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Sesiunea de toamn  a Conferin ei Episcopilor din România
Episcopii ro-

mano-catolici i gre-
co-catolici din Româ-
nia, reuni i în zilele 
de 25-27 septembrie 
la umuleu Ciuc, cu 
ocazia sesiunii de 
toamn  a Conferin ei 
Episcopilor Catolici 
din România (CER), 
au abordat diferite 
teme din via a Bi-
sericii, probleme cu 
caracter pastoral i 
social, evenimen-
te importante ce vor 
avea loc curând: Anul 
Credin ei (11 octom-
brie 2012 - 24 noiem-
brie 2013) i Sinodul 
Episcopilor (Vatican, 7-28 octombrie 2012).

Biserica Catolic  din România va   reprezentat  
la Sinodul Episcopilor, de la Vatican, de c tre PS Vir-
gil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea Mare, i 
PS Petru Gherghel, episcop romano-catolic de Ia i. Cei 
doi episcopi vor prezenta, în interven ia lor din plenul 
lucr rilor, principalele probleme cu care se confrunt  
episcopatul român pe plan pastoral i social.

În ceea ce prive te Anul Credin ei, episcopii au 

împ rt it ac iunile ce se vor desf ura în propriile die-
ceze pe parcursul acestui an pastoral i au decis ca une-
le dintre aceste ac iuni s   e extinse la nivel na ional, 
cum ar   pelerinajele comune la diferite locuri semni-
 cative pentru Biserica local  i universal . Totodat , 

episcopii au hot rât ca, în prim vara anului viitor, ei 
în i i s  fac  un pelerinaj comun la „Cimitirul s raci-
lor” de la Sighet, pentru a cinsti memoria celor care „au 
mers înaintea noastr  cu semnul credin ei i dorm som-
nul p cii” (cf. Canonul Roman) i au pl tit cu sângele 
pre ul  delit ii lor fa  de Cristos i fa  de Biserica Sa 
în timpul prigoanei din secolul trecut.

De asemenea, episcopii au decis ca, în cadrul 
Anului Credin ei, în septembrie 2013, s  se organizeze 
un congres na ional misionar, cu tema „Doamne, m -
re te credin a noastr !” (Lc 17,5), la care vor participa 
reprezentan i din toate diecezele i eparhiile catolice 
din ar , precum i invita i din str in tate, îndeosebi de 
la Operele Ponti  cale Misionare. Congresul na ional 
misionar va   un prilej pentru Biserica local  de a in-
tensi  ca spiritul misionar al comunit ilor i al  ec rui 
credincios în parte.

Conferin a Episcopilor Catolici din România, 
care îi reune te pe to i episcopii romano-catolici i gre-
co-catolici din România i care exprim  unitatea Bi-
sericii locale i uniunea intim  cu Urma ul lui Petru, 
Sfântul P rinte, transmite salutul arhieresc c tre toate 
comunit ile, iar, la acest început de An al Credin ei, 
invoc  binecuvântarea lui Dumnezeu asupra întregului 
popor credincios.

Urm toarea sesiune a Conferin ei Episcopilor 
Catolici din România va avea loc la Baia Mare, în peri-
oada 8-10 mai 2013.

Pr. Eduard Mihai Co a
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Iubi i fra i i surori,
Evanghelia acestei duminici (Marcu 10,17-30) are 

ca tem  principal  bog ia. Isus înva  c  este foarte greu 
pentru un bogat s  intre în Împ r ia lui Dumnezeu, dar nu 
imposibil. Dumnezeu poate cuceri inima unei persoane care 
are multe bunuri i s  o îndrepte spre solidaritate i împ r ire 
cu cei nevoia i, cu cei s raci, spre a intra, cu alte cuvinte, în 
logica darului. În acest fel, ea se situeaz  pe calea lui Isus 
Cristos, care – dup  cum scrie Sf. Paul – “de i era bogat, s-a 
f cut s rac pentru voi, ca prin s r cia Lui voi s  v  îmbog -
i i” (2 Corinteni 8,9).

Cum deseori se întâmpl  în Evanghelii, totul porne te 
de la o întâlnire: a lui Isus cu unul care “avea multe bog ii” 
(Marcu 10,22). Acesta era un om care din tinere e a inut cu 
 delitate toate poruncile Legii lui Dumnezeu, dar nu a g sit 

înc  adev rata fericire; i din acest motiv îl întreab  pe Isus 
cum s  fac  pentru “a mo teni via a ve nic ” (v. 17). Pe de 
o parte, el este atras, ca to i ceilal i, de plin tatea vie ii; pe de 
alta,  ind obi nuit s  se bazeze pe propriile bog ii, crede c  
i via a ve nic  poate   într-un anumit fel “cump rat ”, res-

pectând vreo porunc  special . Isus î i d  seama de dorin a 
profund  din acel om i – noteaz  evanghelistul – l-a privit 
cu mult drag: este privirea lui Dumnezeu (cf. v. 21). Isus în-
elege îns  i care este punctul vulnerabil din acel om: este 

chiar ata amentul s u fa  de multele sale bog ii; i de aceea 
îi propune s  dea totul la cei s raci, astfel încât comoara sa 
– i inima sa – s  nu mai  e pe p mânt, ci în cer, i adaug : 
“Urmeaz -m !” (v. 22). Dar acel om, în loc s  accepte bucu-
ros invita ia lui Isus, a plecat mâhnit (cf. v. 23), pentru c  nu 
reu ea s  se desprind  de bog iile sale, care nu vor putea s  
îi procure fericirea i via a ve nic .

