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S  n irea bisericii greco-catolice din Petrani
Duminica, 16 septembrie 2012, a avut loc s  n-

irea bisericii parohiale din localitatea Petrani, jude ul 
Bihor, protopopiatul de Beiu . Evenimentul a fost im-
portant nu numai pentru comunitatea parohial  p sto-
rit  de pr. Ionu  Dumitru Oprea, dar i pentru întreg 
protopopiatul de Beiu , lucru dovedit de prezen a nu-
meroas  a credincio ilor din parohiile învecinate, în 
frunte cu p storii lor. 

Ierarhul locului, PSS Virgil Bercea, a fost întâm-
pinat înaintea bisericii de c tre pr. Ioan Mada, protopop 
de Beiu , pr. Ionu  Oprea, parohul locului i de un so-
bor de 16 preo i, prezen i la eveniment. A fost prezent 
de asemenea i pr. Dumitru Straca, parohul comunit ii 
ortodoxe din Petrani, precum i primarul Comunei Po-
cola, domnul Ioan Ma ca  . 

Slujba de s  n ire a bisericii a precedat Sfânta Li-
turghie arhiereasc  i a fost împ r it  în trei momente. 
În primul moment s-a f cut procesiunea în jurul bise-
ricii i s  n irea acestea în exterior. Al doilea moment 
a constat în consacrarea Altarului cu ritualul celor trei 
sp l ri (cu ap  i s pun, cu vin i cu Sfântul i Marele 
Mir) i introducerea s  ntelor moa te i a hrisovului în 
Altar. În al treilea moment s-a s  n it biserica în interior 
i iconostasul, prin stropirea cu ap  s  n it  i ungerea 

cu Sfântul i Marele Mir.
Dup  s  n irea bisericii s-a celebrat Sfânta Litur-

ghie arhiereasc , r spunsurile  ind date de un grup de 
seminari ti i absolven i ai seminarului “S  n ii Trei Ie-
rarhi” din Oradea. În omilia pe care a rostit-o, PSS Virgil a sub-

liniat importan a bisericii într-o comunitate ca loc al 
întâlnirii dintre om i Dumnezeu i mai ales ca loc 
unde omul merge pentru „a sta împreun  cu Dom-
nul”. În acela i timp a adus mul umirile de rigoare 
celor care s-au str duit pentru împlinirea dorin ei 
oamenilor din Petrani de a se putea ruga în propria 
lor biseric . A mul umit în mod special parohului 
locului, pr. Ionu , precum i p rintelui Ioan anta, 
cel care a p storit comunitatea pân  în anul 2008 i 
sub p storirea c ruia s-a ini iat proiectul construirii 
acestei biserici. 

Cum se cuvenea, la  nalul celebr rii, pr. Ionu  
a adus mul umiri celor care au sus inut de la început 
pân  la  nal realizarea proiectului de construc ie a bi-
sericii. A mul umit în mod special comunit ii parohi-
ei Sf. Ieronim din Padova (Italia) i p rintelui Alessio 
Bertesso, sub p storirea c ruia se a  a pe atunci aso-
cia iilor religioase din str in tate, primarului comunei 
Pocola i credincio ilor parohiei Petrani. Nu în ulti-
mul rând a mul umit PSS Virgil pentru suportul mate-
rial i în special pentru cel moral care l-a oferit de la 
început. Dup  încheierea S  ntei Liturghii s-a celebrat 
s  n irea troi ei a  ate în fa a bisericii.

Pr. Anton CIOBA
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Iubi i fra i i surori,
În centrul Evangheliei de ast zi (Mc 7,31-37) 

exist  un mic cuvânt, foarte important. Un cuvânt care 
– în sensul s u cel mai profund – rezum  tot mesajul 
i întreaga lucrare a lui Cristos. Evanghelistul Marcu îl 

reproduce chiar în limba în care Isus l-a pronun at, astfel 
c  îl sim im înc  i mai viu. Acest cuvânt este “Effata”, 
care înseamn , “deschide-te”.

S  vedem contextul în care este plasat. Isus trecea 
prin regiunea cunoscut  sub numele de Decapole, între li-
toralul Tirului i Sidonului i Galileea, o zon  prin urmare 
nu iudaic . I-au adus la el un om surdo-mut, pentru ca s  îl 
vindece – evident faima lui Isus se r spândise pân  acolo. 
Isus l-a luat deoparte, i-a atins urechile i limba, i apoi, 
privind spre cer, cu un suspin adânc a spus, “Effata”, care 
înseamn , “Deschide-te”. i îndat  omul a început s  aud  
i s  vorbeasc  corect (cf. Mc 7,35). Iat  deci semni  ca ia 

istorico-literar  a acestui cuvânt: acel surdo-mut, datorit  
interven iei lui Isus, “s-a deschis”; înainte era închis, izo-
lat, pentru el era foarte greu de a comunica; vindecarea a 
fost pentru el o “deschidere” fa  de al ii i fa  de lume, o 
deschidere care, pornind de la organele de auz i de vorbi-
re, antrena întreaga sa persoan  i via : în sfâr it putea s  
comunice i deci s  se raporteze într-un mod nou.

Dar tim cu to ii c  închiderea omului, izolarea lui, 
nu depinde doar de organele de sim . Exist  o închide-
re interioar , care prive te nucleul profund al persoanei, 
ceea ce Biblia nume te “inim ”. Pe aceasta Isus a venit 
s-o “deschid ”, s  o elibereze, pentru a ne face capabili 
s  tr im pe deplin rela ia cu Dumnezeu i cu ceilal i. Iat  
de ce spuneam c  acest mic cuvânt, “Effata – deschide-
te”, rezum  în sine întreaga misiune a lui Cristos. El s-a 
f cut om pentru ca omul, f cut l untric surd i mut de 
p cat, s  devin  capabil s  asculte vocea lui Dumnezeu, 
vocea iubirii care vorbe te la inima lui, i astfel s  înve e 
s  vorbeasc  la rândul s u limbajul iubirii, s  comunice 
cu Dumnezeu i cu ceilal i. Din acest motiv, cuvântul i 
gestul de “Effata”, au fost incluse în Ritul Botezului, ca 
unul dintre semnele care îi explic  semni  ca ia: preotul 
atingând gura i urechile noului-botezat spune “Effata”, 
rugându-se ca acesta s  poat  curând asculta Cuvântul 
lui Dumnezeu i m rturisi credin a. Prin Botez, persoa-
na uman  începe, ca s  spunem a a, s  “respire” Duhul 
Sfânt, acela pe care Isus îl invocase de la Tat l cu acel 
suspin profund, pentru a-l vindeca pe surdo-mut.

S  ne adres m acum în rug ciune Mariei Preas  n-
te, a c rei Na tere am s rb torit-o ieri. Datorit  rela iei 
sale unice cu Cuvântul întrupat, Maria este pe deplin 
“deschis ” la iubirea Domnului, inima ei este în mod con-
stant în ascultarea Cuvântului s u. Mijlocirea ei matern  
s  ne dobândeasc  s  experiment m în  ecare zi, în cre-
din , miracolul “Effata”, pentru a tr i în comuniune cu 
Dumnezeu i cu ceilal i.

Effata, rezumat la întregii lucr ri a lui Isus
9.09.2012

 Alocu iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug ciunea Angelus
Legea lui Dumnezeu cl uze te omul

2.09.2012

Iubi i fra i i surori,
În Liturghia Cuvântului din aceast  duminic  se re-

marc  tema Legii lui Dumnezeu i a poruncii Sale: un ele-
ment esen ial al religiei ebraice i chiar al celei cre tine, în 
care î i g se te deplina realizare în iubire (cf. Rm 13,10). 
Legea lui Dumnezeu este Cuvântul S u care c l uze te 
omul pe calea vie ii, îl face s  ias  din sclavia egoismului 
i îl duce în “ ara” libert ii i vie ii adev rate. De aceea, 

în Biblie Legea nu este v zut  ca o povar , o limitare opri-
mant , ci ca darul cel mai pre ios al Domnului, m rturia iu-
birii Sale paterne, a voin ei Sale de a sta aproape de poporul 
S u, de a   Aliatul s u i de a scrie cu el o istorie de iubire. 
Astfel se ruga piosul israelit: “Orânduirile Tale sunt desf -
tarea mea i nu voi uita cuvântul T u. (…) C l uze te-m  
pe calea hot rârilor Tale, c ci pe ea mi-am g sit bucuria” 
(Ps 118/119,16.35). În Vechiul Testament, cel care transmi-
te poporului legea în numele lui Dumnezeu este Moise. El, 
dup  o lung  c l torie prin de ert, în pragul rii promise, 
proclam  astfel: “Acum, Israele, ascult  poruncile i legile 
pe care vi le fac cunoscute, ca s  le împlini i. În felul acesta 
ve i tr i i ve i intra în st pânirea rii pe care vi-o d  Dom-
nul Dumnezeul p rin ilor vo tri” (Deut 4,1).

Iat  problema: când poporul se stabile te în ar , 
i este depozitarul Legii, este tentat s  î i pun  din nou 

siguran a i bucuria sa în ceva care nu mai este Cuvântul 
Domnului: în bunuri, în putere, în alte “divinit i” care 
în realitate sunt zadarnice, sunt idoli. Desigur, Legea lui 
Dumnezeu r mâne, dar nu mai este lucrul cel mai impor-
tant, regula de via ; devine mai degrab  un paravan, o 
acoperire, în timp ce via a urmeaz  alte c i, alte reguli, in-
terese adesea egoiste individuale i de grup. Astfel religia 
î i pierde sensul s u adev rat, care este acela de a tr i în 
ascultare fa  de Dumnezeu, pentru a face voia Sa – care 
este adev rul despre  in a noastr  – i astfel a tr i bine, în 
adev rata libertate, i este redus  la practicarea unor uzan-
e secundare, care satisfac mai degrab  nevoia uman  de a 

se sim i în regul  cu Dumnezeu. Acesta este un risc grav 
al  ec rei religii, pe care Isus l-a întâlnit în timpul S u, 
dar care poate ap rea, din p cate, chiar i în cre tinism. 
De aceea, cuvintele lui Isus în Evanghelia de ast zi împo-
triva c rturarilor i a fariseilor trebuie s  ne dea de gândit 
i nou . Isus î i însu e te cuvintele profetului Isaia: “Acest 

popor m  cinste te cu buzele, dar inima lui este departe de 
Mine. Cinstea pe care mi-o dau ei este zadarnic , înv tu-
rile lor nu sunt decât ni te prescrip ii omene ti” (Mc 7,6-7; 
cf. Is 29,13). Apoi conchide: “L sând la o parte porunca lui 
Dumnezeu, voi ine i tradi ia oamenilor” (Mc 7,8).

Apostolul Iacob, în Scrisoarea sa, avertizeaz  i el îm-
potriva pericolului unei religiozit i false. El le scrie cre tinilor: 
“Pune i cuvântul în practic , nu v  mul umi i numai s  îl asculta i: 
c ci altfel v  în ela i pe voi în iv ” (Iac 1,22). Fecioara Maria, c -
tre care ne îndrept m acum în rug ciune, s  ne ajute s  ascult m 
cu inim  deschis  i sincer  Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca 
s  orienteze în  ecare zi gândurile, alegerile i faptele noastre.
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Episcopul Mihai Pavel
1827-1902

,,R mâne îns  posterit ii datorin a de a descrie în cadre cât  mai largi via a lor, dup  ce cu timpul se va 
putea vedea i  cunoa te mai am nun it roadele bogate i binecuvântatele urm ri  ale faptelor s vâ ite de ei. C ci, 

precum frumuse ea i m re ia  mun ilor înal i se pot vedea i admira de ajuns numai de la o anumit  dep rtare, 
în zarea clar  i în perspective de lumin   netulburat  de cea  i de umbre, a a i via a oamenilor mari se  poate 

judeca i aprecia mai bine, dup  trecerea unui anumit  timp...”  Iacob Radu

Sunt îns  personalit i atât de distincte, încât va-
loarea lor este recunoscut  înc  în timp ce sunt în via  
- a a este i cazul Episcopului Mihai Pavel. In artico-
lul ,,Michail Pavel - Episcop greco-catolic de Oradea- 
Mare” -, ap rut în ,,Calendarul Unirii - pe anul comun 
1898”, Tipogra  a Seminarului Arhidiecezan, Blaj, scris 
cu ocazia Jubileului – 25 de ani de la consacrarea de Epi-
scop - îi g sim schi at portretul: ,,Cine nu tie, cine nu 
a auzit de jertfele nenum rate pe care acest ministru al 
lui Cristos le aduce pe altarul Bisericii, pentru binele 
credincio ilor s i ?” E întrebarea retoric  cu care începe 
articolul ca, imediat, s  avem i r spunsul autorului: ast-
fel de caractere înalte, astfel de preo i exist  în Transil-
vania datorit  Unirii cu Roma de la 1700. Unire prin care 
,,ni s-a redat adev rata credin  i s-a s dit în inimile 
credincio ilor i ale preo ilor acel spirit de jertf , acea 
inim  mare, de a da totul pentru neam i Biseric ! i-
rul preo ilor Bisericii Unite e o dovad  vie”. i portretul 
Episcopului sus ine a  rma ia: ,,Excelen a Sa Michail 
Pavel, Episcopul jubilar, e o pild  excelent , vrednic  
s   e urmat  de to i [...] Noul edi  ciu gimnazial din 
Beiu , internatul de b ie i i cel de fete, împreun  cu 

coala Civil , zidite toate din muni  cen a sa, ne spun 
mai evident decât orice cifre, de iubirea de jertf  a ma-
relui Episcop. Dar sumele ce le d  în  ecare an pentru 
ajutarea preo imii? Dar stipendiile ce le d  studen i-
lor i feti elor (elevilor i elevelor din Beiu )? Dar aju-
toarele pentru îmbr carea tinerilor din Colegiul de la 
Oradea?... i multe altele, cine le poate în ira? Cine 
le poate spune? Cine le poate ti?” ,,Calendarul Unirii 
- pe anul comun 1898”, Tipogra  a Seminarului arhidie-
cezan, Blaj, 1898, p. 66).

