prin 
urmare, primul mod fundamental prin care Biserica 
este m rturisitoare a mântuirii i educatoare a credin-
ei. Entuziasmul misionar: Evanghelizarea „este ha-

rul i voca ia proprie Bisericii, identitatea sa cea mai 
profund ” (Evangelii nuntiandi, 14). Orice comunitate 
cre tin  trebuie s  se simt  angajat  în a g si în sine 
entuziasmul de a vesti Evanghelia.

A urmat un moment în care s-au prezentat pro-
punerile concrete pentru anul pastoral 2012-2013, dup  
care a luat cuvântul  ecare responsabil cu pastora ia 
pentru a exprima noi sugestii.

În acest nou an pastoral ne dorim s  d m dova-
d  de o tr ire mai profund  a credin ei i o m rturie 
vie a acesteia.

Sr. Letizia

Întâlnire preg titoare pentru stabilirea noului plan pastoral 
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UN COL  DE RAI PENTRU ÎNGERA I
Vacan a de var  este mult a teptat  de 

copii: o perioad  f r  griji, un timp al jocu-
lui i relax rii. Aceste zile, ridic  îns  unele 
probleme p rin ilor. Unde i cum î i vor pe-
trece copiii lor timpul liber? 

Parohia Greco-Catolic  Valea lui Mi-
hai s-a asociat cu ong-ul „Ave Miriam” pen-
tru a veni în  întâmpinarea p rin ilor: „L -
sa i copiii s  vin  la noi!”. Începând cu data 
de 25 iunie pân  în data de 31 august, „Ave 
Miriam” deruleaz  proiectul: „UN COL  
DE RAI PENTRU ÎNGERA I”.

Acest proiect î i are începutul în expe-
rien a pastoral  al centrelor numite oratoriu. 
Pe parcursul anilor am constatat în su  e-
tele celor din afara „registrului” parohial o 
tensiune între dorin a unora de a participa la 
aceste programe i „teama” izvorât  din ulterioara 
critic  a confra ilor lor. În acest context, s-a n scut 
avântul ocupa ional al tinerei asocia ii, în  in ate 
în august 2008 (www.facebook.com/ave.miriam). 
Începând din anul 2009 s-au demarat activit i 
s pt mânale, cu o deschidere larg . Accentul s-a 
pus pe bucuria de „a   împreun ”, ... tot rodul unei 
virtu i cre tine. În 2011, am constatat c  suntem 
dep i i de situa ie, din punct de vedere material 
i structural. Participau la program circa 15-20 de 

copii, c rora trebuia s  le oferim spa iu adecvat, 
materiale didactice i consumabile, un minim de 
standard sanitar. A a s-a n scut ideea în  in rii 
unui centru cre tin de activit i recreative i spiri-
tuale. Proiectul numit „Un col  de rai pentru înge-
ra i” a prins formele birocratice i a fost înaintat 
diverselor institu ii caritative i laice, posibili 
sponsori. Ne bucur m, c  în contextul crizei 
economice, am ob inut un minim  nanciar ne-
cesar demar rii proiectului – 12000 lei – de la 
binef ctorii Ara Shoes România i Consiliul 
Jude ean. Din acest fond ( i voluntariat), am 
amenajat un grup sanitar dublu, o sal  de acti-
vit i, o teras  pentru activit ile în aer liber i 
am amenajat un col  de joac  în curte. 

În prezent, cre tem împreun  cu destina-
tarii proiectului. Zilnic suntem înconjura i de 
murmurul vesel al celor 25-30 de copii. Sunt 
înscri i 30 de copii de 5-10 ani, din care 7 sunt 
greco-catolici. Ace tia sunt supraveghea i con-
stant de un adult, momentan de paroh, perso-
nal, i din data de 9 pân  în data de 23 iulie de 

c tre educatoarea Carmen Rebele , urmat  de Car-
men Zima. Timpul petrecut împreun  este deosebit 
prin veselie i libertate. Programul începe cu sosi-
rea copiiilor la ora 9, servirea micului dejun împre-
un , urmeaz  un moment de socializare, apoi mult 
joc i voie bun . Într-un moment de repaus, asi-
mil m i cuno tin e biblice prin intermediul pro-
iect rii unei reprezent ri a Bibliei prin  gurine din 
lego. A a se petrece timpul în c ldura care, acum, 
este imens  atât spiritual cât i în grade Celsius (se 
dorea i izolarea exterioar , climatizarea optim ). 

Proiectul, în forma sa originar , era mult mai 
complex. Ne bucur m totu i c  am reu it s  asigu-
r m aceast  baz  a infrastructurii. Prin contribu-
ii benevole, p rin ii particip  la costurile regiei, 

consumabilelor, gust rilor (suc i dulciuri) i ale 
juc riilor.

Pr. Zorel ZIMA
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ RI
Cu R. Enescu am cam încheiat orice 

ans  de a-mi mai face prietenii culturale. 
Exemplul singur t ii lui m-a pus de  nitiv în 
gard . Profunzimea în elepciunii se r zbun  
prin singur t i devastatoare.

Sclipirilor intelectual-imorale le prefer 
traiectul mai tern al rigorii etice. Mul i se servesc 
de o a a-zis  seduc ie a culturii doar pentru 
a putea eluda moralitatea. Detest i mai mult 
imoralitatea cultivat , sus inut  cu digresiuni 
gongorice i cu citate aproximative.

Tot mai mul i se sinucid dup  cîte o 
carte publicat . i-au f cut o profesie din a muri  
cu... c r i. Al ii se înmormînteaz  în pomelnicile 
reciproce ale unor reviste. Despre învierea valorii 
nu se su   nici o vorb ... 

La  nal, din via  nu va mai coborî 
nimeni. Timpul va merge gol mai departe. Doar 
din aceast  lume putem muri cu gîndul la o alt  
lume. S-ar putea ca lumea aceasta s   e doar 
rezerva de speran  a altei lumi.

Copacii ar trebui s  educe lumea.
Plictisul parizian, pe malurile Senei, mi-a 

umanizat cel mai mult Parisul. Deambularea prin 
parcurile lui mi-a uniformizat iluziile. Roma, în schimb, 
mi-a a ternut la picioare un covor de melancolii.

Ca scriitor e ti mare doar atunci cînd 
nu po i   g sit niciunde. Cînd e ti gratulat prin 
refuz. Doar din pozi ia de marginal po i re-centra 
lumea pe tine. Po i   iluzia ei de-o clip .

Cerul este peste tot, chiar i sub p mînt.
Farmecul scrisului, ca i cel al vie ii, este 

acela c   ecare cuvînt poate   ultimul...
Nimicul, tocmai pentru c  nu este înc  

ceva are de unde s  de-vin .
Trupul este cea mai proast  „oglind ” a 

su  etului. Arat  mereu un gol.
Moartea face sinteza perfect  a spa iului 

i a timpului. Oriunde am  , tot murim, oricînd 
am  , tot murim.