În acest moment, Isus d  discipolilor – dar i nou , 
celor de ast zi – înv tura Sa: “Cât de greu vor intra în Îm-
p r ia lui Dumnezeu cei care au bog ii!” (v. 23). La aceste 
cuvinte, discipolii au r mas uimi i; se mirau i mai mult dup  
ce Isus a ad ugat: “Mai u or este ca o c mil  s  treac  prin 
urechea acului decât un bogat s  intre în Împ r ia lui Dum-
nezeu”. i v zându-i peste m sur  de ului i, a spus: “Impo-
sibil pentru oameni, dar nu pentru Dumnezeu! C ci pentru 
Dumnezeu toate sunt posibile!” (cf. vv. 24-27). Sfântul Cle-
ment din Alexandria a  rm  într-un comentariu: “Parabola s  
îi înve e pe cei boga i c  nu trebuie s  neglijeze mântuirea lor 
ca i cum ar   deja osândi i, c  nici nu trebuie s  î i arunce în 
mare bog ia nici s  o condamne ca periculoas  i potrivnic  
vie ii, ci trebuie s  înve e în ce fel s  foloseasc  bog ia i s  
î i procure via a” (Care bogat se va mântui?, 27, 1-2). Istoria 
Bisericii este plin  de exemple de oameni boga i care i-au 
folosit bunurile în mod evanghelic, ajungând i la s  n enie. 
S  ne gândim numai la Sfântul Francisc, la Sfânta Elisabeta 
a Ungariei sau la Sfântul Carol Borromeo. Fecioara Maria, 
Scaunul În elepciunii, s  ne ajute s  primim cu bucurie în-
demnul lui Isus, ca s  intr m în plin tatea vie ii.

Este greu pentru un bogat...
14.10.2012

 Alocu iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug ciunea Angelus

Redescoperirea Rozarului
7.10.2012

Iubi i fra i i surori,
Ne îndrept m acum în rug ciune c tre Maria, 

pe care o vener m ast zi ca Regina Sfântului Rozariu. 
În acest timp, la Sanctuarul de la Pompei, este în l at  
tradi ionala “Implorare”, la care se al tur  nenum ra i 
oameni din întreaga lume. În timp ce ne asociem spiri-
tual la aceast  rug ciune, doresc s  v  sugerez tuturor 
s  reînnoi i rug ciunea Rozariului în apropiatul An al 
Credin ei. Cu Rozariul, ne l s m pe noi în ine c l uzi i 
de Maria, model de credin , meditând asupra mistere-
lor lui Cristos, i zi dup  zi suntem ajuta i s  asimil m 
Evanghelia, pentru ca s  modeleze vie ile noastre ale 
tuturor. A adar, dup  predecesorii mei, în special Fe-
ricitul Pap  Ioan Paul al II-lea, care în urm  cu zece 
ani ne-a dat Scrisoarea Apostolic  Rosarium Virginis 
Mariae, v  invit s  v  ruga i Rozariul personal, în fa-
milie i în comunitate, înv ând la coala Mariei, care 
ne conduce la Cristos, centrul viu al credin ei noastre.
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Congrega ia pentru Doctrina Credin ei 
Preciz ri pastorale pentru Anul Credin ei 

(continuare în pag. 5)

Introducere 
Cu scrisoarea apostolic  Porta  dei din 11 oc-

tombrie 2011, Sfântul P rinte Benedict al XVI-lea a 
convocat un An al Credin ei. El va începe la 11 octom-
brie 2012, la a 50-a aniversare a deschiderii Conciliului 
Ecumenic Vatican II, i se va termina la 24 noiembrie 
2013, solemnitatea Domnului nostru Isus Cristos, Re-
gele Universului. 

Acest an va   o ocazie propice pentru ca to i cre-
dincio ii s  în eleag  mai profund c  fundamentul cre-
din ei cre tine este „întâlnirea cu un eveniment, cu o per-
soan  care d  via  unui nou orizont i cu asta direc iei 
decisive”1. Întemeiat  pe întâlnirea cu Isus Cristos înviat, 
credin a va putea s   e redescoperit  în integritatea sa i 
în toat  str lucirea sa. „ i în zilele noastre credin a este 
un dar care trebuie redescoperit, cultivat i m rturisit”, 
pentru ca Domnul „s  dea  ec ruia dintre noi s  tr im 
frumuse ea i bucuria faptului de a   cre tini”2. 

Începutul Anului Credin ei coincide cu amintirea 
recunosc toare a dou  mari evenimente care au marcat 
fa a Bisericii din zilele noastre: a 50-a aniversare a des-
chiderii Conciliului Vatican II, voit de fericitul Ioan al 
XXIII-lea (11 octombrie 1962), i a 20-a aniversare a 
promulg rii Catehismului Bisericii Catolice, oferit Bise-
ricii de fericitul Ioan Paul al II-lea (11 octombrie 1992). 