Episcop al Diecezei de Oradea timp de 23 de ani 
(1879-1902), Mihai Pavel a fost ,,unul din marii me-
cena i ai neamului românesc”. Contemporanii o tiau, 
de aceea îl iubeau i îl pre uiau. Inc  de atunci ,,Fap-
tele-i umanitare i jertfele pentru Biseric  i neam, 
i-au ridicat deja în inimile tuturor românilor un mo-
nument nepieritor” (Op. cit., p. 66).

Mihai Pavel s-a n scut în Recea, jude ul Ma-
ramure , în 1827. Provenea dintr-o familie modest , 
dar de origine nobil  - tat l viitorului Episcop a fost 
cantor. Urmeaz  clasele de gimnaziu la c lug rii fran-
ciscani minori i din Baia Mare, iar liceul la Satu Mare 
i Kasovia (azi Kosice). Începe Teologia la Institutul 

,,Sf. Barbara” din Viena, dar, din cauza Revolu iei din 
1848, termin  studiile la Ungvar, în 1851. În to i anii de 
coal  s-a remarcat ca elev i student str lucit.

A fost s  n it preot celib la 21 martie 1852 de c tre 
Episcopul de atunci al Muncaciului, Vasile Popovici. În-
apoiat acas , este numit paroh la Ap a de Jos (fosta Ce-
hoslovacie), apoi vicar al Maramure ului, cu re edin a la 
Slatina (în apropiere de Sighetul Marma iei, peste Tisa, 
acum în Ucraina). Apostolatul i-a fost bogat, a f cut s  
creasc  credin a în su  etele credincio ilor i a zidit mul-
te biserici, printre care i cea din Slatina. In acela i timp, 
a reorganizat înv mântul românesc, a ridicat coli, a 
pus bazele ,,Preparandiei“ din Sighetul Marma iei, în 
1862, i a în  in at ,,Asocia iunea pentru cultura popo-
rului român din Maramur ”, în 1860, cea mai veche 
asocia ie cultural  a românilor de pretutindeni. Fiindu-
i recunoscute meritele, în 1870 Împ ratul i-a acordat 
distinc ia de Cavaler al ,,Ordinului Francisc Iosif I, iar 
Papa l-a numit episcop,  ind consacrat la Blaj, în 1873, 
pentru Dieceza Gherlei, în  in at  în 1853. Prin m suri-
le în elepte i energice, cu blânde ea i bun tatea care îl 
caracterizau, a r mas în con tiin a credincio ilor ca unul 
dintre cei mai mari P stori.

Din 8 iunie 1879 este Episcop al Diecezei de 
Oradea, ,,unde desf oar  o bogat  activitate pe toate 
t râmurile vie ii biserice ti”, a  rm  Pr. Prof. dr. Ioan 
M. Bota, în ,,Istoria Bisericii Universale i a Bisericii 
Române ti de la origini pân  ast zi”, deasupra tuturor 
realiz rilor spirituale i culturale punând colile din 
Beiu . În 1887 a deschis ,,Internatul Pavelian” de b -
ie i, pentru 400 de elevi, ,,aproape to i cu între inere 
gratuit ”, i tot pentru ei construie te o sal  de gim-
nastic  modern  i bine dotat . Cel mai mare dar al 
Episcopului pentru inuturile noastre a fost în  in area, 
în 1896, a ,, colii Civile Greco-Catolice de Fete”, în 
limba român , i a ,,Internatului Pavelian”de fete. Ca 
i toate colile noastre confesionale, coala Civil  era 

deschis  tuturor, indiferent de na ionalitate sau religie. 
coala Civil  a devenit, din 1919, ,,Liceul Român Unit 

de Fete” i a func ionat ca o institu ie str lucit  pân  în 
1948, când a fost des  in at  odat  cu suprimarea Bise-
ricii Unite. La în  in area colii, Episcopul a oferit 120 
de burse pentru elevele s race, având o grij  deosebit  
pentru cele care erau din familii de preo i. Tot atunci, 

Otilia B LA

(continuare în pag. 5)
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(urmare din pag. 4)
Episcopul Mihai Pavel a hot rât ca taxa de înscriere în 
coal  s   e destinat  dot rii bibliotecii, procedeu ce s-a 

continuat, încât Liceul se bucura de a   avut una din cele 
mai bogate biblioteci. La Oradea a d ruit sume însem-
nate ,, colii Normale”, ,,Seminarului Teologic” i Cate-
dralei ,,Sf. Nicolae” pentru zugr virea ei, ceea ce a f cut 
din acest l ca  de cult or dean cea mai frumoas  biseric  
din Ardeal. Aceea i d rnicie a avut-o i pentru Biserica 
parohial  din Beiu . In timpul p storirii sale, cu ajutorul 
s u s-au zidit i au fost reparate 34 de biserici, 32 de case 
parohiale i 41 de coli. Episcopul Mihai Pavel este cel 
care a descoperit Stâna de Vale i a transformat-o într-o 
minunat  sta iune de odihn  i reculegere.

,,T ria credin ei sale catolice i devotamentul 
c tre Sfântul Scaun Apostolic al Romei au fost ne r-
murite”, ne aminte te Canonicul Iacob Radu în ,,Istoria 
Diecezei Române-Unite a Or zii-Mari”. Apreciindu-l 
în mod deosebit, Papa i-a conferit distinc iile de Conte 
roman, Asistent la Tronul Ponti  cal i Prelat Papal.

Bunul Episcop Mihai Pavel s-a stins din via  la 
1 iunie 1902, la b ile saline din Slatina, unde este în-

mormântat în biserica ctitorit  de el.
Pe lespedea mormântului s u Episcopia de Ora-

dea a scris: ,,P rintele orfanilor i al s racilor, Rege-
neratorul i al doilea Fundator al tuturor institu iilor 
culturale diecezane mai înalte, în 1 iunie a.c., jelit 
de la Preaînaltul Tron pân  la cel mai mic dintre  ii 
s i su  ete ti, i-a dat nobilul su  et în mâinile Crea-
torului, spre a   p rta  premiilor ce le-au preparat 
Dumnezeu celor ce îl servesc cu credin , precum i 
recuno tin ei perpetue a gra iei posterit ii”. 

Opera cea mare a vie ii Episcopului Mihai Pavel 
a fost ,,Liceul Român Unit de Fete’’ din Beiu . Credin a 
catolic , o înalt  via  spiritual  i rev rsarea de fap-
te bune au format crezul vie ii sale. Liceul de Fete din 
Beiu  l-a preluat, l-a tr it i l-a transmis din genera ie în 
genera ie. Ca elev  a Liceului bunului Episcop Mihai Pa-
vel, m-am format într-un cult al Episcopului întemeietor. 
Era evocat, era cinstit, era iubit, era model de credin  i 
munc  ordonat , era tot P rintele nostru, chiar dincolo de 
mormânt. Cinstirea Episcopului Mihai Pavel i recuno -
tin a din su  etul nostru, a fostelor eleve, ne-a înso it via a. 

 În genunchi la picioarele crucii, stau cu capul 
aplecat, sub povara propriilor p cate, ca i cum a  a -
tepta un verdict, desigur nefavorabil mie. Abia dac  în-
dr znesc s  Te privesc Isuse, înc rcat  ind i de senti-
mentul de  vinov ie. Îns   insist s  r mân prosternat, în 
rug ciune tiind c  doar Tu m  po i elibera. M  întreb 
cât de mare poate   povara  p catelor tuturor oameni-
lor, pe care Le-ai luat asupra Ta? Cu chipul des  gurat 
de torturile ce i-au fost aplicate, cu coroana umilin ei 
pe frunte, atârni  pe lemnul Crucii, în timp ce Trupul 
T u  agelat de bice, sângereaz .

 Cine Te mai poate r ni, v zându-Te astfel? i 
totu i… Te r nim în continuare, zilnic,  ecare. De ce? 

  Au fost aruncate asupra Ta atâtea  vorbe ne-
cugetate, minciuni, blasfemii, care ucid su  etul. Fa a 
Ta care a luminat pe Tabor i lumineaz  i azi în sfânta 
Euharistie, a fost scuipat  i p lmuit . De toate aceste 
nelegiuiri se poate vorbi i la timpul prezent i înc  de 
multe altele.

Mâinile care binecuvântau au fost legate, iar 
apoi intuite. Picioarelor, cu care ai umblat neobosit 
pentru ca s  vindeci oamenii de toate bolile p mântului 
i s  veste ti Cuvântul Lui Dumnezeu, li s-au luat acest 

drept. Glasul nu i s-a putut lua înc , cu atât mai pu in 
iubirea din inima Ta dumnezeiasc . Memorabilele Tale 
vorbe spuse când erai pe Cruce  r sun  peste veacuri în 
inimile noastre.

 Suferin a Ta, în mod ira ional pentru oameni, 
se împlete te cu pacea pe care o a  ezi. Nu ceri mil  de 
nimeni, nu Te dezvinov e ti, nu amenin i, nu blestemi, 

ci Te rogi Tat lui pentru iertare, dar nu pentru iertarea 
Ta, c ci erai f r  de p cat. Nu ceri iertare doar pentru 
cei ce Te-au insultat, învinuit, condamnat, biciuit, în-
coronat cu spini i r stignit. Ceri iertare pentru to i cei 
ce Te ucid, dar ruga Ta este mult mai ampl , mai cu-
prinz toare. Prin “Tat , iart -i, c  nu tiu ce fac”, ceri 
iertare pentru p c to ii, f r  excep ie a tuturor timpuri-
lor. Prin acest “nu tiu ce fac” le iei oamenilor ap rarea 
pentru ignoran a lor.  

Om al durerii, aveai pacea în inim   indc  Te-ai  
încredin at Tat lui. Ai acceptat totul din iubire pentru 
El i pentru oameni. Ai g sit un mijloc de salvare pen-
tru noi instituind Euharistia, darul Trupului i Sângelui 
T u. Ai r mas cu noi pentru pacea noastr , pentru pa-
cea lumii. Iubirea divin  i uman  s-au întâlnit. Mis-
ter de iubire, înva -ne s  ne rug m pentru ca armonia 
cerului s  coboare între oameni. Dorim s  plângem i 
s  zâmbim în c utarea Ta. Vom avea o tres rire de bu-
curie la întâlnirea cu Tine. Vrem s   m deschi i c tre 
harurile pe care Tu ni le oferi. Când totul pare pierdut, 
ne chemi, ne dai o speran , ne dai  rezolvare bene  c .

Crucea Ta e obiect sfânt de devo iune. Este sim-
bol al iubirii i al mântuirii. Nu privim la un Isus învins 
a a cum au crezut du manii t i, ci la un Isus înving tor, 
d t tor de via . Crucea are o putere care ne transform 
cu condi ia s  “ne r stignim” i noi p catele. 

D -ne Doamne binecuvântarea Ta. tim ca sun-
tem nevrednici. Nu Te-ai jert  t degeaba. Mântuie te-
ne Isuse. Ne c im i- i cerem iertare. Î i mul umim 
Doamne. Crucii tale ne închin m, Isuse! 

Crucii Tale ne închin m
Silvia PANTI
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(continuare în pag. 7)

Citirea rapid
Alin CRE U

Ce anume 30.000? Desigur, cuvinte!
Un elev din clasele superioare ale colii generale 

sau din liceu cite te în medie cu o rapiditate de 50-100 
de cuvinte pe minut.

Un student la universitate cite te cu o vitez  de 
150-200 de cuvinte pe minut.

Iar unul care a exersat citirea rapid  - chiar i ele-
vul din coala general  sau cel din liceu poate s  ating  
o vitez  de circa 500 de cuvinte pe minut!

Adic : 30.000 pe or , deci 50-80 de pagini de 
carte, în func ie de formatul paginii i m rimea literelor 
de tipar.

Este de remarcat faptul c  exist  oameni care au 
o slab  mobilitate a globilor ocular, num rul acestora 
 ind foarte mic. Din p cate, ei trebuie s  se limiteze la 

o citire lent .
Imagina i-v  un drum lung alc tuit numai din 

cuvinte: unul dup  altul, unul dup  altul, unul dup  al-
tul... La fel ca un trotuar construit din mili oane de pl ci, 
care se pierde în spa iu. La cap tul lui se g se te, de 
obicei, o trecere periculoas , cu inscrip ia : „r spunde” 
sau „examen”.

Pe trotuarul de cuvinte alearg  oameni, fete i 
b ie i, adul i, uneori chiar în vârst . Unii str bat în timp 
de o or  4.000 de pl cu e cuvinte, al ii - 12.000, iar al ii 
gonesc cu viteza de 30.000 de cuvinte pe or  !

Simpli  carea nu const  - a a cum se crede 
aproape unanim - în faptul c  cei care citesc mai re-
pede, memoreaz  i în eleg mai pu in, ci c  pentru a 
ajunge la int  trebuie s  str ba i de cîteva ori trotuarul 
alc tuit din acelea i cuvinte! Totdeauna îns  cei care 
alearg  mai repede consum  de 2-5 ori mai pu in timp 
pentru atingerea scopului. De obicei, nu ne d m seama 
cât timp economise te aproape în  ecare zi cel care 
reu e te s  citeasc  rapid. Aceasta are o importan  
deosebit  în procesul înv rii, a c rei baz  este foarte 
frecvent lectura.