Este uimitor cum unii vor s  parvin  
chiar cu ceea ce nu au: cultur , talent, voca ie. i 
mai uimitor este c  mul i chiar reu esc.

Exist  in i atît de imorali încît m  mir 
c  pot r mîne întregi toat  ziua. Continu  s  
par  oameni i a doua zi... Chiar i cei care sînt 
morali sînt mai mult pentru c  nu au încotro. Nu 
le reu e te întotdeauna nici imoralitatea. Specia 
uman  a ajuns s  se legitimeze cu exemplarele 
cele mai pu in reu ite, cu avortonii.

Pentru a te putea arunca lini tit în abisul 
scrisului trebuie s  ai în spate cîteva rezerve de 
afectivitate, care s  te mai trag  din cînd în cînd înapoi.

Raport anual 2011:
Calitate versus Cantitate

Anul 2011 a fost pentru Caritas Eparhial Oradea, 
asemenea anilor preceden i, un an plin de provoc ri, de 
mult  munc  dar i de realiz ri pe m sur . 

În 2011 am elaborat planul strategic organiza i-
onal pentru urm torii 3 ani iar în data de 1 septembrie 
am inaugurat Centrul Social Maria Rosa. Masa cald  
oferit  de Caritas Eparhial a împlinit cinci ani i am 
în  in at un nou serviciu: du urile sociale. 

Casa Fren iu: în 2011 am realizat etajul II, man-
sarda i acoperi ul casei.

Prin Centrul de Îngrijire la Domiciliu am conti-
nuat s  oferim servicii de îngrijire la domiciliu persoa-
nelor vârstnice i persoanelor cu handicap. 

În anul 2011 din cei peste 169 voluntari a  a i în 
baza noastr  de date, 95 au fost voluntari activi totali-
zând un num r de 2.620 ore lucrate în serviciul aproa-
pelui.

Prin tot ce am f cut în 2011 am reu it s  respec-
t m mottoul propus Calitate versus Cantitate. Acest 
lucru a fost posibil datorit  implic rii, nu numai pro-
fesionale ci i cu d ruire a personalului angajat i al 
voluntarilor asocia iei.

Nu uit m s  mul umim donatorilor, sponsorilor 
i  nan atorilor activit ilor noastre f r  de care nu am 
  reu it pe deplin.

Pentru vizualizarea întregului raport v  invit m 
s  accesa i: 
http://www.caritaseparhial.ro/media/yrreports/ro/6.pdf



12 VESTITORUL

RADIO VATICAN
ÎN LIMBA ROMÂN

Începând de la 1 iulie, Radio Vatican renun  
treptat la Undele Scurte i Medii pentru America i Eu-
ropa. Emisiunile în limba român  pot   ascultate ori-
când pe Internet i la Radio Maria România.

Radio Vatican consider  c  a venit timpul în care 
s   e posibil  reducerea transmisiunilor cu ajutorul 
tehnologiilor tradi ionale ale Undelor Scurte i ale Un-
delor Medii, transferând resursele în alte direc ii.

De aceea, de la 1 iulie vor înceta toate transmi-
siunile în Unde Medii i Scurte f cute de la Centrul 
de Transmisiune din localitatea Santa Maria di Galeria 
spre mare parte din Europa i America, adic  regiuni-
le din lume în care acoperirea – prin retransmiterea de 
c tre radiourile locale i accesul la programele noastre 
prin Internet - reprezint  deja c ile preponderente pen-
tru a bene  cia de serviciile Radio Vatican.

Cum pute i urm ri emisiunile noastre în noua 
situa ie?

Sfânta Liturghie în ritul bizantin român continu  
s   e transmis  în  ecare duminic  i la marile s rb -
tori începând cu ora 9.10, ora României pe FM - frec-
ven a 93,3; pe Undele Scurte cu frecven ele de 7250 
i 9645 kHz; de asemenea pe Internet - Web Canale 1: 

audi ie în direct.
Emisiunile Programului Român Radio Vatican:
1) - Emisiunea noastr  este difuzat  zilnic între 

ora 21 i 21.20, ora României pe unda medie cu frec-
ven a de 1260 kHz.

2) - Zilnic ne pute i asculta la Radio Maria Ro-
mânia, între 15.10 i 15.30 ora României.

3) - De asemenea, emisiunile noastre sunt difu-
zate prin satelit - Eutelsat Europa - Telepace, seara de 
la 21 pân  la 21,20, i diminea a în reluare între 7.20 i 
7.40 ora României. (EUTELSAT: HotBird 13 grade E - 
12380V - RV Telepace - 118004V - 105 FM)

4) - În  ne, ne pute i urm ri pe Internet: radio-
vaticana.va pagina român  - Web Canal 3: audi ie în 
direct - Web on demand - Podcast

Exprim m speran a ca Radio Vatican, „Vocea 
Papei i a Bisericii în dialog cu lumea”, s  r mân  mai 
departe o prezen  constant  pentru ascult torii de lim-
ba român .

 Mons. Anton LUCACI

Joi, 5 iulie a.c., p rintele Raimondo Salanschi, 
parohul greco-catolic din Vicenza (Italia) a sus inut 
teza de doctorat intitulat  „Particularit i ecleziologice 
ale Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în primul secol 
al existen ei sale”.

Lucrarea prezentat  este o important  contribu-
ie la aprofundarea chestiunilor legate de formarea i 

activitatea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea în pri-
mul ei secol de existen  (1777-1873).

Sus inerea tezei a avut loc în Sala Ferdinand al 
Facult ii de Istorie din cadrul Universit ii „Babe -
Bolyai” din Cluj-Napoca.

Prin aceast  sus inere p rintele a concluzionat 
un drum de mai mul i ani de studiu i cercetare, în care 
a frecventat biblioteci i arhive din mai multe ri.

La sus inerea tezei au fost prezen i: prof. uni-
versitar dr. Cornel Sigmirean, conduc tor tiin i  c i 
vice-cancelar al Universit ii „Petru Maior” din Târgu 
Mure , prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, referent i rector 
al Universit ii din Cluj, membru al Academiei Româ-
ne, prof. univ. dr. Blaga Mihoc, referent i cercet tor 
la Muzeul rii Cri urilor din Oradea, prof. univ. dr. 
Corina Teodor, referent i profesoar  la Universitatea 
„Petru Maior” din Târgu Mure , prof. univ. dr. Ovidiu 
Ghitta, decanul Facult ii de Istorie din Cluj-Napoca.