Conciliul, conform papei Ioan al XXIII-lea, a 
voit „s  transmit  curat  i integr  doctrina, f r  ate-
nu ri sau deform ri”, angajându-se pentru ca „aceas-
t  doctrin  sigur  i imutabil , care trebuie s   e res-
pectat  cu  delitate, s   e aprofundat  i prezentat  în 
a a fel încât s  corespund  exigen elor timpului nos-
tru”3. În aceast  privin , r mâne de importan  deci-
siv  începutul constitu iei dogmatice Lumen gentium: 
„Cristos este lumina neamurilor; de aceea Conciliul, 
întrunit în Duhul Sfânt, dore te ca, vestind evanghelia 
la toat  f ptura (cf. Mc 16,15), s  lumineze pe to i oa-
menii cu lumina lui Cristos, care str luce te pe chipul 
Bisericii”4. Pornind de la lumina lui Cristos care puri-
 c , lumineaz  i s  n e te în celebrarea liturgiei sacre 

(cf. Constitu ia Sacrosanctum Concilium) i cu al s u 
cuvânt divin (cf. Constitu ia dogmatic  Dei Verbum), 
Conciliul a voit s  aprofundeze natura intim  a Bise-
ricii (cf. Constitu ia dogmatic  Lumen gentium) i ra-
portul s u cu lumea contemporan  (cf. Constitu ia pas-
toral  Gaudium et spes). În jurul celor patru constitu ii 
ale sale, adev ra i pila tri ai Conciliului, se grupeaz  
declara iile i decretele, care trateaz  despre câteva din 
marile provoc ri ale timpului. 

Dup  Conciliu, Biserica s-a angajat în receptarea 
i în aplicarea bogatei sale înv turi, în continuitate 

cu toat  tradi ia, sub c l uzirea sigur  a magisteriului. 
Pentru a favoriza receptarea corect  a Conciliului, su-

veranii ponti   au convocat de mai multe ori Sinodul 
Episcopilor5, instituit de slujitorul lui Dumnezeu Paul 
al VI-lea în 1965, propunând Bisericii orient ri clare 
prin diferitele exorta ii apostolice postsinodale. Urm -
toarea Adunare general  a Sinodului Episcopilor, în 
luna octombrie 2012, va avea ca tem : Noua evanghe-
lizare pentru transmiterea credin ei cre tine. 

Înc  de la începutul ponti  catului s u, papa Be-
nedict al XVI-lea s-a angajat cu hot râre pentru o în-
elegere corect  a Conciliului, respingând ca eronat  

a a-numita «hermeneutic  a discontinuit ii i a ruptu-
rii» i promovând ceea ce el însu i a denumit «herme-
neutica reformei», a reînnoirii în continuitatea unicului 
subiect-Biserica, pe care Domnul ni l-a d ruit; este un 
subiect care cre te în timp i se dezvolt , r mânând 
îns  mereu acela i, unic subiect al poporului lui Dum-
nezeu în drum”6. 

Catehismul Bisericii Catolice, situându-se în 
aceast  linie, pe de o parte este „un rod autentic al 
Conciliului Vatican II”7 i pe de alt  parte vrea s -i fa-
vorizeze receptarea. Sinodul extraordinar al Episcopi-
lor din anul 1985, convocat cu ocazia celei de-a 20-a 
anivers ri a încheierii Conciliului Vatican II i pentru 
a efectua un bilan  al recept rii sale, a sugerat preg ti-
rea acestui Catehism pentru a oferi poporului lui Dum-
nezeu un compendiu al întregii doctrine catolice i un 
text de referin  sigur  pentru catehismele locale. Papa 
Ioan Paul al II-lea a primit aceast  propunere ca dorin-

 „care r spunde pe deplin la o adev rat  necesitate a 
Bisericii Universale i a Bisericilor particulare”8. Re-
dactat în colaborare cu întregul episcopat al Bisericii 
Catolice, acest Catehism „exprim  cu adev rat ceea ce 
se poate numi «simfonia» credin ei”9. 

Catehismul cuprinde „lucruri noi i lucruri vechi 
(cf. Mt 13,52), deoarece credin a este mereu aceea i i 
în acela i timp este izvor de lumini mereu noi. Pentru 
a r spunde la aceast  dubl  exigen , Catehismul Bise-
ricii Catolice pe de o parte reia «vechea» ordine, cea 
tradi ional , deja urmat  de Catehismul sfântului Pius 
al V-lea, împ r ind con inutul în patru p r i: Crezul; li-
turgia sacr , cu sacramentele în prim plan; ac iunea 
cre tin , expus  pornind de la porunci; i în sfâr it ru-
g ciunea cre tin . Dar, în acela i timp, con inutul este 
adesea exprimat într-un mod «nou», pentru a r spunde 
la întreb rile din epoca noastr ”10. Acest Catehism este 
„un instrument valabil i legitim în slujba comuniunii 
ecleziale” i „o norm  sigur  pentru înv area credin-
ei”11. În el, con inuturile credin ei î i au „sinteza lor 

sistematic  i organic . De fapt, aici reiese bog ia de 
înv tur  pe care Biserica a primit-o, a p strat-o i a 
oferit-o în cei dou  mii de ani de istorie a ei. De la 
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(urmare din pag. 4)

Sfânta Scriptur  la p rin ii Bisericii, de la înv torii de 
teologie la s  n ii care au str b tut secolele, Catehismul 
ofer  o amintire permanent  a multelor moduri în care 
Biserica a meditat asupra credin ei i a produs progres 
în doctrin  pentru a da certitudine credincio ilor în via-
a lor de credin ”12. 