În majoritatea cazurilor, începând din clasa a V-a 
a colii generale, omul înceteaz  de a- i mai perfec i-
ona modul de a lectura în gând. Din aceast  cauz , le 
cite te lent, chiar foarte lent, în medie în jur de 100 de 
cuvinte pe minut, iar uneori i mai pu in. Îns  dup  o 
anumit  exersare poate citi aproximativ 500 de cuvinte 
pe minut, în elegând i memorând con inutul textului 
mai bine. În ce const  secretul citirii rapide, înso ite de 
o în elelegere mai bun  a textului citit?

Lecturând rar ochii cititorului  se  opresc pe  -
ecare cuvînt. M rirea vitezei const  în faptul de a cu-
prinde cu privirea câteva cuvinte dintr-o dat . În acest 
mod citim mai rapid,  indc  ochii se opresc mai rar i 
în elegem mai bine, deoarece în con tiin a celui care 
lectureaz  ajung dintr-o dat  unit i mentale întregi, i 
nu cuvinte separate, care trebuiesc îmbinate între ele. 

Modul de a citi „cuvânt cu cuvânt” constituie o 

deprindere - gre it  - dobândit  în coala general , înc  
în perioada când s-a înv at cite titul, silabisind. Cel 
care dore te s - i însu easc  într-un timp scurt un anu-
mit con inut - iar o mare parte a înv rii o constituie 
tocmai lectura, cititul - va trebui s  v  asume deprin-
derea de a citi rapid. Aceasta poate   însu it  în modul 
urm tor: Citind c r i, încerca i treptat s  cuprinde i cu 
privirea un nu m r din ce în ce mai mare de cuvinte, 
începînd de la dou  pîn  la cinci. Citind foarte repe-
de, unii ziari ti sau cercet tori tiin i  ci reu esc chiar 
s  surprind  cu o singur  privire întregul rând dintr-o 
coloan ! La început, acest exerci iu se efectueaz  pe 
c r i u oare, tip rite cu litere nu prea mici. Foarte bune 
în acest scop sînt textele din manualele colare. Apoi, 
pute i trece la altele cu litere m runte i ceva mai di  ci-
le. De obicei, dup  cîteva luni de exerci ii de acest gen, 
desf urate timp de 15-20 de minute zilnic, cu ocazia 
cunoa terii materialului de citit necesar, viteza lecturii 
se m re te cu 30-50%, având loc totodat  o în elegere 
mai bun  a textului. Rezult  o mare economie de timp, 
pentru c , de exemplu, în loc de dou  ore necesare pen-
tru citire, este su  cient  o or  i jum tate. Oamenii care 
au multe cuno tin e citesc, în general, foarte repede; în 
caz contrar, ei „nu s-ar încadra” pe deplin în timp.

Exersînd viteza citirii în modul expus anterior, 
merit  s  re ine i:

l. Cînd citi i, nu v  mai întoarce i la cuvintele 
lecturate. Deseori citi i mai încet nu numai din cauza 
deprinderii de a lectura „cuvânt cu cuvânt”, ci i pen-
tru c  reveni i de dou  sau de trei ori asupra lor sau a 
propozi iilor. Acest lucru este necesar în cazul textelor 
care vi se par foarte di  cile. Dar dac  se întîmpl  la fel 
cu un material u or, aceasta este o dovad  a faptului c  
nu v  concentra i aten ia asupra ceea ce face i.

2. Încerca i s  citi i numai cu ochii - f r  a pro-
nun a în oapt  cuvintele citite. Mul i dintre dumnea-
voastr  au mai p strat înc  deprinderea din anii tim-
purii de coal  de a articula (a pronun a) în oapt . 
Aceasta constituie de la început o piedic  în dorin a de 
a cuprinde cu privirea cîteva cuvinte dintr-o dat , c ci 
la citirea  ec ruia din ele se mi c  coardele vocale !

3. Dup  ce a i citit foarte repede o parte a textu-
lui, e bine s  face i în minte o scurt  trecere în revist  a 
ideilor cuprinse în text. Fiindc  se poate întâmpla - mai 
ales în fazele de început ale exerci iului - ca, din cauza 
îndrept rii aten iei îndeosebi asupra vitezei cu care ci-
ti i, s  uita i de con inutul materialului... Nu v  nec ji i 
dac  la primele încerc ri aceasta vi se va întîmpla frec-
vent. Str dui i-v  s  face i atâta vreme exerci ii pîn  
cînd opera ia de a cuprinde cu privirea concomitent cî-
teva cuvinte se va automatiza într-un grad satisf c tor.

4. Acela i exerci iu îl pute i efectua sistematic, 
timp de cinci minute zilnic, cu ceasul în mân , precum 
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(urmare din pag. 6)
i cu aceea i carte (  ind vorba de aceea i treapt  de di  cultate a textului). Alege i îns  o carte pe care nu a i citit-o 

înainte. Cinci minute încerca i s  lectura i foarte repede - cuprinzînd cu privirea un num r cît mai mare de cuvinte 
-, iar apoi repeta i în minte textul i veri  ca i cât a i citit. În acest mod, desf urind exerci ii pe aceea i carte (dar 
citind de  ecare dat  alte pagini), timp de dou  sau patru s pt mîni, ve i putea m sura mai u or ce progrese a i f cut 
în domeniu.

În afar  de gradul de di  cultate al textului, asupra vitezei de lectur  au in  uen , de asemenea, oboseala citi-
torului, condi iile de iluminat, precum i con inutul în oxigen al aerului din înc perea în care acesta cite te. Uneori, 
ochelarii ale i în mod inadecvat dau boli de ochi, despre care nu ti i, putând împiedica dobîndirea deprinderii de a 
citi rapid. 

5. Nu uita i îns  c  doar „înghi irea rapid  a textului” nu ajunge. În timp ce citi i - chiar foarte repede - trebuie 
s  i gîndi i. Este bine deci, dac  ve i g si pu in timp, s  re  ecta i asupra celor lecturate, s  nota i unele ideile care 
v-au survenit pe parcursul lecturii.

În general vorbind, lucrul acesta merit  oboseala. Se economise te foarte mult timp.

Ziua de 16 septembrie 2012 a 
reprezentat o zi de s rb toare pentru 
comunitatea greco-catolic  din sa-
tul s l jean Bobota, datorit  s  n irii 
noii capele din localitate. La eveni-
mentul preg tit într-un interval de 
timp foarte scurt i-au adus aportul 
mai mul i credincio i greco-catolici 
din diverse parohii. 

S rb toarea a început la orele 
09:00 ale dimine ii cu o procesiune 
de la vechea loca ie c tre noua cape-
l . De pe vechiul altar au fost aduse 
Sfânta Tain  a Euharistiei, Evan-
ghelia i Antimisul - purtate de trei 
preo i - urmate de adunarea credin-
cio ilor prezent  la eveniment. In-
trându-se într-o nou  cas , nu a lip-
sit slujba de s  n ire a noului loca  de 
cult - o cl dire recondi ionat  pentru 
comunitatea din Bobota. 

Slujba de s  n ire a fost urmat  de Sfânta Litur-
ghie condus  de p rintele protopop Nicolae Bodea i 
animat  de corul tinerilor din parohiile „Sfânta Fami-
lie” - Zal u, i „Sfânta Treime” - imleu Silvaniei, co-
ordona i de surorile din Congrega ia „Institutul Prea-
s  ntei Inimi a lui Isus” din Zal u. 

La Sfânta Liturghie au mai participat pr. Alexan-
dru Fi  - Boc a, pr. Marius Cri an - Supuru de Jos, pr. 
Cristian Laslo - parohul comunit ii din Bobota. 

În cuvântul de mul umire de la sfâr itul slujbe-
lor, p rintele paroh a amintit în mare persoanele care 
au contribuit la renovarea noii loca ii, oameni cu viziu-
ne i devotament fa  de Dumnezeu i aproapele. S-au 
adus mul umiri membrilor comunit ii din Bobota care, 
în po  da vremii i a altor piedici, s-au str duit s  fac  
noua loca ie cât mai primitoare i în l toare pentru 
a- i aduce jertfele de rug ciune înaintea lui Dumnezeu. 

De asemenea, a fost anun at i hramul pe care 
noua loca ie îl va purta - „Aducerea la Templu a Maicii 

Domnului” - s rb toare celebrat  anual în data de 21 
noiembrie. „Aceasta pentru a sublinia o dorin  a aces-
tei comunit i - aceea de a sluji la altarul str mo ilor 
no tri. Deocamdat  nu putem celebra nici m car slujbe 
alternative! Dar aceast  capel  ne va aduce aminte de 
marii no tri înainta i: pr. Valentin Coposu, pr. Trufa , 
pr. Filip, ce au p timit pentru credin a lor. Prezen a 
noastr  în aceast  capel  nu ne va denigra în fa a ni-
m nui, ci ne va ridica în ochii lui Dumnezeu pentru c  
putem s  ne rug m oriunde în Spirit i adev r. Putem 
s -I aducem m rire oriunde! i vom face aceasta pân  
la sfâr itul veacurilor, deoarece dup  noi vor veni cu 
siguran  al ii, iar ace ti tineri minuna i sunt dovada c  
stindardul Bisericii noastre se înal  pe culmi din ce în 
ce mai înalte (…)” a a  rmat p rintele Cristian Laslo. 

S rb toarea din Bobota s-a încheiat cu o mas  
la C minul Cultural din localitate, pus la dispozi ie de 
c tre autorit ile locale.

Biroul de pres

S  n irea noii capele greco-catolice din Bobota
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În perioada 6-17 august a.c. a avut loc o tab r  
de var  pentru copii organizat  în cinci centre din jude-
ul S laj. La imleu Silvaniei proiectul a fost rodul unui 

parteneriat încheiat între Parohia Greco-Catolic  Sfânta 
Treime, coala Gimnazial  Silvania, Prim ria imleu 
Silvaniei i Grupul de animatori exper i pentru copii i 
tineri Fatti di speranza din Brescia – Italia condu i de 
p rintele Claudio Andreoletti. Ideea unei astfel de ac i-
uni a apar inut p rintelui Gavril Buboi, protopop greco-
catolic de Oradea, care în urm  cu 9 ani a demarat primul 
GREST (grup recreativ estiv), a a cum de fapt i s-a în-
cet enit numele printre tineri, în satul s u natal, Valc u 
de Jos din jude ul S laj, prin eforturile i implicarea de-
osebit  a profesoarei Cecilia Marcus din Valc u de Jos 
care a coalizat sprijinul credincio ilor i al autorit ilor 
locale în desf urarea an de an a celor dou  s pt mâni 
de activit i cu tinerii. Dup  câ iva ani de experien  la 
Valc u, ini iativa a început i la Sâg i Horoatu Crasnei.

Din acest an, dorin a animatorilor italieni a fost 
aceea de a ajunge i în alte locuri, de a putea împ rt i 
i altor tineri câteva zile de recreere în timpul vacan ei 

de var , astfel c  activit ile s-au extins, desf urându-se 
pe lâng  Valc u de Jos, Sâg i Horoatu Crasnei i la Plo-
pi  i imleu Silvaniei. În toate centrele activit ile au 
fost destinate tuturor copiilor din localitate care au dorit 
s  participe, indiferent de apartenen a religioas , iar de 
organizarea activit ilor s-au ocupat parohiile greco-ca-
tolice care au sensibilizat i celelalte institu ii locale în 
asigurarea unui spa iu adecvat printr-o bun  colaborare. 

La fel ca i în celelalte centre, la imleu Silvani-
ei ini iativa a g sit un ecou deosebit în rândul copiilor, 
ace tia  ind prezen i în mod perseverent, chiar dac  în 
unele zile a fost o ar i  dogoritoare. Bene  ciarii direc i 
ai proiectului au fost copiii claselor I-VIII, îns  i cei 
mai mari, de vârst  liceal , care s-au implicat în orga-
nizarea activit ilor împreun  cu animatorii italieni. În 
 ecare zi activit ile au avut un orar bine de  nit: la în-

ceput i la sfâr it în cerc, toat  lumea rostea rug ciunea 
Tat l nostru în ambele limbi, urmând circa o jum tate 
de or  de cântece cu gesturi, în general bilingve care au 
facilitat într-un mod foarte relaxant asimilarea de cu-
vinte în limba italian , respectiv român , pentru itali-
eni. Urmau circa 30 min. de jocuri dinamice de echip , 
dup  care o alt  jum tate de or  de cântecele animate 
cu gesturi. Între 12.00 - 13.30 copiii aveau pauza de 
prânz, iar dup -amiaz  activit ile se reluau prin cânte-
ce-jocuri, iar apoi o or  de ateliere: muzic -dans, sport, 
limb  italian  i mâini îndemânatice. 

Dup  terminarea activit ilor cu copiii, animato-
rii au organizat unele serate în care s-au întâlnit to i 
animatorii italieni cu to i animatorii români din toate 
centrele pentru aprofundarea cunoa terii reciproce, 
pentru asimilarea unor modalit i de anima ie de c tre 
animatorii români, în perspectiva faptului ca animato-

Tab r  de var
rii români s  devin  independen i. De praznicul S  ntei 
M rii Mari, grupul din Italia a fost prezent la Sfânta 
Liturghie la Biserica Greco-Catolic  Adormirea Maicii 
Domnului din Plopi , unde comunitatea gazd  împreu-
n  cu p rintele paroh Ioan anta a oferit prânzul. 