Au participat, de asemenea, PS Virgil Bercea, 
eparh greco-catolic al Or zii Mari i decan al Facult ii 
de Teologie din cadrul Universit ii Babe -Bolyai, pr. 
Horea Ovidiu Pop, profesor de istorie la Facultatea de 
Teologie de la Departamentul or dean al Facult ii clu-
jene, profesorul Giordano Altarozzi de la Universitatea 
„Petru Maior” din Târgu Mure , Giuseppe Munarini, 
doctor în Filologie la Universitatea „Babe -Bolyai”, 
venit drept reprezentant al Protopopiatului greco-cato-
lic român din Nord-Estul Italiei, familia i alte rude ale 
doctorandului i ale so iei. (...)

Prof. Giuseppe MUNARINI

Doctorat în istorie 



13Iulie-August 2012

Tab ra de var
În perioada 03.07.2012 – 09.07.2012, copiii cu 

vârsta cuprins  între 10 i 14 ani din cadrul grupului 
Fondacio – Cre tini pentru lume, împreun  cu forma-
torii s i, s-au bucurat de zilele însorite petrecute la poa-
lele estice ale Dealurilor Târnavelor, în Casa „Sfântul 
Iosif” din Odorheiu Secuiesc a Congrega iei Inimii Ne-
prih nite. Scopul acestei loca ii a fost, desigur, uitarea 
preocup rilor lume ti, a celor cotidiene, i încercarea 
de a sensibiliza prin con tientizare adev ratele valori 
ce trebuie pre uite. Acest lucru s-a putut face datorit  
acestui cadru atât de minunat, în care cei 140 de copii 
ce tr iesc în aceast  cas  împreun  cu surorile respon-
sabile se bucur  de o via  simpl , o via  de credin , 
respect, ascultare, rug ciune, o via  de comuniune, 
împreun  cu to i cei care tr iesc acolo i problemele, 
identit ile i personalit ile lor, precum i comuniunea 
cu to i cei ce p esc în aceast  cas .

Via a este binecuvântare, este dragostea lui 
Dumnezeu pentru  ecare dintre noi, iar pentru a reu i 
s  putem aprecia iubirea Sa, înc  de la cele mai fragede 
vârste, trebuie s  contribuim la educarea i formarea 
copiilor acestor genera ii. Acest lucru s-a propus în 
aceast  tab r  prin diferitele teme abordate împreun  
cu copiii legate de ascultare, smerenie, umilin , lep -
darea de sine, rug ciune, spovedanie, prietenie, curaj, 
simplitate i sinceritate. Felul în care se percep i se în-
va  acestea înc  de la aceast  vârst  poate   maniera i 
stilul de via , ritmul în care ace ti copii vor „dansa” în 

aceast  lume a consumismului, printre aceste genera ii 
ale tehnologiei, dar i mediocre în acela i timp.

Din programul unei zile de tab r  au f cut par-
te: începerea zilei cu Sfânta Liturghie, micul dejun, 
prânzul i cina luate împreun  cu copiii i comunitatea 
prezent  în cas , dimine ile rezervate momentelor de 
înv tur  prin abordarea temelor propuse, dup -mese-
le pline de joc i voie bun  cu to i copiii prezen i în 
Casa „Sfântul Iosif” dornici de joc i prietenie, iar se-
rile acordate pe ritm de chitar  dar i joc, rug ciune i 
cu siguran  – concluzia zilei. Desigur c  nu au lipsit 
altele momente de cunoa tere ale acestei realit i care 
este Casa „Sfântul Iosif”, un loc de rug ciune i minu-
ne perpetu , un loc de prezen  divin  ce se face sim it  
– „... aici e o cas  a miracolelor, în care copiii sunt cu 
adev rat ferici i”, spune sora Emilia, c reia to i copiii 
îi zic „mama”.

Fiind în apropierea unor puncte turistice impor-
tante ale rii noastre am putut pro  ta de acest lucru 
pentru a le vizita: cetatea de la Sighi oara, Mina de sare 
de la Praid, Sta iunea Sovata, precum i minunatele îm-
prejurimi ale naturii.

Mul umim tuturor responsabililor care au f cut 
posibil  aceast  tab r , precum i binef c torilor no -
tri, i în mod special copiilor i surorilor congrega iei, 
celor ce ne-au f cut de mâncare, celor ce ne-au înv at 
ce frumos este s   m noi în ine servitori pentru cei din 
jurul nostru. Cu speran a c  zi de zi ne vom recunoa -

te nevoile în/
pentru a-i urma 
lui Isus, Isus 
care se jertfe te 
clip  de clip  
pentru noi, dar 
i recunoa terea 

scopului nostru 
ca i cre tini în 
i pentru lume, 

noi, membrii 
Asocia iei Fon-
dacio – Cre tini 
pentru lume v  
invit m conti-
nuu la uniune 
i  delitate în 

rug ciune, spe-
ran , credin  
i iubire!

Daniela 
Ardelean

i Vlad 
Hiri
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Comemorare la V ad 
Pe  rmamentul istoriei noastre, numele Mitro-

politului Ioan Vancea este scris cu litere de aur, sem-
nele l sate de ierarhul care a condus destinele Bisericii 
Greco-Catolice române ti timp de aproape 30 de ani, 
din a doua jum tate a veacului al XIX-lea,  ind vizibile 
i ast zi. Un om a c rui valoare a fost dat  de implica-

rea sa în p storirea Bisericii încredin ate, i de sus i-
nerea drepturilor românilor de ambele confesiuni din 
Transilvania.

Duminic , 5 august 2012, satul V ad a îmbr -
cat straie de s rb toare, cu aceast  ocazie, pe peretele 
Bisericii greco-catolice din localitate,  ind dezvelit  o 
plac  comemorativ , la împlinirea a 120 de ani de la 
trecerea la cele ve nice a Mitropolitului Ioan Vancea de 
Buteasa. Al turi de preotul paroh, Vlad Voicu, au ono-
rat prezen a la Sfânta Liturghie, preo ii Sorin Cr ciun, 
Alexandru Cervid, ipodiaconii Eduard Fischer i Gra i-
an Guia , cuvântul de înv tur   ind rostit de preotul 
Sorin Cr ciun. La acest  comemorare, care face onoare 
eparhiei noastre, s-au al turat în rug ciune credincio i 
din Oradea, Valea lui Mihai, Curtuiu eni i Satu Mare, 
încurajând vechea comunitatea greco-catolic  din V -
ad. La  nalul S  ntei Liturghii a fost evocat  perso-

nalitatea Mitropolitului Ioan Vancea, urmat  de dezve-
lirea pl cii comemorative de c tre unul dintre nepo ii 
Mitropolitului, în persoana d-lui Viorel Vancea, i apoi, 
de ceremonia de s  n ire a acesteia.

Acest moment, deosebit de important în isto-
ria V adului i a eparhiei noastre, semnaleaz  pentru 
posteritate c  tim s  ne cinstim înainta ii, care prin 
efort i rug ciune au contribuit semni  cativ la ridicarea 
cultural  i spiritual  a românilor.