Anul Credin ei vrea s  contribuie la o reînnoi-
t  convertire la Domnul Isus i la redescoperirea cre-
din ei, pentru ca to i membrii Bisericii s   e martori 
credibili i bucuro i ai Domnului înviat în lumea de 
ast zi, capabili s  indice multelor persoane care sunt în 
c utare „poarta credin ei”. Aceast  „poart ” deschide 
larg privirea omului spre Isus Cristos, prezent în mijlo-
cul nostru „în toate zilele, pân  la sfâr itul lumii” (Mt 
28,20). El ne arat  c  „arta de a tr i” se înva  „într-un 
intens raport cu el”13. „Cu iubirea sa, Isus Cristos atrage 
la sine pe oamenii din orice genera ie: în orice timp el 
convoac  Biserica încredin ându-i vestirea evangheli-
ei, cu un mandat care este mereu nou. Pentru aceasta i 
ast zi este necesar  o angajare eclezial  mai convins  
în favoarea unei noi evangheliz ri pentru a redescoperi 
bucuria în credin  i a reg si entuziasmul în comuni-
carea credin ei”14. 

Din mandatul papei Benedict al XVI-lea15, Con-
grega ia pentru Doctrina Credin ei a redactat, în acord 
cu dicasteriile competente ale Sfântului Scaun i prin 
contribu ia Comitetului pentru Preg tirea Anului Cre-
din ei16, aceast  Not  cu câteva indica ii pentru a tr i 
acest timp de har, f r  a bloca alte propuneri pe care 
Duhul Sfânt va voi s  le trezeasc  printre p storii i 
credincio ii din diferitele p r i ale lumii. 

Indica ii 
„ tiu în cine am crezut” (2Tim 1,12): acest cu-

vânt al sfântului Paul ne ajut  s  în elegem c  credin a 
„este înainte de toate o adeziune personal  a omului la 
Dumnezeu; în acela i timp i în mod inseparabil, este 
asentimentul liber fa  de tot adev rul pe care Dum-
nezeu l-a revelat”17. Credin a ca încredere personal  în 
Domnul i credin a pe care o m rturisim în Crez sunt 
indisolubile, se cheam  i se cer reciproc. Exist  o leg -
tur  profund  între credin a tr it  i con inuturile sale: 
credin a martorilor i a m rturisitorilor este i credin a 
apostolilor i a înv torilor Bisericii. 

În acest sens, urm toarele indica ii pentru Anul 
Credin ei doresc s  favorizeze  e întâlnirea cu Cristos 
prin martori autentici ai credin ei,  e cunoa terea tot mai 
mare a con inuturilor sale. E vorba de propuneri care vor 
s  solicite, în mod exempli  cativ, prompta responsabili-
tate eclezial  în fa a invita iei Sfântului P rinte de a tr i 
în plin tate acest An ca un special „timp de har”18. Re-
descoperirea bucuroas  a credin ei va putea contribui i 
la consolidarea unit ii i a comuniunii dintre diferitele 
realit i care compun marea familie a Bisericii. 

I. La nivel de Biseric  Universal  
1. Principalul eveniment eclezial la începutul 

Anului Credin ei va   a XIII-a Adunare General  obi -
nuit  a Sinodului Episcopilor, convocat  de papa Bene-
dict al XVI-lea în luna octombrie 2012 i dedicat  Noii 
evangheliz ri pentru transmiterea credin ei cre tine. În 
timpul acestui Sinod, la 11 octombrie 2012, va avea loc 
o solemn  celebrare de început al Anului Credin ei, în 
amintirea celei de-a 50-a anivers ri a deschiderii Con-
ciliului Vatican II. 

2. În Anul Credin ei trebuie încurajate pelerina-
jele credincio ilor la Scaunul lui Petru, pentru a m r-
turisi acolo credin a în Dumnezeu Tat l, Fiul i Duhul 
Sfânt, unindu-se cu acela care ast zi este chemat s -i 
înt reasc  în credin  pe fra ii s i (cf. Lc 22,32). Va   
important s  se favorizeze i pelerinajele în ?ara Sfânt , 
loc care cel dintâi a v zut prezen a lui Isus, Mântuito-
rul, i a Mariei, mama sa. 