Nu a fost u oar  desf urarea unui astfel de pro-
iect de voluntariat deoarece voluntariatul înseamn  în 
mod fundamental implicarea celor care doresc, în mod 
absolut liber în sus inerea unei astfel de ac iuni. Se cu-
vin cele mai calde mul umiri animatorilor români, care 
s-au implicat în mod meritoriu înc  din prima zi a acti-
vit ilor, f r  s  tie m car ce trebuie s  fac  la început, 
dar i-au asumat coparticiparea împreun  cu italienii 
la organizarea jocurilor, la explicarea i demonstrarea 
jocurilor în limba român , la ducerea la bun sfâr it a 
activit ilor. Este de men ionat simplitatea tinerilor din 
Italia, senin tatea i r bdarea, buna-dispozi ie i frater-
nitatea de care au dat dovad . Am reu it s  înaint m 
pas cu pas,  ecare pe baza sprijinului celuilalt, precum 
într-o drume ie pe munte accidentat. Este de notat sen-
sibilitatea interven iilor p rintelui Andreoletti care a 
ne-a vorbit de  ecare dat  despre bun tatea lui Dumne-
zeu, f cându-ne s  ne sim im  ii aceluia i P rinte care 
ne sus ine în di  cult i ca i în clipele bune, transmi-

nd acest lucru atât prin cuvinte, cât i prin cântece. 
De asemenea, i p rintele vicar foraneu al Silva-

niei, Gheorghe urca , le-a adresat în mai multe rânduri 
cuvinte p rinte ti de încurajare tinerilor, subliniind fap-
tul c  tinerii constituie ei în i i o bog ie, iar m rturia 
i exemplul pe care tinerii îl dau este foarte important 

pentru cei de aceea i vârst  cu ei, precum i pentru soci-
etate în ansamblu. P rintele Nicolae Bodea, protopop de 

imleu Silvaniei, a atras aten ia asupra semni  ca iei vo-
luntariatului, spunând c  voluntariatul înseamn  aderare, 
implicare i asumare responsabil  i ferm  din stadiul 
de proiect i pân  la încheierea activit ilor. Doamnele 
director ale colii Gimnaziale Silvania, Angela Lipo 
i M rioara Ghile au exprimat aprecierea cu privire la 

valoarea educa ional  efectiv  a unor astfel de ini iative 
în rândul copiilor în defavoarea str zii i a tuturor ten-
ta iilor care îi pot asalta pe copii în timpul vacan ei în 
contextul în care p rin ii se a   la serviciu. Cei prezen i 
la activit i s-au bucurat i de prezen a primarului ora u-
lui imleu Silvaniei, Septimiu C t lin urca , care le-a 
adresat calde mul umiri i felicit ri italienilor pentru fap-
tul c  s-au dedicat unor astfel de activit i destinate co-
piilor din ora ul nostru. Credincio ii din parohia greco-
catolic  Sfânta Treime din imleu Silvaniei s-au implicat 
oferind fructe sau bucate prin care am putut s  ne ar t m 
ospitalitatea fa  de oaspe ii italieni. 

Tuturor cele mai alese mul umiri, iar Bunul 
Dumnezeu s  r spl teasc  însutit osteneala  zic , inte-
lectual  sau material !

Florica BODEA
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Alexandru-Paul GHERMAN
Genfest 2012 –  Budapesta

La sfâr itul ultimilor trei zile de Genfest m  simt 
obosit. Nu este u or s  ridici poduri, s  deschizi c i, s  
construie ti drumuri. Este vorba despre poduri, leg -
turi sau pun i de fraternitate i pace. Aceast  experien  
alung  orice urm  de disconfort, oboseal  sau extenu-
are. Unitatea, fraternitatea, solidaritatea, bun voin a, 
nonviolen a, respectul, onestitatea, iubirea sunt câ iva 
dintre pilonii podului ridicat de tinerii gen al familiei 
focolarinilor, la Budapesta. Pe acest pod se poate p i 
f r  fric  deoarece este unul construit din iubire.

Aproximativ 12.000 de tineri au fost prezen i la 
Sport Arena din Budapesta pentru a demonstra lumii 
c  exist  o ans  spre un viitor luminat. Au adus cu ei 
i cultura, obiceiurile, religiozitatea i muzica, lucruri 

speci  ce rii lor dar mai ales au împ rt it experien a 
iubirii aproapelui.

În cadrul întâlnirilor din aren , tinerii gen ne-au 
împ rt it din activitatea lor caritativ  pentru a ajuta 
lumea. Astfel: tinerii din Cairo ne-au dat exemplul pe 
care l-au oferit lumii pentru a opri r zboiul, f când o 
pictur  mural  cu tema: Avem dreptul s  vis m; tinerii 
din Mexic, ne-au împ rt it faptul c  lupt  împotriva 
drogurilor; în Thailanda tinerii î i „murd resc mâini-
le” pentru a prevenii inunda iile din acea zon ; tine-
rii din Budapesta doneaz  sânge; în Cile, tinerii ajut  
persoanele s race din zonele izolate. i  exemplele ar 
putea continua despre tinerii gen din Burgundi, Filipi-
ne, Israel, Hong Kong, Turin, etc., care ofer  serviciul 
lor lumii în care tr iesc. Cuprin i de o efuziune perma-
nent , au venit s  împ rt easc  aceste experien e i s  
construiasc  noi c i de unitate între oameni.

Am contribuit i eu la formarea unei lumi noi, 
împreun  cu 7 seminari ti din România ( Roman) cu 
care am ajuns în Budapesta dup  3 zile petrecute în 
casa focolarilor Spes din Planina, Slovenia. C l uzi i 
de pr. Chelaru Pavel, am f cut parte din grupul celor 
peste 400 de români, veni i din diferite zone ale Ro-
mâniei ca s  participe la Genfest 2012. Am socializat 
cu tineri din Brazilia, China, Rusia, Moldova, Liban, 
Ucraina, Polonia, Fran a, Ungaria, Columbia, etc., 
schimbând semnul p cii, îmbr i ându-ne sau înv ând 
câte  ceva din limba, istoria, religia sau obiceiurilor lor. 
Am f cut sute de poze i  lmule e care dovedesc ferici-
rea i energia genfest. Isus ne-a unit într-o mare diver-
sitate. Am îmbr i at cu to ii regula de aur (f  celorlal i 
ceea ce ai vrea s  i se fac  ie; s  nu faci altora ceea ce 
nu vrei s  i se fac  ie). Pentru ca s  se poat  s vâr i 
aceasta, am format la acest genfest un pact mondial, 
numit United World Project (UWP) – Proiectul lumii 
unite, care a fost semnat chiar în fa  noastr , de dife-
rite o  cialit i. Ca simbol al acestui pact,  ecare tân r 
a primit câte o br ar  portocalie. Inten ionez s  o port 
la mân , ca s  îmi reaminteasc  de acest pact, chiar i 

atunci când sunt sup rat pe aproapele meu i  s  îl pot 
trata cu iubire i respect.

Momentul culminant al acestei întâlniri i care 
m-a impresionat puternic, a fost raliul p cii i al fra-
ternit ii. Am m r luit împreun  pe parcursul a 7 km, 
plecând de la Sport Arena pân  la podul peste Dun re. 
M-am sim it cutremurat atunci când am v zut sute de 
steaguri unite între ele, formând un singur lan  al unit -
ii, iar steagul românesc se a  a printre ele. Tinerii gen, 

împin i de un spirit paci  st, au dansat, au cântat i  au 
intonat imnuri împreun , unind steagurile rilor din care 
provin. Odat  ajun i pe pod, am creat primul Flashmob 
al unit ii. Acesta consta în ridicarea concomitent  a 
unor e arfe colorate pe care le-am primit la plecarea din 
Sport Arena. Pe acestea  ecare am scris o expresie, un 
îndemn, i-am scris numele sau ara din care provenim 
iar apoi am schimbat între noi aceste e arfe de zeci de 
ori pân  când s-a oprit muzica. În cele 20 de secunde de 
lini te care au urmat,  ecare a ridicat e arfa iar de un-
deva de la în l ime se înregistra i se fotogra  a aceast  
întindere multicolor  a fraternit ii, format  din tinerii 
gen. Pe e arfa mea alb  eu am scris „Iubirea Învinge” 
i apoi, oferindu-o, s-a amestecat în mul imea de tineri 

focolarini. Eu am plecat acas  cu o e arf  portocalie care 
era semnat  Veronica din Italia i pe care scria în limba 
italian , „Munce te ca s  câ tigi ceva în via ”. Poate 
c  acest mesaj îmi era destinat mie iar de câte ori m  
va cuprinde lenea, m  voi uita la aceast  e arf  ag at  
acum în camera mea i voi realiza importan a muncii. 
Un preot mi-a spus odat  c  lenea este perna diavolului, 
hilar  expresie dar totu i adev rat .

Întunericul se l sa peste Budapesta iar luminile 
impresionantelor cl diri, ale vapoarelor ce erau acosta-
te la mal, ale giganticului pod, crea o atmosfer  feeric . 
Nu cred c  a fost cineva impresionat de toate acestea ci 
de giganticul pod al unit ii creat de tinerii gen. Noi am 
creat primul pod al unit ii i fraternit ii la Budapesta, 
ne-am urcat cu to ii pe el i nu ne vom opri aici.
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Res  n irea M n stirii din umal
Duminic , 19 august a.c., a avut loc ceremonia de 

s  n ire a m n stirii cu hramul Sfântul Nicolae din loca-
litatea umal, jude ul S laj, în urma lucr rilor de reabili-
tare realizate în ultimii ani, de c tre PSS Virgil Bercea, i 
PSS Oscar Canton, epsicop de Crema – Italia. 

Cei doi ierarhi au fost a tepta i de credincio ii din 
umal cu por ile caselor împodobite cu icoane cu ter-

guri i oale în culori, iar dealul din mijlocul satului pe 
care se a   m n stirea devenise o icoan  a su  etului, 
desprins  parc  din monogra  i de alt dat : str du a spre 
m n stire era str juit  de credincio i inând crucea i 
praporii, iar pe sc rile numeroase c tre curtea m n stirii 
a teptau copiii i tinerii satului în straie populare cu  ori 
în mâini, fetele având p rul împletit, cu  ori în cosi e. 
Curtea m n stirii devenise neînc p toare de credincio ii 
prezen i cu mic cu mare din umal i din împrejurimi. O 
mul ime de preo i, numero i c lug ri i c lug ri e pre-
cum i un num r semni  cativ de absolven i ai Facult ii 
de Teologie Greco-Catolic  din Oradea care se a   în 
perioada de experien  la diverse congrega ii c lug re ti 
au fost de fa  la aceast  solemnitate.

Dup  slujba de s  n ire a bisericii m n stirii în 
urma lucr rilor de reabilitare, a urmat înconjurul m -
n stirii, iar apoi începerea S  ntei Liturghii. Un moment 
deosebit de emo ionant a fost acela în care tân rul Se-
bastian Ioan Dod a fost dus în procesiune de la intrarea 
în biserica m n stirii pân  în fa a altarului spre oferirea 
primei trepte a vie ii monahale: tân rul candidat la via a 
c lug reasc  a fost dus la altar de c tre p rintele Cornel 
Dârle, spiritual al M n stirii Stânceni, jude ul Mure , 
împreun  c lug ri ele Sfântului Vasile cel Mare din 
Cluj-Napoca i din Congrega ia Preas  ntei Inimi a lui 
Isus din Zal u. A urmat acordarea tunsurii monahale de 
c tre Prea S  n ia Sa Virgil împreun  cu Prea S  n ia Sa 
Mons. Oscar Canton tân rului Sebastian Ioan care i-a 
exprimat în mod public alegerea deliberat  de a deveni 
c lug r, invocând totodat  public ajuto-
rul „lui Dumnezeu i al Maicii Preacura-
te spre a p i pe calea s  ntei c lug rii”. 
PSS Virgil a anun at alegerea numelui 
c lug resc al tân rului Sebastian care de 
acum „se va numi fratele Severian”.

PSS Virgil Bercea a mul umit p -
rintelui Tarciziu Roman care vegheaz  
zi i noapte prin rug ciune în biserica cu 
rang de m n stire umal, a  ându-se toto-
dat  i în mijlocul credincio ilor împreu-
n  cu care se str duie te neîncetat pentru 
cele spirituale, dar i pentru cele materiale 
necesare bisericii i parohiei. 

Membrii Consiliului Parohial u-
mal au primit din partea Prea S  n iei 
Sale Dr. Virgil Bercea în semn de distinc-
ie câte o diplom  în numele Martirilor i 

M rturisitorilor Bisericii Greco-Catolice care i-au dat via a 
în închisorile comuniste „cu al c ror sacri  ciu suprem s   e 
unit  jertfa i binecuvântat  d rnicia fa  de biseric ”. 

La rândul s u, p rintele Tarciziu Roman a mul umit 
fratelui Severian pentru activitatea desf urat  în ultimii 
ani împreun  în M n stirea i Parohia umal, celor doi 
ierarhi care au onorat emo ionanta s rb toare i în mod 
particular a exprimat o mul umire de su  et credincio ilor 
pe care îi p store te pentru munca sus inut , pentru efor-
turile  nanciare depuse pentru renovarea bisericii. 

F. B.
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ RI
Poezia i muzica sînt pragul dinaintea go-

lului interior. Din scris va r mîne, la un moment 
dat, doar muzica acestui gol.

Mi-e fric  nu doar de moarte, ci i de pros-
tiile care s-ar putea debita la catafalc. De jerbele 
de cuvinte goale aruncate peste absen a mea.

„ coala vie ii” nu se poate înv a la f r  
frecven .

Dac  vrei s  demonstrezi ceva trebuie s  
pleci de la cu totul altceva. Cu o vorb  aristoteli-
c , punctul de plecare a unei demonstra ii nu st  
tot într-o demonstra ie. Demonstra ia se demon-
streaz  cu altceva.

Prea mul i tiu înainte de a în elege.
De i în România mai avem pe ici, pe colo, 

cai de curs , de  l m etern cu m garii. Chiar i 
caii care particip  la de  lare trebuie s  se dea 
m gari. Devin un fel de cai m gariza i.