Pentru noi, cei din eparhia or dean , numele 
Mitropolitului Ioan Vancea este legat de V ad, una 
din cele mai vechi parohii bihorene (în  in at  în anul 
1746). Caracterizat de canonicul Georgescu ca  ind 
„cel mai de tept, mai harnic i mai bun” dintre cei cinci 
copii ai familiei Gheorghe i Floare (n scut  Nistor) 
Vancea, tân rul Vancea a fost apreciat înc  de pe b nci-
le colii, cu cali  cativul „bonae spei juvenis” adic  „un 
tân r de bun  n dejde”. În momentul când este primit 
în clerul tân r al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, 
rectorul Vasile Erdélyi, viitor episcop de Oradea, l-a 
caracterizat astfel: „Atât prin  rea sa nobil , cât i prin 
cinstea moravurilor, prin evlavia, devotamentul, alese-
le sale însu iri, precum i prin distinsul progres dovedit 
în studii, cel dintâi s-a f cut vrednic s   e primit cu 
toate voturile i trecut în num rul clerului tân r al aces-
tei eparhii”.

Erudi ia i capacitatea intelectual  deosebit  a 
tân rului Vancea se oglinde te în câteva omilii scrise 
înc  din perioada studiilor de la Viena, una dintre aces-
tea, intitulat  „Despre judecata de pe urm ”, atingând, 

prin expresiile i argumenta iile teologice folosite, co-
tele profunde ale con tiin ei: „Va trebui s  d m seama 
de atâtea daruri ale lui Dumnezeu de care ne-am b tut 
joc! De câte ori n-am voit s  auzim glasul de chemare 
al Domnului? De câte ori cuvântul mântuirii, s m nat 
în su  etele altora, va   dat rod, pe când în su  etul nos-
tru s-a o  lit i a pierit? De câte ori nu vom   r sturnat 
noi rânduiala lui Dumnezeu? [...] Ce vom face, când 
vom vedea atâtea su  ete întregi i nevinovate cerând 
dela Dreptul Judec tor r zbunare pentru sminteala i 
primejdia, în care i-am adus, cu felul nostru de via  
destr b lat ? [...] Ce vom putea îng na, când va   ciu-
ruit  râvna noastr , care toat  ar   trebuit s   e pentru 
casa Domnului? Când pe Domnul îl urm m numai cu 
numele, iar cu fapta lumea i pe diavolul,  indc  nu 
facem voia Lui, ci pofta acestora? Când nu numai noi, 
personal, ne închin m sacrileg lui anti-Crist, ci-i du-
cem totodat  prad  i turma Domnului [...]. S  tim c , 
la aceast  înf i are, din urm  nu vom   judeca i dup  
de ertele noastre p reri ale acestei lumi, ci dup  porun-
cile Evangheliei i dup  datoriile slujbei noastre! [...] 
Drept aceea, s  ne tragem bine seama! Acum e vremea 
bine venit , acum e ziua mântuirii! S  facem bine, pân  
ce avem r gaz, c ci vine noaptea, când nu mai putem 
lucra, când se va ar ta Domnul i va cere socoteala chi-
vernisirii noastre, chemându-ne pe to i la judecata Sa. 
De la noi atârn , s   m dea dreapta ori dea stânga. Îna-
inte! Harul lui Dumnezeu nu ne va lipsi! Amin!”.

Sub acelea i auspicii, ale unei profunzimi inte-
lectuale deosebite, i-a construit omilia de r mas-bun 
din 27 iulie 1848, la plecarea din Institutul Sf. Augus-
tin, discurs caracterizat de canonicul Georgescu ca  -

Silviu-Iulian SANA
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ind „deosebit de mi c tor”, exprimând ata amentul i 
 delitatea sa fa  de Biserica Catolic : „De te voi uita 

pe tine, Sfânt  Biseric  Roman  uitat  s   e dreapta 
mea; s  se lipeasc  limba mea de gâtlejul meu, dac  
tu, Biserica Romei, n-ai r mânea, pân  la cea din urm  
su  are a vie ii mele, grija, bucuria, mângâierea mea!”

De i este ocupat cu ducerea la îndeplinire a mul-
tor sarcini administrative în cancelaria diecezan  or -
dean , canonicul Ioan Vancea î i face timp i pentru 
activit ile c rtur re ti. În anul 1861 apare lucrarea de 
specialitate intitulat  „Dialogu despre Constitu iunea 
Besericei i despre Sinoade”, iar în anul 1863 public  
„Biogra  a sinoptic  e episcopului gr. cath. romanu de 
Oradea-Mare, orecând, Vasiliu baron de Erdélyi”.

În momentul hirotonirii sale ca Episcop de Gher-
la, întâmplat  la 3 decembrie 1865, eruditul episcop 
or dean, Iosif Papp-Szilágyi, rostea o predic  de o fru-
muse e rar , în care se re  ect  cu deosebit  admira ie 
calit ile i personalitatea ierarhului nou s  in it: „O, 
fericit  mam , care te-a n scut; fericit cler i popor, c -
ruia e ti dat episcop i p rinte; c  tu e ti îndrept torul 
credin ei i chip de blânde e; tu pild  de cur ie; tu lu-
min  de la Hristos dat  ca s  luminezi celor ce umbl  
în întuneric i în umbra mor ii; tu darul lui Dumnezeu, 
dat poporului s u, spre mântuirea lui; tu raz  de frumu-
se e a Bisericei; tu binecuvântarea poporului român pe 
care-l iube te Domnul, pentru c  te-a dat lui pe tine”.

Dup  moartea Mitropolitului Alexandru ter-
ca- ulu iu, întâmplat  la 7 septembrie 1867, Episco-
pul Vancea prime te cele mai multe voturi,  ind ales 
Mitropolit de Alba Iulia i F g ra . Este con  rmat de 
c tre Rege la 21 noiembrie 1868, i de c tre Pap , la 
21 decembrie acela i an. La ceremonia de instalare, cu 
modestia caracteristic  unui slujitor al Altarului, Ioan 
Vancea rostea urm toarele cuvinte memorabile: „Dup  
cât ne vor ajuta puterile, de care dispunem din darul lui 
Dumnezeu, ne vom n zui s   m spre folosul i prospe-
rarea, spre în  orirea i înaintarea în toate privin ele a 
Arhidiecezei i a Provinciei noastre biserice ti”.