3. În cursul acestui An va   util s   e invita i credin-
cio ii s  se adreseze cu devo iune deosebit  Mariei, ima-
gine a Bisericii, care „în sine cuprinde i iradiaz  princi-
palele adev ruri ale credin ei”19. A adar, trebuie încurajat  
orice ini iativ  care s -i ajute pe credincio i s  recunoasc  
rolul special al Mariei în misterul mântuirii, s  o iubeasc  
în mod  lial i s -i urmeze credin a i virtu ile. În acest 
scop, va   deosebit de potrivit s  se efectueze pelerinaje, 
celebr ri i întâlniri la sanctuarele mai mari. 

4. Urm toarea Zi Mondial  a Tineretului la Rio 
de Janeiro în iulie 2013 va oferi o ocazie privilegiat  
tinerilor pentru a experimenta bucuria care provine din 
credin a în Domnul Isus i din comuniunea cu Sfântul 
P rinte, în marea familie a Bisericii. 

5. Sunt de dorit simpozioane, întâlniri i adu-
n ri de importan  larg , chiar la nivel interna ional, 
care s  favorizeze întâlnirea cu m rturii autentice ale 
credin ei i cunoa terea con inuturilor doctrinei cato-
lice. Documentând modul în care i ast zi cuvântul lui 
Dumnezeu continu  s  creasc  i s  se r spândeasc , 
va   important s  se dea m rturie c  în Isus Cristos „î i 
are împlinire orice travaliu i dorin  puternic  a inimii 
umane”20 i c  credin a „devine un nou criteriu de în e-
legere i de ac iune care schimb  toat  via a omului”21. 
Unele întâlniri vor   dedicate în mod deosebit redesco-
peririi înv turilor Conciliului Vatican II. 

6. Pentru to i cei care cred, Anul Credin ei va 
oferi o ocazie propice pentru a aprofunda cunoa terea 
principalelor documente ale Conciliului Vatican II i 
studierea Catehismului Bisericii Catolice. Acest lucru 
este valabil în mod special pentru candida ii la preo ie, 
mai ales în timpul anului propedeutic sau în primii ani 
de studii teologice, pentru novicele i novicii din in-
stitutele de via  consacrat  i din societ ile de via  
apostolic , precum i pentru cei care tr iesc un timp 
de veri  care pentru a se al tura unei asocia ii sau unei 
mi c ri ecleziale. 

7. Acest An va   ocazie propice pentru o primi-
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re mai atent  a omiliilor, catehezelor, discursurilor i 
a celorlalte interven ii ale Sfântului P rinte. P storii, 
persoanele consacrate i credincio ii laici vor   invita i 
la o reînnoit  angajare de adeziune efectiv  i cordial  
la înv tura succesorului lui Petru. 

8. În timpul Anului Credin ei, în colaborare cu 
Consiliul Ponti  cal pentru Promovarea Unit ii Cre ti-
nilor, sunt de dorit diferite ini iative ecumenice menite 
s  invoce i s  favorizeze „restabilirea unit ii între to i 
cre tinii” care „este una dintre principalele inten ii ale 
sfântului Conciliu Ecumenic Vatican II”22. Îndeosebi va 
avea loc o solemn  celebrare ecumenic  pentru a rea  r-
ma credin a în Cristos din partea tuturor celor boteza i. 

9. La Consiliul Ponti  cal pentru Promovarea 
Noii Evangheliz ri va   instituit un Secretariat speci-
al pentru a coordona diferitele ini iative referitoare la 
Anul Credin ei, promovate de diferitele dicasterii ale 
Sfântului Scaun sau care oricum au relevan  pentru 
Biserica Universal . Acest Secretariat va trebui s   e 
informat din timp. Va   potrivit s   e informat din timp 
acest Secretariat cu privire la principalele evenimente 
organizate; el va putea s  sugereze i ini iative oportu-
ne în acest sens. Secretariatul va deschide un sit inter-
net special cu scopul de a oferi orice informa ie util  
pentru a tr i în mod e  cace Anul Credin ei. 

10. La încheierea acestui An, în solemnitatea Dom-
nului nostru Isus Cristos, Regele Universului, va avea loc 
o Liturghie celebrat  de Sfântul P rinte, în care s  se reîn-
noiasc  în mod solemn m rturisirea de credin . 

II. La nivel de conferin e episcopale23 
1. Conferin ele episcopale vor putea dedica o zi 

de studiu temei credin ei, a m rturiei sale personale i 
a transmiterii sale noilor genera ii, având con tiin a mi-
siunii speci  ce a episcopilor ca înv tori i „crainici ai 
credin ei”24. 

2. Va   util s  se favorizeze republicarea docu-
mentelor Conciliului Vatican II, a Catehismului Bise-
ricii Catolice i a Compendiului s u, chiar i în edi ii 
de buzunar i economice, i r spândirea lor mai mare 
cu ajutorul mijloacelor electronice i al tehnologiilor 
moderne. 

3. Este de dorit un efort reînnoit pentru a traduce 
documentele Conciliului Vatican II i Catehismul Bise-
ricii Catolice în limbile în care înc  nu exist . Se încura-
jeaz  ini iative de sus inere caritativ  pentru aceste tra-
duceri în limbile locale ale rilor din zonele de misiune, 
unde Bisericile particulare nu pot s  gestioneze cheltuie-
lile pentru aceasta. Acest lucru s   e f cut sub conduce-
rea Congrega iei pentru Evanghelizarea Popoarelor. 