Prostul cu bani este de teptul zilelor noastre. 
Semidoctul academic d  inut  i taif momentu-
lui. Agrama ii str lucesc din orice pozi ie. Imora-
litatea ne bate dezinhibat  obrazul. E tot mai greu 
s  m r luie ti în urma acestei nesim iri.

Impostura, imoralitatea i tic lo ia caria-
z , cu timpul, orice talent. C ci nici talentul nu 
rezist  la avalan a mizeriei interioare.

Precum o ap  curg toare, omenirea pare 
aceea i pe m sur  ce se schimb  secund  de se-
cund . Doar omenirea este mereu aceea i, omul 
este mereu altul.

Nefacerea r ului nu este niciodat  un bine. 
Exist  chiar o form  de bine care mascheaz  
temporar r ul. Orice bine este cel mai mic bine. 
Orice r u este cel mai mare r u.

Limbajul vorbe te în egal  m sur  atît cu 
ajutorul cuvintelor, cît i cu cel al t cerilor. T -
cem vorbind i vorbim t cînd.

Pîn  la urm , dureaz  doar c sniciile care 
e ueaz  în prietenie.

Fiind crescut la ar , suf r de o timidita-
te patologic . M  îngroze te gîndul c  to i marii 
r zvr ti i s-au n scut din mari timizi.

Cînd  loso  a devine predic , idei abloni-
zate, vorbire din vîrful conceptelor poate perora 
savant de la catedr . Filoso  a se na te discret din 
min i marginale i moare cu fast în universit i.

Noi putem gîndi doar împotriva naturii 
noastre. Putem gîndi doar din pozi ia de idee a 
unei idei. Toat  devenirea spiritual  a omului 
este o revolt  împotriva naturii sale limitate.

Umanitatea se perfec ioneaz  cu tot mai 
mul i indivizi imperfec i.

Vineri, 7 septembrie a.c., Asocia ia Ave Miriam a 
organizat un bal mascat pentru copiii din Valea lui Mihai.

În dup -amiaza zilei de vineri, între orele 16 i 20, 
copiii care frecventaser  centrul cre tin de var , au parti-
cipat cu mare veselie la balul mascat. Prichindeii costu-
ma i în diverse personaje i eroi din pove ti i-au prezen-
tat identitatea imaginar , împ rt indu-ne din veselia i 
imagina ia lor ce trece, înc  dincolo, pe t râmul minunat 
al basmelor. Zânele, spiridu ii, balerinele, vr jitoarele 
bune i rele, Spider-man,  amerindienii i cowboyi au  
convie uit într-un pa nic dans i s-au înfruptat, într-un 
 nal, din bun t ile i tortul oferit de organizatori.

Astfel, Asocia ia „Ave Miriam” i-a încheiat 
programul ocupa ional din cadrul proiectului asocia iei 
„Un col  de rai pentru îngera i”, în a teptarea vacan-
ei urm toare. Toat  vara, un num r de 30 de copii au 

bene  ciat de acest program zilnic între orele 9 i 13, 
având parte de momente de joac , educa ie, informare 
biblic  i rug ciune. Activit ile s-au desf urat în sala 
i curtea amenajat  de c tre asocia ie prin sus inerea  -

nanciar  a sponsorilor Ara Shoes România, Consiliul 
Jude ean Bihor i a unui binef c tor, medic Fur u Ghe-
orghe. Asocia ia, în colaborare cu Parohia Greco-Ca-
tolic , va derula în continuare activit i s pt mânale, 
marcând diversele festivit i religioase i civile.

Pr. Zorel ZIMA

Bal mascat la Valea lui Mihai
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 * Interviu preluat din revista Vatra, nr. 6-7, 2012. Din cauza 
unor neconcordan e tehnice a ap rut o variant  mai veche a 
interviului. Relu m aici varianta  nal .

- Dup  cinci c r i de poezie publicate, o carte 
de  loso  e i un jurnal închipuit, o carte de studii i 
eseuri - toate bine primite de critic  -, am în eles c  
vrei s  te opre ti din scrisul poetic. De ce?

- Cele cinci c r i de poezie nu sînt, de fapt, decît 
patru, pentru c  prima carte a fost revizuit  i am repu-
blicat-o, ca atare a devenit una veche i nou  în acela i 
timp. Cele patru c r i nu sînt decît tot atîtea încerc ri 
de a capta în zari tea inefabilului poemele poemului 
nescris, un cvartet t cut al disimul rilor ultime. Într-un 
joc al hazardului i al determin rii sfîr esc (prin revi-
zuirea primei c r i) cu începutul sau încep anamnetic 
cu sfîr itul. Închid cercul poematic aproape în punc-
tul în care l-am deschis, legînd începutul de sfîr itul 
care îl pre-vestea. M-am oprit  din scrisul poetic, f r  
s  m  despart îns  total de poezie. De scris, mai scriu 
înc , sub alte forme. Uneori m  înc p înez i s  exist...  
Cu voie, evident, de la cuvinte, de la t cerile poetice. 
Abordînd o poezie de fund tur  ontologic ,  una a limi-
telor  limbajului i non-limbajului (m  refer la o situare 
strict contextual , nu la una axiologic )  nu are rost s  
multiplic la in  nit acest exerci iu anihilator. În încer-
carea de a scrie i re-scrie Poemul nu am f cut decît s  
aproximez prezen a sa atît de intim  i atît de str in , 
puritatea inhibant  a oric rei sond ri introspective. Nu 
am f cut decît un mic pas c tre indicibilul în al c rui 
orizont se las  uneori captat în cuvînt, în nespunerile hi-
merice care scurm  sera  c în pagin . M-am l sat sedus 
de mirajul z d rnicirii la r d cina profanelor revela ii, 
într-o realitate a idealit ii n scut  dincolo i dincoace 
de mine. Toate aceste autodevoratoare i izb vitoare 
încerc ri m-au f cut mai bogat cu o singur tate, cu o 
iluzie, cu un ecou. Prin intermediul lor am anulat totul 
prin miri  cul inocentiz rii, într-o înstr inare ce-mi pal-
pit  înc  nostalgic prin vene. Dup  cum mi-au deschis 
noi i noi reverii care nu contenesc s -mi dea tîrcoale, 
s  m  transpun  în scurte frisoane ale unei tainice ade-
meniri. C ci nu exist  o mai adînc  angajare - sublim  
în gratuitatea sa sobr  i ludic  -,  decît aceast  aventu-
r  perisabil  ( i inexprimabil ) a totalit ii i nimicnici-
t ii cuvîntului, aceast  arheologie hieratic  în umbrele 
unei alterit i cu care am schimbat cîteva t ceri esen-
iale. i unde, în relativitatea sa absolut , eul (poetic) 

continu  s  medieze între dou  abisuri. i scrisul poetic 
trebuie s  porneasc  din articularea unei coeren e inte-
rioare, nu doar din hazard i sentimentalisme aleatorii. 
Eu cred doar în poezia care are densitatea diamantului, 
nu în cea laxativ . Scriitorul trebuie s  tie nu doar s  
scrie, ci i s  tac  în scris. Scrisul, gîndirea necesit  i 
pauze de respira ie, lungi leneveli cogitabunde. Scri-
sul e doar partea v zut  a ceea ce spiritul poate arunca, 
la un moment dat, pe rmul hîrtiei. În scris conteaz  

(contrar aparen elor imediate) doar valoarea, autenti-
citatea, armonia netrucat  a propriei  in e. Restul sînt 
cuvinte i c r i puse degeaba pe drumuri...

- Formarea teologico-  loso  c  te-a schimbat 
cumva? Ai alte priorit i fa  de începuturile literare?

- Orice formare de-formeaz  în acela i timp. 
Cultura adev rat  de-formeaz  în mod radical. Eu sînt 
format i de-format de lecturile mele. În cultur  pro-
gres m cu adev rat doar de-formîndu-ne. Perspectiv  
din care doar mediocrii nu se pot de-forma. Ei sînt gata 
forma i. Forma ia mea teologico-  loso  c  (atîta cît  e) 
a venit ca un balsam peste mai vechile r ni literare. 
Cultura, de orice natur  ar  , leag  recuperator. Cu ade-
v rat cred doar în coordonatele verticale ale spiritului, 
în tenta ia abrupt  a absolutului. esurile cultural-lu-
crative nu prea m  intereseaz . Pe mine m-a schimbat 
 ecare carte citit . Cred c  nu sînt decît ruina  promi -

toare a lecturilor mele. Deschiderea teologic  i  loso-
 c , al turi de poezie i de muzic , mi se pare a   ma-

ximul spiritualit ii umane. F r  ele lumea nu poate   
în eleas  nici în datele ei esen iale, nici în factualitatea 
ei imediat . Noile mele priorit i sînt vechile mele pri-
orit i: z d rnicia cuvîntului, fascina ia ideii, mirarea 
necontenit  a exist rii... Pe toate acestea poezia, ca i 
 loso  a, le poate evalua în mod miri  c. Le poate plasa 

în deschiderea unor captivante perspective. 
- Cum vezi poezia în raport cu credin a? Ce 

statut au ele pentru tine?
- Poezia adev rat  e o form  de a crede atunci 

cînd acest lucru devine tot mai di  cil. Dac  am crede în 
mod absolut, poezia, scrisul nu ar mai avea nici un rost. 
Neputînd crede i locui lumea în mod absolut, o locuim 
i credem în mod poetic. Poeticitatea presupune în mod 

organic sacralitatea. Pîn  i lui Dumnezeu ne adres m 
(prin rug ciune) în mod poetic. În ceea ce m  prive te, 
am scris poezie ca i cum m-a  ruga cu toate neputin-
ele, cu toate disper rile i angoasele mele disponibi-

le. F r  deschidere i orizont meta  zic, ancorat doar 
în cuvinte grele de povara realului de care nu se poate 
desprinde, poeticul este reverbera ie goal . În absen a 
subliminal  a sacrului, el re  ect   in a doar în oglinzi 
opace. Orice exerci iu poetic autentic imagineaz  divi-
nitatea, chiar dac , aparent, se situeaz  în non-sens, în 
îndoial , adic  în c utare. Actul fundamental al scrierii 
porne te ab initio dintr-o neposedare a divinului, din-
tr-un minus epifanic. Scrisul reprezint  maximum de 
posibil (din h ul imposibilului), maximum de angajare 
în in  nitudinea sacrului. Loc pîn  unde mai pot r zbate 
doar ecourile rug ciunii i ale muzicii. 

„Eu nu scriu, eu îmi fac mormînt în scris” *
Interviu cu scriitorul i eseistul Ioan F. POP
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(urmare din pag. 12)

(continuare în pag. 14)

- i-ai dat un doctorat în  loso  e, cu o abor-
dare hermeneutic  a scrierilor Sf. Augustin. Crezi 
într-o fatalitate i o înl n uire a lucrurilor?

- Am avut ansa s -mi iau doctoratul în  loso  e 
la Universitatea „Babe -Bolyai” din Cluj, sub priete-
neasca îndrumare a profesorului Vasile Musc , abor-
dînd (din pur  pl cere)  loso  a i teologia Sf. Augus-
tin. Mai mult, am avut norocul s  fac dou  stagii de 
cercetare la Roma i Paris, cu sprijinul binevoitor al 
P.S.S. Virgil Bercea, pentru a putea duce la bun sfîr it 
acest captivant proiect. Prilej cu care am scris i un jur-
nal aproape închipuit, care este mai mult un monolog 
al eurilor disparate, un lung solilocviu. (Jurnal care, 
al turi de alte jurnale ale unor importan i scriitori ro-
mâni, a devenit subiectul unei incitante teze de docto-
rat). F r  s  insist, trebuie s  recunosc c  am fost fas-
cinat de gîndirea teologic  i  loso  c  a Sf. Augustin, 
de literaritatea sa, de personalitatea sa plurivalent . Am 
încercat s -l decriptez nu doar din perspectiv   loso  -
co-paradigmatic , ci i s  extrapolez hermeneutic unele 
din ideile sale. S  pun în valoarea leg tura ce s-a f cut 
prin el între cultura i  loso  a elenistic  i cre tinism. 
Am pus în eviden , sper c   într-o manier  conving -
toare, profunda poeticitate a scrierilor sale. Dup  cum 
am încercat s  deslu esc temporalitatea timpului au-
gustinian, premisele ontologice ale crea iei ex nihilo. 
Precum i atît de controversata problem  a r ului, c re-
ia  loso  a i teologia nu au reu it s -i dea de un cap t 
logic. Cultura român  nu l-a asimilat pe Sf. Augustin 
decît par ial. S-a tradus destul de pu in din opera sa. 
Paradoxul face s  avem mai multe traduceri ale Con-
fesiunilor. Exegeza augustinian  este incipient  la noi, 
existînd doar cîteva c r i pe acest subiect care merit  
re inute. În leg tur  cu fatalitatea, destinul nostru nu e 
decît fatalitatea noastr  prim  i ultim .

- Ce î i place în Oradea?
- Cum eu nu prea sînt de aici, m  simt un per-

petuu r t cit, un etern str in. Pendulez stingher între 
dou  lumi, neputînd   nici ran abisal, nici or ean 
des vîr it. Sînt mai mult un or ean practicant. Pentru 
mine, Oradea r mîne toposul unor singur t i r t cite, 
al unor prietenii ratate. Fiind un solitar incurabil, pîn  
i cu locurile m  împrietenesc greu. Cu oamenii – i 

mai greu. Cum nimeni nu e profet în satul, ora ul, ara 
lui, nu v d de ce a  face eu excep ie. Deocamdat , din 
Oradea îmi plac mai mult sonoritatea numelui, cîteva 
ecouri arhitecturale... Pentru mine, Oradea cultural  a 
însemnat i înseamn  în primul rînd Radu Enescu. Scri-
sul meu se datoreaz  i fascina iei pe care i-o datorez 
acestui  losof i eseist de care m-am sim it i m  simt 
foarte apropiat. Regret c  spiritul lui nu mai înseamn  
ast zi nimic pentru urbea de pe Cri ul Repede. Trebuie 
recunoscut, cu eternul i inutilul regret de rigoare, c  i 
mediul cultural or dean poart  o oarecare vin  pentru 
aceast  situa ie. Fiind incapabil s  în eleag  imensa sa 

disponibilitate intelectual , acest mediu a rezonat doar 
cu unele elemente de butaforie i evazionism ludic 
practicate de  losof. De fapt, mediul cultural or dean a 
fost i este opac la orice reliefare valoric . El i-a f cut 
un obicei (care tinde, din p cate, s  devin  tradi ie) din 
a îngropa orice distinctivitate valoric  în neantul c ldu  
al provinciei. 