La încheierea misiunii sale p mânte ti, întâm-
plat  la 31 iulie 1892, numeroase ziare române ti i 
str ine au evocat  gura acestui ierarh. Merit , a adar, 
reproduse cuvintele lui Zenovie Boiu, redactorul revis-
tei „Transilvania” care, în urm  cu 120 de ani, însu  e-
ea paginile revistei cu biogra  a unui bihorean ajuns 

„vl dic ” la Blaj. Care s-a bucurat „[...] de stima i iu-
birea [...], nu numai de la credincio ii s i, ci la to i, cari 
au cunoscut i au tiut pre ui dup  merit activitatea cea 
rar  i atât de m noas  a defunctului, care, precum i 
via a lui cea pie, blând , nep tat  i esemplar  îl pun în 
rândul celor mai buni capi ai bisericei sale. Fie dar, ca 
aceast  activitate pe nobilul teren al lumin rei i cul-
turei poporului nostru s  aduc  veneratului Metropolit 
Ioan resplata promis  celor buni, care el o meritat-o în 
via a sa i o a dorit-o pân  la ultima sa su  are”.

Duminic , 12 august 2012, la Catedrala „Sfân-
tul Nicolae” din Oradea, în cadrul S  ntei i Dum-
nezeie tii Liturghii a Sfântului Ioan Gur  de Aur, 
celebrate de Preas  n ia Sa Virgil Bercea, a avut loc 
slujba primirii schimei monahale pentru fra ii Radu 
(Ciortea) i Grigorie (Borzo ), de acum monahi ai 
Eparhiei de Oradea.

Prin acest ritual, fra ii au asumat starea mo-
nahal  de  nitiv , punându- i întreaga lor via  în 
slujba Domnului nostru Isus Cristos. Ei au fost con-
sacra i printr-un ritual care î i are originea în cel al 
botezului. De acum, constitui i în aceast  stare, fra ii 
vor avea ca i obliga ie îndumnezeirea prin interme-
diul rug ciunii neîncetate, exerci iul virtu ilor, con-
vertirea inimii i observarea în mod  del a celor trei 
virtu i monahale: s r cia, cur ia i ascultarea.

Cu aceast  ocazie au fost prezen i Preacuvi-
osul P rinte Innocenzo Gargano, care i-a format pe 
cei doi fra i la Roma în M n stirea Papei Grigorie 
Dialogul i, de asemenea, Preacuviosul P rinte Arhi-
mandrit Cornel Dîrle, al turi de mai mul i p rin i i 
fra i. Dup  slujb , a avut loc o agap  fratern  desf -
urat  în cantina Seminarului Teologic.

Mul umim Bunului Dumnezeu pentru aceste 
dou  voca ii i rug m pe Maica Sfânt  s  ne ocro-
teasc  cu ale ei s  nte rug ciuni.

Biroul de pres

Primirea schimei monahale 
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Tab ra copiilor grupului „Dominic Savio”
Zorii zilei de 23 iulie... diminea  de vis... cu 

rucsacii preg ti i i buna dispozi ie la îndemân , noi, 
copiii din Grupul „Dominic Savio” al M n stirii Fran-
ciscane „Maica Domnului” din Oradea, al turi de p -
rin ii no tri spirituali, p rintele Augustin Bud u i sora 
Feliciana Unguru, dar i înso i i de câ iva animatori 
care i-au construit cu grij  drum c tre inimile noastre 
i s-au cuib rit acolo, am pornit spre un t râm ce pro-

mitea multe zâmbete i râsete, mult  distrac ie i joc, 
dar i rug ciune... un t râm plin de legende i pove ti... 
spre legendarul Maramure .

Pe sub ferestre de lumin  deschise în bolta ce-
rului albastru, cu respira ii t iate de frumuse ea peisa-
jelor pe care le l sam în urm , str b team drumul, ne-
r bd tori  ind s  ajungem în locul taberei noastre – la 
„Strâmtura”... loc unde, parc  toate colinele i p durile 
s-au adunat împreun  cu credin a... un loc unde timp de 
o s pt mân , am sim it lini tea i mângâierea naturii 
primitoare.

Un zgomot de motor ce s-a oprit avea s  ne 
anun e c , în sfâr it, am ajuns... cât  frumuse e i li-
ni te!... i ni te gazde ce ne-au primit cu mult  c ldur  
la „Oratoriul din Strâmtura”, ajutându-ne s  construim 
gr mada mare de amintiri la care cu to ii am visat...

Cu  ecare zi ce se scurgea, bucuria de a   îm-
preun  se sim ea tot mai mult…  e c  ne rugam,  e 
c  ne jucam,  e c  participam la o competi ie sportiv  
sau mergeam în drume ie… Gr dina Botanic  din Ji-
bou – acest mic paradis sau comoara verde din S laj… 
Ieud – satul copil riei lui Hru c , unde am avut parte 
de o în l toare Liturghie celebrat  de P rintele Au-

gustin… sau Cimitirul Vesel din S pân a, acest cimitir 
unic i faimos pentru crucile sale viu colorate, pentru 
imaginile i versurile de multe ori umoristice a  ate pe 

cruci, sunt doar câteva locuri de neuitat pe care le-am 
vizitat.

Am cunoscut îns  i pove ti de via  impresi-
onante, vizitând „Memorialul Durerii” de la Sighetul 
Marma iei. P ind acolo, am sim it mai întâi o sen-
za ie de uimire... apoi, durere... iubire i respect fa  
de toate acele personalit i politice care i-au g sit 
sfâr itul între acei pere i... pere i care, parc  ne po-
vesteau i ei, despre chinurile la care atunci, au fost 
martori.

Sunt locuri de care ne vom aminti mereu… lo-
curi unde cu siguran  ne-a r mas o f râm  din su  et 
i unde ne vom întoarce întotdeauna cu drag! Împre-

un  am adunat o cutie de amintiri i de clipe frumoa-
se tr ite împreun !... i cum am putea uita de sceneta 
noastr  – „P cal ”, unde  ecare participant a imitat 

eroul preferat, convingând juriul de calit ile sale ar-
tistice… de focul de tab r  care s-a în l at din ce în ce 
mai mult deasupra capetelor noastre, atingând norii… 
sau de mâncarea excep ional  f cut  de tanti Veta…

Toate acestea au f cut ca tab ra noastr  s   e o 
„tab r  de vis”, pentru care acum, am vrea s  le mul-
umim P rintelui Augustin Bud u, Sorei Feliciana Un-

guru i, nu în ultimul rând, animatorilor, acestor adul i 
cu su  et mare, acestor adul i cu su  et de copil…! V  
mul umim i v  iubim!

Carla MARIN

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2012
SEPTEMBRIE

 Inten ia general : Pentru ca politicienii s  ac ioneze mereu cu onestitate, integritate i iubire fa  de adev r. 
 Inten ia misionar : Pentru ca s  creasc  în comunit ile cre tine disponibilitatea la darul de misionari, preo i 
i laici, i de resurse concrete în favoarea Bisericilor mai s race.
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Întâlnirea Na ional  a Tineretului Catolic
Înainte de a da curs acestei provoc ri a întâlnirii 

na ionale a tinerilor catolici, am avut o singur  dorin : 
aceea de a creste ca tân r în Biseric .