4. P storii, inspirându-se din noile limbaje ale co-
munica iei, se vor angaja s  promoveze transmisii tele-
vizate sau radiofonice,  lme i publica ii, chiar la nivel 
popular i accesibile unui public larg, despre tema cre-
din ei, despre principiile i con inuturile sale, precum i 
despre semni  ca ia eclezial  a Conciliului Vatican II. 

5. S  n ii i ferici ii sunt martorii autentici ai cre-
din ei25. De aceea va   oportun ca toate conferin ele 
episcopale s  se angajeze pentru a r spândi cunoa te-
rea s  n ilor din teritoriul propriu, folosind i mijloacele 
moderne de comunicare social . 

6. Lumea contemporan  este sensibil  fa  de 
raportul dintre credin  i art . În acest sens, se reco-
mand  conferin elor episcopale s  valorizeze în mod 
corespunz tor, în func ie catehetic  i eventual în co-
laborare ecumenic , patrimoniul operelor de art  care 
se pot g si în locurile încredin ate grijii lor pastorale. 

7. Profesorii din centrele de studii teologice, din 
seminarii i din universit ile catolice sunt invita i s  
veri  ce în înv mântul lor relevan a con inuturilor din 
Catehismul Bisericii Catolice i a implica iilor care de-
riv  pentru respectivele discipline. 

8. Va   util s  se preg teasc , cu ajutorul teo-
logilor i autorilor competen i, materiale ajut toare cu 
caracter antropologic (cf. 1Pt 3,15). Fiecare credincios 
va putea astfel s  r spund  mai bine la întreb rile care 
se pun în diferitele ambiente culturale, în raport când 
cu provoc rile sectelor, când cu problemele legate 
de secularism i relativism, când cu „întreb rile care 
provin dintr-o mentalitate schimbat  care, îndeosebi 
ast zi, reduce domeniul certitudinilor ra ionale la cel 
al cuceririlor tiin i  ce i tehnologice”26, precum i cu 
alte di  cult i speci  ce. 

9. Este de dorit o veri  care a catehismelor locale 
i diferitelor materiale catehetice ajut toare folosite în 

Bisericile particulare, pentru a asigura deplina lor con-
formitate cu Catehismul Bisericii Catolice27. În cazul 
în care unele catehisme sau materiale ajut toare pentru 
catehez  nu sunt în deplin  armonie cu Catehismul sau 
prezint  lacune, se va putea începe elaborarea a noi cate-
hisme, eventual dup  exemplul i cu ajutorul altor confe-
rin e episcopale care deja s-au îngrijit s  le întocmeasc . 

10. Va   oportun , în colaborare cu competen-
ta Congrega ie pentru Educa ia Catolic , o veri  care a 
prezen ei con inuturilor din Catehismul Bisericii Cato-
lice în Ratio de formare a viitorilor preo i i în Curricu-
lum al studiilor lor teologice. 

III. La nivel diecezan 
1. Este de dorit o celebrare de deschidere a Anu-

lui Credin ei i o solemn  încheiere a sa la nivelul  e-
c rei Biserici particulare, în care „s  se m rturiseasc  
credin a în Domnul înviat în catedralele noastre i în 
bisericile din toat  lumea”28. 

2. Va   oportun s  se organizeze în  ecare diecez  
din lume o zi despre Catehismul Bisericii Catolice, invi-
tându-i în mod deosebit pe preo i, persoanele consacrate 
i pe catehe i. Cu aceast  ocazie, de exemplu, eparhii-

le orientale catolice vor putea desf ura o întâlnire cu 
preo ii pentru a m rturisi propria sensibilitate i tradi ie 
liturgic  speci  c  în cadrul unicei credin e în Cristos; 



7Septembrie 2012

(urmare din pag. 6)

(continuare în pag. 8)

astfel, tinerele Biserici particulare din rile de misiune 
vor putea   invitate s  ofere o reînnoit  m rturie despre 
acea bucurie a credin ei care le deosebe te a a de mult. 

3. Fiecare episcop va putea s  dedice o scrisoare 
pastoral  temei credin ei, amintind de importan a Con-
ciliului Vatican II i a Catehismului Bisericii Catolice 
i inând cont de circumstan ele pastorale speci  ce ale 

por iunii de credincio i încredin ate lui. 
4. Se dore te ca în  ecare diecez , sub respon-

sabilitatea episcopului, s  se organizeze momente de 
catehez , destinate tinerilor i celor care sunt în c uta-
rea sensului vie ii, cu scopul de a descoperi frumuse ea 
credin ei ecleziale, i s  se promoveze întâlniri cu mar-
torii s i semni  cativi. 

5. Va   oportun s  se veri  ce receptarea Conci-
liului Vatican II i a Catehismului Bisericii Catolice în 
via a i în misiunea  ec rei Biserici particulare, în spe-
cial în domeniul catehetic. În acest sens, se dore te o 
angajare reînnoit  din partea o  ciilor catehetice din di-
eceze, care - sus inute de comisiile pentru catehez  din 
conferin ele episcopale - au obliga ia de a se îngriji de 
formarea catehe ilor pe planul con inuturilor credin ei. 