- i ce te enerveaz  în Oradea?
- M  enerveaz  tot ceea ce nu-mi place. Tot ceea 

ce este arti  ciozitate, provincialism gros, micime uma-
n . Toate gîndurile, vorbele i faptele care urî esc locul, 
f cîndu-l uneori irespirabil. Faptul c  nu exist  o mi-
nim  solidaritate umano-cultural . Mul i se simt bine 
doar cînd pot face altora r ul, chiar i în cultur . Cei 
care nu reu esc în scris vor ca s  nu reu easc  nici al ii. 
Tipic pentru orice provincie orgolioas . Spun aceste lu-
cruri cu un imens regret, dup  cum regret uneori c  sînt 
obligat s  am dreptate. M-ar bucura mai mult s  spun 
c  totul e sublim, defect s   u doar eu.

Ai publicat recent o carte de studii i eseuri cu 
un titlu extrem de interesant, T ceri de la margine. 
Despre ce este vorba?

E vorba de acele t ceri iscoditoare care nu m  las  
s  lenevesc în bovarice custodii, ci îmi dau ghes s  înne-
gresc hîrtia într-o euforie care are tot mai des gustul cenu-
ii, aroma unei alese z d rnicii. Sc pate de sub control, 

ele devin litere, silabe, cuvinte care, în  nal, vor invoca 
ultimativ propozi iile altor i altor t ceri. Apoi, printr-
o abil  manevr , atrag concretul în  c ional i împing 
 c ionalul în concret. Le amestec  pîn  la indistinc ie, 

pentru a- i putea pune mai u or (cu complicitatea tiut  
i ne tiut  a autorului) fel de fel de m ti cu care se insi-

nueaz  în pagin . Simple introspec ii i exerci ii cu gust 
de inutilitate, aceste texte î i propun doar s  surprind  
cîteva secven e de (i)realitate. Încearc  s  pun  cît de cît 
în lumin  osatura unor vagi solilocvii, scheletul de fum 
al unor t ceri de la margine. C ci nimeni nu reu e te s  
le asculte mai bine decît o pagin  goal . Nimeni nu tie 
cu mai mult  exactitate ce este un cuvînt decît t cerea sa 
originar . Uneori, doar t cerea mai poate scoate cuvin-
tele din atopia lor. De fapt, scrisul însu i este alc tuit din 
t ceri care vorbesc i din cuvinte care, inspirate, tiu i s  
tac , s  a tepte. El se con  gureaz  ( i re-con  gureaz ) 
din recuren a unor idei r zle e, din obsesia lor transpu-
s  în sfera cogit rii. Faptul c  (le-) am t cut în scris, în 
loc s  (le) tac pur i simplu, ine de seduc ia, de riscul 
indenegabil al oric rei exprim ri, al oric rei ex-puneri. 
V zînd c  toat  lumea se buluce te doar la centru, mi-am 
asumat benevol aceast  condi ie de marginal, de unde 
lumea poate contemplat  mai adecvat. De fapt, lumea nu 
poate   privit  i în eleas  în mod profund decît dintr-o 
pozi ie de marginalitate asumat . C ci totul este margine 
a altei margini, chiar i lumea îns i. Cît despre provin-
cie, ea este doar submarginea unei margini…
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- Te temi c  nu vei mai putea scrie vreodat  
poezie sau altceva?

- Mi-e fric  doar de poezia pe care nu o pot scrie, de 
poemele poemului nescris (ca s  folosesc titlul unei c r i 
publicate recent). Mi-e fric , în general, c  nu o s  mai pot 
scrie nimic. De aceea schimb registrul scriiturii. Uneori, 
mi-e team  c  o s  uit limba (visez deseori asta). Nu a  
vrea s  devin i un orfan tardiv al cuvintelor. Eu cred doar 
în poezia „total ”, în poezia „pur ”. În cea care devor  
lumea i lucrurile. Îl pustie te pe autor i pe cititor deo-
potriv . Eu cred în poezia lespede, în cea care r sare pe 
morminte. Eu nu scriu, eu îmi fac mormînt în scris. Pîn  
acum am scris patru c r i de poezie, de i erau su  ciente, 
din perspectiva proiectului meu poetic, doar trei. Prima 
carte am rescris-o, a a cum am spus, de i la un moment 
dat m  b tea gîndul s-o declar nul . Într-un anumit fel, de 
poezie te poate vindeca  loso  a. Sau invers...  Chiar i 
doctoratul l-am dat nu din ra iuni mercantile, nici chiar din 
ra iuni strict universitare (de i pe vremea aceea predam la 
facultate), ci dintr-o criz  interioar  a scrisului, dintr-un 
impas spiritual. Gra ie faptului c  nu prea m  mai în eleg 
cu mine însumi. i atunci am încercat s  schimb versantul 
propunîndu-mi, mai mult din disperare, un proiect  loso-
 c mai amplu. V zînd cî i i cum liricoizeaz  incontinent 

acum, îmi vine s -mi dau demisia din poezie. S  m  re-
trag în pustiul r nesc din care am venit. To i se reped s  
mulg  poezia, ne tiind c  poezia nu d . Poezia adev rat  
cere. i cere numai de acolo de unde este ceva talent, cul-
tur . De aceea m-am retras pe terenul eseisticii i  loso-
 ei, unde aerul este mai rare  at i se p trunde mai greu, 

existînd riscul sufoc rii. Nu prea cred în cei care scriu 
doar poezie, maimu rit  în marginea altor texte, la limita 
inferioar  a limbajului i a gramaticii, f r  nici o deschi-
dere meta  zic  spre alte orizonturi scripturale. A ap rut 
scriitorul f r  lecturi, f r  cultur , f cut doar din ambi ii 
de arte i hazard bine organizat. Iar critica literar  a de-
venit, în mare m sur , un schimb de amabilit i reciproce 
dintre g tile literare. Premiile - un fel de mit  literar  dat  
în avans. Cultura român  este o cultur  de ga c . E un fel 
de tren în care pot urca doar cei care tiu trage semnalul 
de alarm . Aceasta este o cultur  care marginalizeaz  i 
strive te valoarea individual . Valoarea adev rat  este re-
cunoscut  doar în cimitir. Observînd atmosfera cultural  
actual , cred c  singurul bine pe care îl pot face contem-
poranilor e s  nu mai scriu.

- Ce rela ii ai cu sistemul critic. Te intereseaz  
evalu rile critice f cute pe marginea c r ilor tale? 
Sau r mîi indiferent la ce se scrie despre ele.

- Critica m  intereseaz  doar în m sura în care de-
vine o dimensiune politropic  a scrisului. Adic  în m sura 
în care radiogra  az  acest scris pîn  la sînge. În m sura în 
care îmi dezv luie fa ete ideatice ale scriiturii la care eu nu 
m-am gîndit în mod expres. Critica ar trebui s   e o citire 
total  a unui text, nu doar brodare metaforic  în jurul lui. 
Critica ajut  un text s  aib  cît de cît o via  „de apoi”. 

Primul critic sever al meu sînt chiar eu. Nu po i scrie nimic 
valoros dac  nu te pînde te din interior un critic intransi-
gent, necru tor. Am avut norocul ca despre c r ile mele 
s  scrie critici i exege i de mare probitate i competen , 
f r  care nu cred c , în anumite perioade, a    putut con-
tinua. Radiogra  ile lor mi-au îmbog it scrisul nu doar cu 
noi perspective hermeneutice, ci i cu neb nuitele carate 
ale solidarit ii culturale. De i cînd scriu nu m  gîndesc 
la critic , trebuie s  recunosc totu i c  f r  vecin tatea ei 
m-a  sim i mai inutil i mai singur. Mai trebuie ar tat, în 
acela i timp, c  exist  foarte pu ini critici care scriu doar 
pe baz  de valoare, necontamina i de in  uen e i coterii. 
Mul i scriu doar pe baz  de interese, din interiorul unor 
nesfîr ite cumetrii publicistice. Aproape c  nu exist  nici 
un succes cultural neviciat de vreun aranjament i interes 
meschin. Dac  nu ar   o triste e, marginalitatea în cultur  
ar trebui s   e un merit în sine. C ci aproape tot ce este 
valoare i caracter este marginalizat cu sistem . 

- Ce regre i în materie de scris, dar de via ?
- Regret c  nu pot face din scris via  i din via  

scris. Nu le pot amesteca pîn  la disolu ie. Uneori ele 
r mîn doar dou  repere stranii. Scrisul meu este dez-
b rat de orice biogra  sm, de orice contingen  factu-
al . El i-a creat o lume în care via a abia mai poate 
respira. Scrisul meu se hr ne te din neputin ele vie ii, 
din limitele pe care ea nu le poate dep i. El tinde spre 
în l imea scrisului „pur”, la care via a se uit  ca la tea-
tru. Dup  cum via a a ap rut din nimic, tot a a i scrisul 
poate ap rea din nimicul vie ii. Dou  nimicuri care se 
poten eaz  i devor  în acela i timp. Fatalitatea face ca 
via a s  ne  e dat  doar la pachet cu moartea. În materie 
de via , de scris, regret enorm i sper cu m sur ...

- Crezi c  meritai un destin mai bun?
- Nu. Cred c  merit doar destinul pe care îl am. Une-

ori mi-e fric  s  nu abuzez cumva i de acesta. M  gîndesc 
c  Dumnezeu mi-a dat poate mai mult decît merit. La startul 
meu existen ial, s-ar putea spune c  nu e chiar r u. (Aici 
cred c  au lucrat în ascuns rug ciunile disperate ale bunicii. 
De altfel, îi datorez atît de mult bunicii care m-a crescut încît 
cuvintele sînt incapabile s  formuleze vreo mul umire pe 
m sur ). Eu am f cut aproape toate lucrurile esen iale ale 
vie ii cu mare întîrziere. Traiectul meu existen ial nu a fost 
unul liniar, ci a fost unul plin de sincope. Nu am început 
abrupt cu gr dini a, pentru a ie i sera  c, în  nal, prin aco-
peri ul Academiei. Dimpotriv . Exist , recunosc, o fascina-
ie i o anume savoare a tîrziet ii lucrurilor, a tergivers rii 
unor etape prea exaltate. Iar cultura a lucrat i înc  lucreaz  
(sper) la r d cina  in ei mele. Eu mi-am f cut din cultur  
(atîta cît  e) un mod de via , nu pretext pentru parveniri 
exterioare. Am încercat s  o fac parte a destinului meu. De 
aceea îi prefer pe cei care î i cuceresc destinul, i nu pe cei 
care i-l aranjeaz . Cred doar în cultura dublat  de caracter, 
de moral  (chiar dac  exist  i excep ii). Cred în gratuitatea 
ei fascinant . Sînt de p rere, odat  cu L. Wittgenstein, c  
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„etica i cultura sînt una”, amîndou   ind transcendentale. 
Cultura adev rat , lucr toare face omul mai bun. Îi schimb  
privirea, chiar i mersul. La noi, mul i (prea mul i) prefer  
s  fac  r ul cu efort, chiar cu cheltuial , decît s  fac  f r  
nici un efort binele. Î i fac r u în chiar momentul în care le 
faci binele. Tr im, din p cate, urît chiar i în cultur . Re-
venind la întrebarea cu destinul, am „noroc” c  se g sesc 
tot timpul mecanici de destine care sînt gata s  mi-l regleze 
din mers. Precum Strîmb -Lemne din poveste, unii nu fac 
decît s  strîmbe destine. Chiar i în cultur  sînt mul i care 
nu pot privi decît strîmb. Sper c  timpul va mai îndrepta 
pu in lucrurile, va face diferen a necesar  dintre munte i 
mu uroi. În rest, destinul e o poveste în care înc pem din 
cînd în cînd i noi...

- Apropo, de ce nu mai publici în revista Fami-
lia, revist  unde ai debutat i ai scris mult  vreme?

- Da, nu mai public în revista Familia, de i am de-

butat aici sub bunele auspicii ale lui Radu Enescu. Dar 
nu vreau s  cad în malaxorul inepuizabil al animozit i-
lor provinciale. Cultura este i o chestiune de vecin tate. 
A a c   ecare i-o alege dup  cum crede c  o merit . Am 
constatat cu triste e i umor cum dup   ecare carte pu-
blicat  num rul a a-zi ilor mei amici a sc zut. Apoi, un 
nevinovat doctorat i dou  stagii de cercetare la Roma i 
Paris m-au l sat tot mai singur i mai vis tor... Nu doar de 
revista amintit  am fost l sat pe dinafar , ci i de universi-
tatea local , care, imediat dup  ce mi-am luat doctoratul, 
a renun at la serviciile mele. Asta, evident, pe lîng  alte 
„binefaceri” tiute i ne tiute. Acesta este, în fond, „deli-
ciul” provinciei. Tot timpul are cineva „grij ” de tine. Eu 
îmi v d de drumul meu, croit din realit i triste i din iluzii 
baroce, încercînd s  r mîn indiferent i rece...