A a se i întâmpl  de fapt! Sunt convins  c  Întâl-
nirea Na ional  a Tineretului Catolic 2012 (INTC) este 
un punct de plecare pentru debutan i i în acela i timp un 
punct de reper pentru to i participan ii! Entuziasmul întâl-
nirii, bucuria n scut  odat  cu aceste zile de s rb toare va 
domina în memoria mea mult  vreme i îmi va da elanul 
pentru urm toarele întâlniri!

INTC 2012, al c rei moto este „Bucura i-v  mereu 
în Domnul!” m  aten ioneaz  c , de i întâlnirea de la Ia i 
s-a terminat, bucuria, buna dispozi ie, for a vie tinereasc  
TREBUIE s  continue. Mi se speci  c  „MEREU”, asta 
înseamn  c  odat  cu venirea mea acas  trebuie s  aduc i 
s  perpetuez acel spirit de bucurie în locul în care m  a  u, 
în locul în care muncesc sau studiez…pentru c  misiunea 
continu ! Ei bine, aceast  întâlnire m-a ajutat s  con ti-
entizez faptul c  în ceea ce eu cred i în ceea ce eu vreau 
s  investesc timp, nu sunt singur . Mai sunt o mul ime 
de tineri care, cu zâmbetul pe buze, spun: DA, CRED ÎN 
DUMNEZEU! Asta îmi d  curaj i m  determin  s -mi 
înt resc credin a.

A contat extrem de mult grupul cu care am pornit 
în acest pelerinaj la Ia i. Dumnezeu mi-a f cut un mare 
cadou prin faptul c  grupul Eparhiei de Oradea a fost unul 
unit, deschis, dornic de a transmite ceva bun. Formarea 
grupului la Oradea înainte de plecare, momentul artistic 
de la Ia i, Liturghia animat  de grupul nostru mi-au l sat 
o amintire extrem de pl cut  i un dor imens. E fascinant 
s  te sim i bine cu aceea i oameni la mas , la somn, la 

liturghie, la cântat, în c l torie… iar acum la telefon, pe 
internet…

Mul umesc Domnului i Fecioarei Maria c  a per-
mis ca ace ti tineri s  guste din bucuria de a sta împreun … 
împreun  ei i împreun  cu Dumnezeu! Catehezele, vizite-
le ora ului, expozi iile preg tite au reu it cu siguran  s  îi 
ridice pe tineri atât în plan spiritual, cât i cultural!

A meritat drumul destul de lung, a meritat i c l-
dura… pentru c  mi-am f cut noi prieteni, am reînv at 
c  se poate tr i credin a zâmbind, dansând, rugându-m ! 
Am acea satisfac ie interioar  care nu se poate reproduce 
în cuvinte.

Mul umesc tuturor celor care au f cut posibil  
aceast  întâlnire!

Mul umesc Domnului i Mamei noastre Maria!

Ana-Maria OROS

În luna iunie, a.c., Parohia Greco-Catolic  Valea 
lui Mihai i-a s rb torit hramul mic al bisericii, „Sfântul 
Anton de Padova”. Mutarea festivit ii de pe data de 13 
iunie, data comemor rii sfântului, a avut o motiva ie plin  
de bucurie: a teptarea relicvei Sfântului Anton.

Relicva a fost adus  de c tre p rintele Cristian Sa-
b u. Acest demers a fost motivat de devo iunea local , 
dar i de dragostea i încrederea împ rt it  de cre tinii 
de diferite confesiuni fa  de Sfântul Anton.

Relicva a fost prezentat  solemn în cadrul S  ntei 
Liturghii, celebrat  de p rintele vicar foraneu Radu Filip, 
al turi de protopopul Ierului, Alexandru Duma i preo ii: 
Alexandru Cervid, Silvestru Pogar, Vlad Voicu i Zorel 
Zima, preotul paroh. În cuvintele de înv tur , p rinte-
le Filip l-a prezentat pe Sfântul Anton ca  ind un sfânt 
actual, care prin via a i scrierile sale, inspir  i azi spre 
tr irea unei vie i s  nte în mijlocul Bisericii. În timpul cu-
minec rii, copiii parohiei i un grup de la gr dini a local  
au cântat acompania i de pian „Sunt copil, Isuse”, inspi-
ra i  ind de predic .

În acest context spiritual i sub privirea ocrotitoare 
a Sfântului Anton, preotul paroh a invitat p rin ii prezen i 
s - i aduc  copiii în vacan  la oratoriu. În colaborare cu 

pedagogii, aici se va oferi zilnic un program spiritual i 
de recreere. Acest centru educa ional i de recreere pentru 
copii a fost amenajat de c tre Asocia ia „Ave Miriam”, cu 
sprijinul  rmei Ara Shoes i a Consiliului Jude ean. 

Dup  binecuvântarea copiilor i s  n irea crinilor, 
credincio ii prezen i au venerat relicva a ezat  într-o 
icoan  miniatural  a Sfântului Anton. Relicva se va expu-
ne spre venerare public  în cadrul liturgic în  ecare mar i 
i festiv, la s rb toarea Sfântului Anton, pe 13 iunie.

Pr. Zorel ZIMA

Relicva Sfântului Anton de Padova la Valea lui Mihai
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Al 4-lea campus ecumenic de la Loreto
Însu  e i i de un singur Spirit i formând un sin-

gur trup, 150 de tineri de diferite vârste, de diferite 
confesiuni (romano-catolici, greco-catolici, ortodoc i, 
luterani i anglicani) i na ionalit i (italieni, români, 
englezi, suedezi i danezi) ne-am întâlnit pe 30 iulie 
la Centrul Ioan Paul al II-lea din Loreto, capitala spi-
ritual  a tinerilor, pentru a participa la cel de-al 4-lea 
Campus Ecumenic care a avut ca tem : „Când va veni 
Spiritul Sfânt asupra voastr , voi ve i primi putere i 
îmi ve i   martori … pân  la marginile p mântului” 
(Fap. 1,8). Din Eparhia de Oradea a participat un grup 
de 12 persoane, înso i i de p rintele Alexandru Fi  i 
reprezentan ii Biroului Pastoral: Horia Marchi , res-
ponsabil al departamentului pentru tineri, i Sr. Leti ia.

Campusul Ecumenic a început cu un moment 
de rug ciune, urmat mai apoi de o prezentare a tuturor 
delega iilor, dup  care seara a fost petrecut  împreun  
într-o atmosfer  de s rb toare.