6. Formarea permanent  a clerului va putea   
centrat , îndeosebi în acest An al Credin ei, pe docu-
mentele Conciliului Vatican II i pe Catehismul Bise-
ricii Catolice, tratând, de exemplu, teme ca „vestirea 
lui Cristos înviat”, „Biserica sacrament de mântuire”, 
„misiunea evanghelizatoare în lumea de ast zi”, „cre-
din  i necredin ”, „credin , ecumenism i dialog in-
terreligios”, „credin a i via a ve nic ”, „hermeneutica 
reformei în continuitate”, „Catehismul în grija pastora-
l  obi nuit ”. 

7. Episcopii sunt invita i s  organizeze, în spe-
cial în perioada Postului Mare, celebr ri peniten iale 
în care s  se cear  iertare lui Dumnezeu, în special 
pentru p catele împotriva credin ei. Acest An va  , de 
asemenea, un timp favorabil pentru apropierea cu mai 
mare credin  i frecven  mai intens  de sacramentul 
Poc in ei. 

8. Se dore te o implicare a lumii academice i a 
culturii pentru o reînnoit  ocazie de dialog creativ între 
credin  i ra iune prin simpozioane, întâlniri i zile de 
studiu, în special în universit ile catolice, ar tând „c  
între credin  i tiin a autentic  nu poate exista nici un 
con  ict pentru c  amândou , chiar dac  pe c i diferite, 
tind spre adev r”29. 

9. Va   important s  se promoveze întâlniri cu 
persoane care, „de i nu recunosc în ele darul credin ei, 
sunt oricum într-o c utare sincer  a sensului ultim i 
a adev rului de  nitiv cu privire la existen a lor i cu 
privire la lume”30, inspirându-se i din dialogurile de la 
Curtea Neamurilor, demarate sub conducerea Consi-
liului Ponti  cal al Culturii. 

10. Anul Credin ei va putea   o ocazie pentru a 
acorda o aten ie mai mare colilor catolice, locuri adec-

vate pentru a oferi elevilor o m rturie vie a Domnului i 
pentru a cultiva credin a lor, cu o oportun  referin  la 
folosirea de instrumente catehetice bune, ca de exem-
plu Compendiul Catehismului Bisericii Catolice sau ca 
Youcat. 

IV. La nivel de parohii / comunit i / asocia ii 
/ mi c ri 

1. Ca preg tire pentru Anul Credin ei, to i cre-
dincio ii sunt invita i s  citeasc  i s  mediteze cu aten-
ie scrisoarea apostolic  Porta  dei a Sfântului P rinte 

Benedict al XVI-lea. 
2. Anul Credin ei „va   o ocazie propice pentru a 

intensi  ca celebrarea credin ei în liturgie, i îndeosebi 
în Euharistie”31. În Euharistie, mister al credin ei i iz-
vor al noii evangheliz ri, credin a Bisericii este procla-
mat , celebrat  i înt rit . To i credincio ii sunt invita i 
s  ia parte la ea în mod con tient, activ i rodnic, pentru 
a   martori autentici ai Domnului. 

3. Preo ii vor putea s  dedice o aten ie mai mare 
studierii documentelor Conciliului Vatican II i Cate-
hismului Bisericii Catolice, sco ând din ele rod pentru 
pastora ia parohial  - cateheza, predica, preg tirea la 
sacramente - i propunând cicluri de omilii despre cre-
din  sau despre unele aspecte speci  ce ale ei, ca de 
exemplu, „întâlnirea cu Cristos”, „con inuturile funda-
mentale ale Crezului”, „credin a i Biserica”32. 

4. Catehe ii vor putea lua mai mult din bog ia 
doctrinar  a Catehismului Bisericii Catolice i s  c -
l uzeasc , sub responsabilitatea respectivilor parohi, 
grupuri de credincio i pentru citirea i aprofundarea 
comun  a acestui instrument pre ios, cu scopul de a 
crea mici comunit i de credin  i de m rturisire a 
Domnului Isus. 

5. În parohii se dore te o angajare reînnoit  în 
r spândirea i în distribuirea Catehismului Bisericii 
Catolice sau a altor materiale ajut toare potrivite pen-
tru familii, autentice Biserici familiale i locuri primare 
de transmitere a credin ei, de exemplu în contextul bi-
necuvânt rii caselor, al Botezului adul ilor, al Mirului, 
al C s toriei. Acest lucru va putea contribui la m rturi-
sirea i la aprofundarea doctrinei catolice „în casele i 
în familiile noastre, pentru ca  ecare s  simt  puternic 
exigen a de a cunoa te mai bine i de a transmite gene-
ra iilor viitoare credin a din totdeauna”33. 

6. Va   oportun s  se promoveze misiuni popu-
lare i alte ini iative, în parohii i la locurile de munc , 
pentru a-i ajuta pe credincio i s  redescopere darul cre-
din ei baptismale i responsabilitatea m rturisirii sale, 
având con tiin a c  voca ia cre tin  „este prin natura sa 
i voca ie la apostolat”34. 