Interviu realizat de Mihai VIERU

În zilele de 3-6 septembrie 2012 a avut loc la 
Vene ia, Italia, cea de a treia Întâlnire a preo ilor greco-
catolici din diaspora european , urmând celei de la Bo-
logna, Italia (2009) i celei de la Paris, Fran a (2010). 

Organizatorii întâlnirii de anul acesta de la Ve-
ne ia au fost preo ii din Protopopiatul greco-catolic ro-
mân din Triveneto, în frunte cu preot protopo Vasile 
Alexandru Barbolovici. 

Întâlnirea a cuprins o serie de conferin e de na-
tur  istoric , eccleziologic  i de drept canonic, mo-
mente de rug ciune dup  tradi ia r s ritean  i latin , 
împ rt irea experien elor pastorale i personale, dar i 
momente ce vizau cunoa terea frumuse ilor artistice i 
culturale pe care minunatul ora  Vene ia le ofer . 

Printre invita ii de seam  amintim pe pr. prof. 
Roberto Giraldo, Directorul Institutului de Studii Ecu-
menice „San Barnardino” din Vene ia, franciscan al 
Conventului San Francesco della Vigna; prof. Riccardo 
Burigana, directorul de studii de la acela i 
institut - care scris articolul la Vatican - i 
Eminen a Sa Card. Francesco Coccopalme-
rio, Pre edinte al Consiliului Ponti  cal ce se 
ocup  cu Textele Legislative, care a fost în-
so it de pr. drd. Ioan Pop, preot greco-catolic 
român doctorand la Roma în drept canonic. 
Pentru detalii i fotogra  i facem trimitere la  
www.bru-italia.eu. 

Preo ii greco-catolici români l-au avut 
ca îndrum tor i p rinte spiritual în aceste zile 
pe PSS Virgil Bercea, episcop de Oradea Mare, 
responsabil în cadrul Sinodului Bisericii Ro-
mâne Unite cu Roma, Greco-Catolice, cu co-
munit ile parohiale din diaspora european . 

S-a abordat de asemenea tema preo ilor 
„uxorati”, adic  preo ii care au ales c s toria, 
familia, ca statut de via  înainte de hirotonire, 

conform tradi iei str vechi i neîntrerupte a Bisericii Ro-
mâne Unite cu Roma, Greco-Catolice, al turi de cealalt  
tradi ie a preotului nec s torit. 

Un alt moment important pe care dorim s -l 
men ion m este audien a acordat  de nou-însc una-
tul Patriarh al Vene iei, Excelen a Sa mons. Frances-
co Moraglia, preo ilor români greco-catolici prezen i 
pentru un salut cordial. P.S. Episcop Virgil Bercea i-a 
oferit în dar cartea cu centenarul na terii cardinalului 
Alexandru Todea i i-a transmis salutul din partea Prea 
Fericirii Sale Card. Lucian, Arhiepiscop Major al Bise-
ricii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. 

În cadrul S  ntei Liturghii de mar i, 4 septembrie 
2012, câ iva preo i au fost distin i cu titlul de Stavrofor 
sau purt tor de Cruce pectoral  de c tre P.S. Virgil Ber-
cea, iar al ii au primit Brâul ro u.

Pr. Ioan M rginean-COCI

Întâlnirea preo ilor români greco-catolici din diaspora
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Hirotonire de preot

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2012
OCTOMBRIE

Inten ia general : Pentru de dezvoltarea i progresul Noii Evangheliz ri în rile cu cre tin tate antic . 
Inten ia misionar : Pentru ca celebrarea Zilei Mondiale a Misiunilor s   e ocazia unei angaj ri reînnoite de evanghelizare. 

S rb toarea Na terii Maicii Domnului din 
acest an, 2012, a oferit pentru credincio ii or deni 
un prilej de multipl  s rb toare i aniversare. 

În cadrul S  ntei Liturghii, celebrat  în Cate-
drala „Sfântul Nicolae” de c tre PSS Virgil Bercea, 
împreun  cu un mare num r de preo i veni i de pe 
cuprinsul întregii eparhii, dar i din eparhiile vecine, 
a fost hirotonit preot diaconul Eduard Felician Fis-
cher, vicerectorul Seminarului Major „S  n ii Vasile, 
Grigore i Ioan” din Oradea. Totodat , în acest an 
se împlinesc 18 ani de când episcopul de Oradea a 
fost ridicat la treapta arhieriei împreun  cu Preas  n-
ia Sa, Alexandru Mesian, episcopul greco-catolic 

de Lugoj. Concomitent cu hirotonirea episcopilor, în 
urm  cu 18 ani, actualul vicar general al Eparhiei de 
Oradea, Preacuviosul P rinte Florian Gui, preot al 
Congrega iei „Don Orione” a depus voturile c lug -
re ti. Întreaga s rb toare s-a desf urat sub emo iile i bucuria anivers rii acestor evenimente unice i irepetabile din 
via a slujitorilor lui Cristos.

Biroul de pres

Duminic , 23 septembrie 2012, a 8-a duminic  
dup  Rusalii, în Catedrala Sf. Nicolae din Oradea, prin 
punerea mîinilor PSS Virgil Bercea, a fost hirotonit p -
rintele Vasile optea. Originar din localitatea Feldru, 
jud. Bistri a N s ud, p rintele Vasile a absolvit Semi-
narul S  n ii Trei Ierarhi „Vasile, Grigore i Ioan” din 
Oradea în anul 2006. Ulterior a urmat studiile teolo-
gice la Bologna, unde a f cut un masterat în Teologia 
evangheliz rii. În acela i timp, a avut i o experien  
la Asocia ia Caritas din Rimini, unde s-a ocupat de 
Asocia ia Migrantes, al c rui responsabil a fost pentru 
mai mul i ani. 

Liturghia arhiereasc  în cadrul c reia a fost hi-
rotonit pr. Vasile a fost solemn  nu numai datorit  so-
borului de preo i concelebran i sau a prezen ei mari de 
oameni, dar i a Corului Catedralei, a  at sub bagheta 
maestrului Radu Mure an, care a dat r spunsurile la 
Sfânta Liturghie. Printre preo ii concelebran i s-a a  at 
i pr. Olimpiu Todorean, pre edinte al Asocia iei Cari-

tas Eparhial Oradea care, împreun  cu pr. Renzo Gra-
dara, director al Asocia iilor Caritas i Migrantes din 
Rimini, l-au prezentat în fa a arhiereului pe diaconul 
Vasile în vederea ridic rii la sfânta preo ie. 

La eveniment au fost prezen i, pe lâng  oaspe ii 
din locul natal al p rintelui nou hirotonit, un grup de 
italieni, prieteni i colaboratori care au dorit s -i  e al -
turi în acest moment important.

A  a i în contextul evangheliei pescuirii minuna-
te, arhiereul a rostit un cuvânt de înv tur  axat pe 
chemarea  ec ruia dintre noi, adresându-se în mod 
special p rintelui Vasile, pe care Domnul l-a chemat i 
l-a f cut pescar de oameni. L-a încurajat ca la cuvân-
tul Domnului s  arunce mrejele i s  aib  întotdeauna 
încredere în El. Astfel nu vor înceta binecuvânt rile 
îmbel ugate din partea lui Dumnezeu. 

P rintele Vasile este c s torit i actualmente ac-
tiveaz  în cadrul Asocia iei Caritas Eparhial Oradea.

Pr. Anton CIOBA

Hirotonire de preot
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Întâlnirea „Religii i culturi în dialog” 
În perioada 9-11 septembrie 2012 s-a desf urat la 

Sarajevo, Bosnia i Her egovina, întâlnirea „Religii i cul-
turi în dialog”, organizat  de c tre Comunitatea Sant’Egidio, 
ce a avut tema: „A tr i împreun  înseamn  viitorul”. 

La întâlnire a participat i episcopul greco-cato-
lic de Oradea, P.S. Virgil Bercea, care a coordonat o 
mas  rotund  i a sus inut dou  conferin e: „Valoarea 
Vie ii” i „Puterea istoric  a rug ciunii pentru pace”. 

Au participat la întâlnire: Bakir Izetbegovic - 
Pre edintele Republicii Bosnia i Her egovina, Andrea 
Ricardi - fondatorul Comunit ii Sant’Egidio, actual-
mente Ministru pentru Cooperare Interna ional  i In-
tegrare al Guvernului Italiei, Cardinalul Vinco Puljic 
- Arhiepiscopul catolic de Vrhbosna-Sarajevo, Irinej 
- Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Serbia, Mustafa Ce-
ric - Mare Muftiu al Bosniei Her egovina, Jacob Finci 
- Pre edintele Comunit ii Evreie ti din Bosnia Her e-
govina, Mario Monti - Prim Ministru al Italiei, diver i 
cardinali i episcopi, personalit i din lumea religioas  
i cultural  a rii gazd  i din întreaga lume. 

La  nalul întâlnirii s-a citit urm torul Apel pen-
tru Pace: „B rba i i femei de religii diverse ne-am în-
tâlnit, la invita ia Comunit ii Sant’Egidio, precum i 
a comunit ilor islamice, ortodoxe, catolice i ebraice 
din Sarajevo, în aceast  ar  frumoas , dar r nit  de ul-
timul r zboi din Europa. Foarte mul i, la Sarajevo, î i 
aduc aminte de acel con  ict dureros. Foarte mul i la 
Sarajevo ne aduc aminte nou  tuturor c  r zboiul este 
un r u enorm i las  o mo tenire înveninat . Cu toat  
t ria trebuie s  evit m s  alunec m în aceast  spiral  a 
urii, a violen ei i a r zboiului. Vecinii nu trebuie s  se 
lupte între ei pentru c  apar in unei alte religii sau etnii! 
S  nu mai  e r zboaie în aceast  ar ! S  nu mai  e 
r zboaie în lume! 

Ne-am întrebat: convie uirea între credincio i de 
diverse religii sau etnii are în sine ger-
meni de violen ? Nu. Nu trebuie s  se 
întâmple a a ceva. Chiar dac , din p ca-
te, în multe ri se sufer  din cauza vi-
olen elor, a r zboiului i a nesiguran ei. 
Tr im vremuri în care persoane tot mai 
diverse se apropie din punct de vedere 
geogra  c. Dar nu este de ajuns. Trebu-
ie s  ne apropiem în lucrurile profunde. 
Trebuie s  ne apropiem unii de al ii din 
punct de vedere spiritual, chiar dac  r -
mânem în religiile noastre. 

Suntem diferi i unii de al ii. Dar 
convingerea noastr  unanim  este c  a 
tr i împreun  în diversitate este posi-
bil în orice parte a lumii, iar acest lucru 
poart  fructe. Este posibil la Sarajevo i 
oriunde în lume. Trebuie s  preg tim vii-
torul cu mult  responsabilitate. În aceste 

zile, la Sarajevo, am tr it harul dialogului i am v zut 
c  se poate construi viitorul. 

În schimb, în acest timp de criz , tenta ia de a 
renun a sau de a acuza alte popoare pentru probleme-
le proprii sau pentru problemele din trecut este foarte 
mare. i astfel un popor devine str in sau du man al-
tuia. Se poate dezvolta cultura resentimentului, a urii, 
a fricii. Dar nici un popor nu este du manul altuia: cu 
to ii au suferit, cu to ii au un su  et bun! Cu to ii pot tr i 
împreun ! 

Religiile au o mare datorie: vorbesc omului de 
Dumnezeu i îl elibereaz  de ur , de prejudec i, de 
fric  i îl ajut  s  se deschid  c tre iubire. Schimb  
persoana uman  din profunzime. Religiile pot înv a 
persoana uman  i popoarele arta de a tr i împreun  
dialogând, stimându-se i respectând libertatea i di-
versitatea. Se poate construi astfel o lume mai uman  
deoarece suntem cu to ii egali i cu to ii diferi i. 

Trebuie s  avem curaj în fa a di  cult ilor. Pri-
vind spre viitor trebuie s  cre m prin dialog un limbaj 
nou de simpatie, de prietenie, de compasiune. Aceast  
limb  comun  ne ajut  s  vorbim i s  vedem frumu-
se ea în diversitate i valoarea unit ii. A tr i împreun  
în pace este i dorin a Domnului. Ura, dezbin rile i 
violen a nu vin de la Dumnezeu. S -i cerem Domnului, 
în rug ciune, darul p cii. Da, Domnul s  ne dea tuturor 
i lumii întregi pacea Sa!” 

Biroul de pres

Conferin ele PSS Virgil pot   citite pe site-ul Comunit ii 
Sant’Egidio: 

http://www.santegidio.org/pageID/2460/langID/it/
text/633/Il_valore_della_vita.html 

http://www.santegidio.org/pageID/2460/langID/it/
text/501/La_forza_storica_della_preghiera_per_la_pace.html 
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Frumuse ea va salva lumea
„Frumuse ea va salva lumea” (Dostoievski). Fru-

muse ea este o categorie fundamental  a esteticii prin 
care se re  ect  însu irea omului de a sim ii emo ie în 
fa a  operelor de art , a fenomenelor i obiectelor din 
natur , ce are ca izvor obiectiv dispozi ia simetric  a 
p r ilor obiectelor, îmbinarea speci  c  a culorilor, acor-
dul sunetelor etc. Caracteristicile esen iale ale frumuse ii 
sunt ordinea, armonia i echilibrul. Frumuse ea constitu-
ie una din tr s turile fundamentale ale întregii existen-
e. Este perceput  cu ajutorul organelor noastre de sim , 

dar „ochiul nu se satur  de câte vede i urechea nu se 
umple de câte aude” (Ec.1,8). Puri  c , desc tu eaz  i 
exprim   e pe om,  e divinitatea. „Nu ea lipse te ochilor 
no tri, ci ochii no tri nu tiu s  o vad ” (A. Rodin). Fiind 
o valoare fundamental , ea st  cu demnitate i îndrept -
ire deplin  al turi de alte dou  valori de baz : adev rul 
i binele, cu care împreun  alc tuiesc n zuin e omene ti 

spre o via  des vâr it , spre lini te i pace.
Izvorul frumuse ii lumii provine din  ordinea i 

armonia universului, omul  ind o parte din acesta. Dar 
omul, cu toat  micimea lui, prin p catul adamic al ne-
ascult rii, a contribuit la tirbirea armoniei celeste dând 
importan  frumuse i aparente, în detrimentul celei 
esen iale. „De aceea femeia socotind c  rodul pomului 
este bun de mâncat i pl cut ochilor la vedere i vred-
nic de dorit pentru c  d  tiin , a luat din el i a mân-
cat i a dat b rbatului s u i a mâncat i el” (Gn.3,6). 