„Dac  tr im potrivit Spiritului, s  ne i purt m 
potrivit Spiritului” (Gal. 5,16). Aceste cuvinte au fost 
tema celei de-a doua zi, care am început-o printr-un 
moment de rug ciune, când  ecare dintre noi a primit 
cuvântul Domnului pentru ziua respectiv , dup  care 
a urmat cateheza zilei, prezentat  de pastorul luteran 
Henrick Kristing Heldal, care ne-a vorbit despre Spiri-
tul Sfânt, cel care locuie te în inima  ec rui cre tin i 
poate transforma via a noastr  prin darurile sale, dac  
îi permitem acest lucru. Christie, o tân r  luteran  ne-a 
dat m rturia vie ii sale, cum prin rug ciune, Spiritul 
Sfânt, ei care era ner bd toare, i-a d ruit darul r bd rii 
i al senin t ii.

„Noi to i am fost boteza i într-un singur Spirit 
spre a forma un singur trup, i to i am fost ad pa i 
într-un singur Spirit” (1 Cor 12,13) a fost tema celei 
de-a doua cateheze, sus inut  de p rintele Alexandru 
Fi , care ne-a vorbit despre Spiritul Sfânt primit prin 
sacramentul botezului i care ne une te cu Cristos i 
ne constituie o singur  Biseric . Opera Spiritului nu se 
opre te doar aici, ci ne ofer  comuniune prin daruri-
le primite i comuniunea s  n ilor. Spiritul Sfânt este 
mereu în mijlocul nostru, de aceea  ecare dintre noi 

trebuie s  î i asume o responsabilitate, deoarece to i am 
fost înzestra i cu daruri pe care trebuie s  le primim i 
s  le punem în practic , creând astfel un dialog spre 
unitate. În aceast  zi am auzit m rturia de via  a lui 
David, care ne-a povestit despre cum s-a schimbat ra-
dical via a sa în urma unui accident de motociclet , su-
ferit de fratele s u care i-a pierdut piciorul stâng. Prin 
aceast  suferin  Dumnezeu a f cut o mare minune în 
via a acestei familii, nu numai prin faptul c  fratele s u 
a supravie uit i acum este campion de ciclism, dar i 
pentru c  s-au apropiat de biseric  i acum, la rândul 
s u, el este cel care ofer  un cuvânt de mângâiere celor 
care se a   în situa i asem n toare.

„Când va veni Spiritul Sfânt asupra voastr , 
voi ve i primi putere i îmi ve i   martori” (Fap 1,8) a 
fost tema celei de-a treia cateheze, sus inut  de p rinte-
le Damaschin, preot ortodox din Re i a, care a amintit 
tinerilor c  un bun cre tin, dup  ce a fost încorporat 
prin Botez cu Cristos, are nevoie de un aliment spiri-
tual, Euharistia, i de Spiritul Sfânt pentru a ajunge la 
acea maturitate în Cristos spre care este chemat  ecare 
cre tin. În aceast  zi am ascultat m rturiile despre ce a 
însemnat tr irea într-un campus ecumenic pentru trei 
tinere din Re ita.

În  ecare zi, dup  momentele de catehez  i 
m rturiile de via , to i tinerii ne-am împ r it în apte 
grupuri de discu ii, unde  ecare a avut ocazia i posi-
bilitatea de a vorbi despre propria sa experien , despre 
darurile Spiritului Sfânt, i despre modul în care aces-
tea prind via  i aduc roade în via a cotidian .

Dup  amiaza am avut din nou ocazia de a ne 
întâlni pentru a comunica frumuse ea acestui parcurs 
spiritual i ceea ce s-a discutat în micile grupuri de di-
minea . A urmat apoi rug ciunea de sear , moment în 
care am prezentat Domnului inten iile pe care tinerii 
le-au scris pe parcursul zilei, dup  care a urmat cina i 
momentul de întâlnire pentru diferitele activit i propu-
se precum: corul, dansul, newsletter, creativitate, foto/
video, unde a predominat o atmosfer  de energie, vese-
lie i bucurie speci  c  tinerilor.

În aceast  perioad  petrecut  la Loreto am avut 
ocazia s  vizit m ora ul Tolentino i Biserica Sfântul Ni-
cola da Tolentino, un sfânt care a tr it propria via  prin 
simplitate i s  n enie. Aici P rintele Massimo, superio-
rul acestei m n stiri augustiniene, ne-a povestit despre 
experien a sa de via  în c utarea chipului lui Cristos, 
despre modul în care a sim it nevoia s  picteze icoane i, 
prin aceast  „scriere a chipului lui Cristos”, Dumnezeu 
i-a d ruit darul de a vedea ast zi în chipul persoanelor pe 
care le întâlne te îns i persoana lui Isus Cristos.

Momentul central al acestor zile ecumenice a fost 
pelerinajul f cut de la Centrul Ioan Paul al II-lea spre 
Sanctuarul din Loreto, unde a avut loc veghea de rug -
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ciune. Am sim it în acest sanctuar prezen a Mariei care 
ne-a primit cu iubirea sa de mam , aici am g sit acea 
pace su  eteasc  i ei,  ecare tân r i-a încredin at pro-
pria via , cerându-i ca i via a noastr  s   e un continuu 
„da” lui Dumnezeu i o tr ire cu bucurie a credin ei.

În acest Sanctuar, în aceast  „cas  spiritual  a 
tinerilor” cum o numea Ioan Paul al II-lea, duminic  a 
avut loc încheierea Campusului Ecumenic prin celebra-
rea S  ntei Liturghii de c tre Episcopul Tonucci. Epi-
scopul a mul umit tinerilor pentru prezen a lor i pentru 
exemplul lor de via  i de tr ire a credin ei, iar la sfâr i-
tul celebr rii a urmat procesiunea în „sfânta cas ”.

Acest campus ecumenic este o experien  de 
neuitat, o îmbog ire spiritual  dar i uman , unde am 
avut cu to ii ocazia s  ne sim im bine împreun , s  ne 
respectam unii pe al ii creând unitate în diversitate.

Mul umim Bunului Dumnezeu pentru aceste mo-
mente frumoase, mul umim Biroului Pastoral i tuturor 
celor care au f cut posibil acest schimb de experien .

Impresiile tinerilor participan i
Horia Marchi :
Pentru mine a fost ce-a de-a treia oar  când am 

vizitat Centrul Papa Ioan Paul al II-lea: prima oar  am 
fost la Forumul European al Tinerilor, apoi am fost în 
vizit  cu un grup de preo i i c lug ri romano-catolici 
din comunitatea de slovaci a Diecezei de Oradea.

Campusul Ecumenic este o experien  pe care 
 ecare tân r ar   bine sa o tr iasc , deoarece este mo-

mentul oportun de a cunoa te i în elege modul de a tr i 
credin a al tinerilor apar inând altor confesiuni. Faptul 
c  to i am acceptat s  împ rt im i s  tr im o s pt mâ-
n  împreun  demonstreaz  c  importan a cea mai mare 
o are Dumnezeu i credin a în El, nu modul în care ne 
manifest m credin a.

Mul umim lui Dumnezeu i organizatorilor c  
au f cut posibil  aceast  întâlnire i c  am participat i 
noi, tinerii greco-catolici.

Rita Jurc : M  bucur foarte mult c  am reu it 
s  particip la acest campus ecumenic, unde am avut 
ocazia s  cunosc oameni noi i culturi noi, respectiv 

religii noi. Pentru mine a fost o experien  
deosebit  i de neuitat, aici m-am sim it cu 
adev rat om, iar pentru mine, om înseamn  
a proveni de la Dumnezeu si a merge spre 
Dumnezeu. În aceast  s pt mân  am înv -
at lucruri noi, am avut un program frumos 

unde cu to ii am reu it s  ne cunoa tem i 
s  vorbim cât mai mult, am participat la 
discu iile pe grupuri, unde am vorbit des-
pre Spiritul Sfânt,  ecare în parte i-a ex-
primat ideile i propriile gânduri deschis în 
fa a noastr , am participat la workshop-uri, 
am vizitat „Sanctuario della santa casa di 
Loreto” care a fost un loc miri  c, am fost 
foarte impresionat  de minun iile acelei 

bazilici, am avut un moment de lini te pentru su  etele 
noastre acolo i cred c  cu to ii ne-am umplut de pace, 
lini te su  eteasc  i bucurie. Sunt foarte mandr  ca am 
participat i sper s  mai particip în continuare la astfel 
de activit i.

Andrei Dasc lu: Participarea la întâlnirea ecu-
menic  de la Loreto ne-a oferit oportunitatea de a cu-
noa te tineri având alte confesiuni, de a în elege cultura 
i obiceiurile din alte ri, modul în care se desf oar  

liturghiile, dar i viziunea acestora asupra lui Dumnezeu, 
ceea ce înseamn  Spiritul Sfânt pentru  ecare dintre noi 
i cum putem s  avem o via  spiritual  în prezen a aces-

tuia. Am reu it s  m  încarc spiritual, s  m  rog pentru 
cei apropia i i s   u mai aproape de Dumnezeu. Ceea ce 
m-a impresionat cel mai mult a fost implicarea tinerilor 
participan i în activit ile organizate pentru noi. Totoda-
t , m rturiile unor tineri ne-a f cut s  ne schimb m mo-
dul în care percepem întâmpl rile mai pu in fericite din 
vie ile noastre, deoarece acestea sunt încerc ri care ne 
fac mai puternici i reprezint  o cale de a ne apropia mai 
mult de Dumnezeu. A fost o experien  unic .

Xenia Bara: Întâlnirea ecumenic  de la Loreto 
a fost o experien  deosebit . Am întâlnit oameni noi, 
având confesiuni i tradi ii diferite, dar am constatat cu 
bucurie c  avem foarte multe în comun. Mi-au pl cut 
în mod deosebit discu iile pe grupuri, unde am avut 
oportunitatea s  ne împ rt im gândurile i tr irile în 
leg tur  cu ce înseamn  Spiritul Sfânt pentru  ecare 
dintre noi, cum îi sim im prezen a i cum ac ioneaz  în 
vie ile noastre. Au fost memorabile i serile în care am 
cântat împreun , reu ind s  cre m bun -dispozi ie, s  
ne apropiem unii de al ii i s  leg m noi prietenii. Am 
r mas pl cut impresionat  de faptul c  din ce în ce mai 
mul i tineri aleg s  îl primeasc  pe Dumnezeu în vie ile 
lor i s  urmeze calea lui Cristos. Sper s  am posibili-
tatea s  particip i pe viitor la aceste întâlniri, deoarece 
m-am sim it foarte bine i am avut multe de înv at.

Sr. Letizia
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Hramul M n stirii „Preas  ntei Inimi a lui Isus” 

1,5 Lei

S-a întors la Domnul

Vineri, 15 iunie 2012, de s rb toarea „Preas  ntei 
Inimi a lui Isus”, a avut loc la Zal u hramul m n stirii 
surorilor din Congrega ia „Institutul Preas  ntei Inimi a 
lui Isus”, fondat  de Maria Schinina. 

La invita ia maicii superioare, Doroteea Azzara, 
i a surorilor din congrega ie, au sosit credincio i din 

Zal u i împrejurimi, împreun  cu p rintele protopop 
de Zal u, Valer P r u, preo i greco-catolici din proto-
popiatul de Zal u, precum i parohul Bisericii Roma-
no-Catolice din Zal u, pr. Sövér István.

Liturghia solemn  a fost condus  de c tre p rin-

tele vicar foraneu al S lajului, Gheorghe urca , 
iar pr. Nicolae Bodea, protopopul imleului-Sil-
vaniei, a rostit cuvântul de înv tur . Dup  li-
turghie a avut loc consacrarea mai multor familii 
la Preasfânta Inim  a lui Isus, iar dou  persoane 
care au f cut aceast  consacrare în anii trecu i, au 
dat m rturii despre binecuvânt rile observate în 
aceast  perioad  în propriile lor familii. Progra-
mul s-a încheiat cu un program artistic sus inut de 
copiii de la gr dini a care î i desf oar  activit i-
le în cadrul m n stirii.

Întregul eveniment a fost transmis în direct 
i la Radio Maria.

Orest NICHITA

Liviu Dat, n scut la 19.05.1982 a decedat în 
ziua de 24.07.2012. A fost voluntar al Asocia iei Ca-
ritas Eparhial Oradea. Red m în continuare o parte din 
gândurile împ rt ite de Liviu când era voluntar:

Înainte de a intra în Caritas Eparhial, am avut 
ocazia de a vedea ce înseamn  voluntariatul în str -
in tate. Tinerii de acolo fac totul din su  et, nu se 
ocheaz  i nu simt dezgust, indiferent de cum arat  

bene  ciarul din fa a lor. Am încercat s  aplic aceast  
atitudine acas . Împart haine i mâncare, f r  s  fac 
diferen e între nevoia i. Dincolo de hran , le pot oferi 
un i un sfat. Sunt oameni care nu au cu cine schimba 
o vorb . Ei nu mai conteaz  pentru nimeni. Mul i gân-
desc c  cei care sunt pe strad , pot   de vin  pentru 
cum au ajuns. Eu m  gândesc de câte ori îi v d c  e 
vina mea, vina noastr , vina societ ii. Sunt atitudini 
care pot doborî oameni.

Liviu, la Caritas Eparhial Oradea a oferit peste 
125 de ore celor a  a i în di  cultate.

Credin a acestui tân r s-a manifestat prin fapte 
de caritate.

În numele tuturor angaja ilor, voluntarilor i be-

ne  ciarilor îi mul umim lui Liviu i îl rug m pe bunul 
Dumnezeu s  îl a eze în cortul drep ilor S i.

Caritas