Frumuse ea exercit  o adev rat  fascina ie asu-
pra omului, chiar dac  uneori pare rece i  resping -
toare. Frumuse ea apare uneori, ca o simpl  sclipire, 
ca un foc de arti  cii, îns , ea poate acumula destul de 
mult  energie încât s  te fac  s  vibrezi. Consider de-a 
dreptul fermec tor momentul acela în care te cuprinde 
acel  or, dorin a i pasiunea pentru frumos, mai ales 
dac  acesta se îmbin  cu utilul. Toat  via a noastr  este 
o alternan  între frumos i urât, între, lumini i umbre, 
între vis i realitate. „Orice lucru are frumuse ea lui, dar 
nu oricine o vede” (Confucius). 

Omul este mereu tributar unui anumit soi de 
frumuse e. Pl cutul este un amestec de frumuse e cu 
mister. Pentru a produce emo ii mi c rile frumuse ii 
trebuie s   e spontane i imprevizibile.  Sunt de admi-
rat persoanele care pot jongla cu focul f r  s  se ard . 
Frumuse ea simpl  este de consumat, iar cea lefuit  
i misterioas , de contemplat. Crea ia îmbin  în mod 

miraculos pl cutul cu utilul i este f cut  din t cere i 
din contempla ie, nu din zgomot sau din furie. „În  in a 
omeneasc  totul trebuie s   e frumos: fa a, vesmintele, 
su  etul i cugetul” (A. P. Cehov) 

Frumuse ea uman  nu ine numai de estetica  -
gurii, ea se re  ect   în estetica  rii i în su  etul omului 
prin pasiunea pe care o arat  fa  de tot ce-l înconjoar . 
Ceva vibreaz  în om i-l apropie de adev r i de dreptate. 

Frumosul se trage din  resc i din ceea ce este s n tos. 
Dar de la sublim la ridicol nu este decât un  pas, impor-
tant este s  tim când s -l facem i când s  ne ab inem. 
S  ne ridic m deasupra aparen elor pentru c  „frumosul 
rezid  în comportamentele alese ale celor care se înal  
deasupra senza iilor, c ci exist  o frumuse e a faptelor, 
deciziilor, cuno tin elor, virtu ilor” (Plotin).  

La om putem distinge o frumse e exterioar  de-
terminat  de înf i are i  ve minte,  i una interioar  
care înnobileaz   rea, consolideaz  cugetul i înt re te 
sim urile dând posibilitate individului s  separe tot mai 
bine adev rul de minciun , binele de r u i frumosul 
a de urât. Frumuse ea exterioar  este trec toare: „for-
ma bonum fragile est”, „frumuse ea e un dar trec tor” 
(Ovidiu). Cea l untric  este statornic . Putem vorbii 
chiar de o estetic  a  rii omene ti, care întrece atât ca 
durat , cât i ca intensitate estetica  gurii sau pe cea a 
ve mintelor str lucitoare. Aparen ele sunt de multe ori 
în el toare. Este nevoie ca ochii min ii s  vad  dincolo 
de aparen e, acolo unde se g se te esen a, vitalitatea i 
splendoarea i unde privirile, mai pu in încercate, nu 
pot vedea toate  fa etele  realit ii sau ale adev rului. 

Omenirea poate renun a la multe, dar la frumuse e 
nu. Ea este indispensabil  pentru c  f r  frumuse e nu 
ar mai   de f cut nimic în aceast  lume. Des vâr irea 
formelor înnobileaz  adev rul i binele.  Frumuse ea 
apare ca o enigm ; are o dubl  înf i are: incit , fasci-
neaz  îns , uneori, poate duce i la pieire. Din aceast  
cauz  sublimul i ridicolul sunt extreme de nedorit în 
via . Trebuie s  c ut m echilibrul dintre sublim i ridi-
col pentru c  numai echilibrul poate fructi  ca adev rul 
i binele sub aspectele lor esen iale i statornice. Dac  

adev rul este întotdeauna frumos, frumuse ea nu este 
întotdeauna adev rat . Ea nu este totdeauna ceea ce apa-
re, îns , se las  dorit  i c utat . Frumuse ea interioar  e 
ca un diamant greu de g sit. Nu tenta ia o reveleaz , ci 
perseveren a. Nimeni nu poate spune c  este posesorul 
unei frumuse i interioare  pentru c  nu o po i pune în 
palm , nici purta pe bra e. Ai   subiectiv. Îns , ea poate 
  observat  de semeni. „Frumuse ea omului este f cut  

din toate formele fundamentale ale vie ii” (J. G. Herder).
De unde vine frumuse ea interioar ? Locul ei 

este su  etul, caracterul omului,  st rile de spirit, liber-
tatea interioar , care la rândul lor provin din dragoste, 
credin  i speran . F r  aceste virtu i interiorul nostru 
se transform  într-un de ert sterp i arid în care nu va 
putea încol ii s mân a binelui, a drept ii i adev rului, 
care dau noble e frumosului. Ezechiel, prorocind îm-
potriva regelui Tirului i a frumuse ii lui aparente zice: 
„Tu erai pecetea des vâr irii, deplin tatea în elepciu-
nii i cununa frumuse ii. […]. Din pricina frumuse ii 
tale s-a îngâmfat inima ta, i tru  a ta i-a pierdut în e-
lepciunea” ( Ez.28, 12;17)

Ioan M GHERU AN
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 i b trâne ea are farmecul ei, mai ales, când ne 
educ m s  îmb trânim frumos. Privind via a în mod 
simplist am putea crede c  pe m sur  ce  îmb trânim 
via a ar deveni tot mai frumoas . Realitatea este alta. 
Este adev rat c  pe m sur  ce acumul m mai mult  ex-
perien  de via , putem mai lesne, s  deosebim binele 
de r u, frumosul de urât, adev rul de minciun , dar nu 
este su  cient pentru c   „senectus ipsa morbus est”, „b -
trâne ea îns i e o boal ”. Dar atunci când frumuse ea 
atinge nivelul maxim în via a omului? Când el este în 
 oarea vârstei, s n tos, voios, cu gânduri pozitive, griji 

pu ine, iar frumuse ea poate r zbate din interior. Aceast  
perioad  poate   prelungit  i s  se întind  pân  la adân-
ci b trâne e dac  ne vom preg ti, din timp, moral i  zic 
pentru o b trâne e frumoas , deoarece „când frumuse ea 
moare, se-ntoarce negrul haos” (Shakespeare). i asta 
pentru c  „în domeniul frumosului, i  imperfec iunea i 
neîmplinirea î i au demnitatea lor” (R. Musil).

 A îmb trânii frumos este nu numai o calitate, ci i 
o art . Din fericire reu ita depinde numai de noi.  S  nu 
 m dep i i de vremuri i s  continu m s   m interesa i 

de tot ce este nou  i bun în lume. S   m buni i toleran i 
fa  de tot ce ne înconjoar , dar mai ales, fa  de tineri. 
S  ne îngrijim de s n tatea mental  i de cea  zic  deoa-
rece „mens sana in corpore sano”; „minte s n toas  în 
corp s n tos”. Frumuse ea interioar  i dragostea ne r-
murit  sunt bunuri de mare valoare  moral  i spiritual . 
Ele se completeaz  reciproc. Nici un argument nu poate 

întrece frumuse ea interioar  a omului, iar dragostea este 
sentiment i chimie, explic  tiin a. 

 E frumos când ne îndr gostim pentru c  toat  
lumea e la picioarele noastre. În re eaua noastr  neuro-
nal , hormonul cerebral numit endor  n , un adev rat 
drog natural, este responsabil de starea de  fericire, iar 
serotonina este hormonul care r spunde de starea de 
bine, de calm, de liniste din organism. Ace ti hormoni 
sunt produ i, pe cale natural , de organismul nostru în 
st rile de bine i de fericire care dau frumuse e, farmec 
i culoare vie ii. Pulsul frumuse ii i al dragostei începe 

din creier. Programul transformator al creierului uman 
îl constituie memoria i dorin ele. Dar în dragoste, ca 
în orice rela ie interuman  sau în rela ia dintre om i 
natur , trebuie s  se instaureze armonia bazat  pe echi-
libru care elimin  excesele i patimile de orice natur  i 
instaureaz  libertatea interioar  a individului. Aceast  
armonie confer  dragostei candoarea i culoarea care 
dau un farmec aparte i frumuse e vie ii. O via  armo-
nioas  este frumoas , chiar i la adânci b trâne e.

 Isus, prin jertfa Sa izb vitoare a întregit cunu-
na  frumuse ii cu noi m rg ritare: harul i gra ia divin , 
mântuirea su  etelor i fericirea ve nic . Pe ele le-a pus 
în slujba umanit ii prin intermediul realit ii cotidiene, 
pentru c  frumuse ea nu poate   desp r it  de umanita-
te, nici de realitatea care o sus ine. Numai frumuse ea 
bazat  pe pacea l sat  de Isus va putea salva lumea de 
la pieirea preg tit  de omenire cu mult  migal  i per-
severen  incon tiente de-lungul istoriei sale. 

(urmare din pag. 18)

Comemorarea martirilor de la Ip
Masacrul de la Ip se înscrie în seria 

masacrelor anti-române ti desf urate pe te-
ritoriul Transilvaniei de Nord în toamna anu-
lui 1940. În noaptea de 13 spre 14 septem-
brie 1940, trupe maghiare ce f ceau parte din 
armata de ocupa ie cantonat  în imleu-Sil-
vaniei, împreun  cu localnici maghiari i cu 
membri ai organiza iei „Straja na iunii” (Ne-
mzet rség) au ucis 157 de localnici români. 

Cea mai mare i mai îngrozitoare atro-
citate comis  de armata ungar  în complici-
tate cu etnicii maghiari locali, unde au c zut 
cele mai numeroase victime nevinovate – 157 
de mor i – cu ocazia ocup rii Ardealului, este 
cea de la Ip, localitate din Jude ul S laj, a  at  
la 45 km de ora ul Zal u. 

În prezen a prefectului de S laj, Filo-
na  Chi , a numero i e   de institu ii, oameni 
politici, a g rzii militare i a numero i credin-
cio i, soborul preo ilor greco-catolicii condus 
de c tre pr. Gheorghe urca  – vicarul foraneu al S lajului i pr. Nicolae Bodea – protopop al imleului, s-a rugat 
pentru odihna ve nic  a celor 157 de su  ete care a teapt  învierea mor ilor în groapa comun  din cimitirul de lâng  
vechea biseric  a satului.

 Pr. Cristian BORZ
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La ceas aniversar…

1,5 Lei

Centrul Social „Maria Rosa” (situat pe str. The-
odor Aman, 1C, Oradea) al Asocia iei Caritas Eparhial 
Oradea a fost inaugurat pe data de 1 septembrie 2011. 
Dup  inaugurare, asisten ii sociali i-au reluat activitatea 
în noul Biroul de Asisten  Social  unde, zilnic, au pri-
mit solicit rile venite din partea persoanelor a  ate în di-
 cultate i au venit în sprijinul lor prin serviciile oferite. 

Prima mas  a fost servit  Cantin  în data de 4 
septembrie 2011. Dup  un an de activitate hrana este 
preg tit  în buc t ria proprie i servit  persoanele f r  
ad post în spa ioasa sal  de mese, care st  la dispozi-
ia bene  ciarilor. În cursul anului care a trecut de la 

inaugurarea Centrului, 110 persoane au primit sprijin 
în asigurarea mesei calde. Dintre cei 110 bene  ciari, 
un num r de 30 de persoane au reu it s  dobândeasc  
o stabilitate datorit  sprijinului oferit i a implic rii lor 
active în rezolvarea problemelor. 

În data de 3 noiembrie 2011 am deschis primul 
serviciu din Oradea care ofer  acces persoanelor f r  
ad post la men inerea igienei corporale: du urile socia-
le. Persoanele care solicit  sprijin în acest sens primesc 
toate materialele necesare efectu rii du ului, iar la ne-
voie un schimb de haine curate. În cursul anului au be-
ne  ciat de aceast  activitate 91 de persoane, efectuând 
în total 717 de du uri. 

Urm torul serviciu care i-a început activitatea a 
fost Centrul maternal unde a fost cazat  prima m mic  
pe o perioad  de 6 luni de la na terea copilului. 

La sfâr itul lunii februarie 2012, Centrul de Zi 
„Gabriele” i-a deschis por ile pentru a veni în spriji-
nul copiilor care provin din familii defavorizate. Cei 
9 copii care au frecventat centrul de zi au participat la 
activit i educative, recreative precum i de timp liber. 
De asemenea, li s-a asigurat copiilor o mas  cald  în 
 ecare zi de activitate. 

La sfâr itul primului an de activitate a centru-
lui, toate serviciile desf urate aici sunt func ionale, iar 
rezultatele muncii noastre sunt vizibile prin cre terea 
calit ii vie ii persoanelor sprijinite. 

Rita SZOPO