7. În acest timp, membrii institutelor de via  
consacrat  i ai societ ilor de via  apostolic  sunt so-
licitate s  se angajeze în noua evanghelizare, cu o reîn-
noit  adeziune la Domnul Isus, prin aportul propriilor 
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carisme i în  delitate fa  de Sfântul P rinte i fa  de 
doctrina s n toas . 

8. Comunit ile contemplative în timpul Anului 
Credin ei vor dedica o inten ie special  la rug ciune 
pentru reînnoirea credin ei în poporul lui Dumnezeu i 
pentru un nou elan în transmiterea ei noilor genera ii. 

9. Asocia iile i mi c rile sunt invitate s  devin  
promotori ai ini iativelor speci  ce care, prin contribu-
ia propriei carisme i în colaborare cu p storii locali, 

s  se insereze în marele eveniment al Anului Credin ei. 
Noile comunit i i mi c rile ecleziale, în mod creativ i 
generos, vor ti s  g seasc  modurile cele mai adecvate 
pentru a oferi m rturia lor de credin  în slujba Bisericii. 

10. To i credincio ii, chema i s  reînsu  e easc  
darul credin ei, vor c uta s  comunice propria experi-
en  de credin  i de caritate35 dialogând cu fra ii i 
surorile lor, chiar i din celelalte confesiuni cre tine, 
cu adep ii altor religii i cu aceia care nu cred sau sunt 
indiferen i. În felul acesta se dore te ca întregul popor 
cre tin s  înceap  un soi de misiune fa  de cei cu care 
tr ie te i lucreaz , având con tiin a c  a „primit un 
mesaj de mântuire care trebuie propus tuturor”36. 

Concluzie 
Credin a „este înso itoare de via  care permi-

te s  percepem cu privire mereu nou  minun iile pe 
care Dumnezeu le s vâr e te pentru noi. Concentrat  
s  perceap  semnele timpurilor în ziua de azi a istoriei, 
credin a angajeaz  pe  ecare dintre noi s  devin  semn 
viu al prezen ei Celui Înviat în lume”37. Credin a este 
un act personal i în acela i timp comunitar: este un 
dar al lui Dumnezeu, care este tr it în marea comuni-
une a Bisericii i trebuie s   e comunicat lumii. Orice 
ini iativ  pentru Anul Credin ei vrea s  favorizeze re-
descoperirea bucuroas  i reînnoita m rturie a credin-
ei. Indica iile oferite aici au scopul de a-i invita pe to i 

membrii Bisericii s  se angajeze pentru ca acest An s  
 e ocazie privilegiat  pentru a împ rt i ceea ce are 

mai de pre  cre tinul: pe Cristos Isus, R scump r torul 
omului, Regele Universului, „începutul i des vâr irea 
credin ei” (Evr 12,2). 

Roma, sediul Congrega iei pentru Doctrina Cre-
din ei, 6 ianuarie 2012, solemnitatea Epifaniei Domnului. 

Card. William Levada, 
prefect 

Arhiep. Luis F. Ladaria, S.I., 
secretar 

Traducere de pr. Mihai P tra cu
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Pr. Cornel DÎRLE

Bisericile greco-catolice i unitatea bisericilor

Au fost publicate, sub îngrijirea Maicii Éliane 
Poirot o.c.d, contribu iile la Simpozionul interna io-
nal desf urat la Schitul carmelitan „Sfânta Cruce” din 
Stânceni în dup -amiaza zilei de 5 august 2012 – în 
ajunul hramului bisericii schitului. Evenimentul s-a în-
scris în suita celor dedicate în acest an, în cadrul Bise-
ricii Românte Unite cu Roma, memoriei cardinalului 
Alexandru Todea. Tema aleas  a reprezentat o invita ie 
nu atât la o retrospectiv , cât mai degrab  la o perspec-
tiv . Cadrul manifest rii – ca orice l ca  monastic, un 
loc consacrat înr d cin rii speran ei cre tine – pre-
supunem c  a facilitat abordarea unei astfel de teme. 
Din cuprins putem constata c  a fost vorba despre un 
simpozion nu doar interna ional, ci i interconfesional, 
chiar dac  doar prin dou  reprezent ri: Mesajul IPS Se-
ra  m Joant , mitropolit ortodox român al Germaniei i 
Europei Centrale i de Nord, i comunicarea pr. drd. 
Petru C tinean, Perspective ortodoxe ale ecumenis-
mului Bisericii Catolice de rit oriental, ca delegat din 
partea IPS Ioan al Harghiei i Covasnei. Alte mesaje au 
fost transmise de c tre Prea  cirea Sa cardinal Lucian 

Mure an, de Mons. Jean-Claude Perisset, nun iu apos-
tolic în Germania, dup  ani buni în România, de cardi-
nalul André Vingt-Trois, arhiepiscop de Paris i ordinar 
al catolicilor Bisericilor r s ritene din Fran a, de Mons. 
Roland Minnerath, arhiepiscop de Dijon, dieceza din 
care au venit în România surorile carmelitane care au 
întemeiat schitul de la Stânceni. Alte dou  prezen e 
franceze în desf urarea simpozionului, care nu erau la 
primul contact cu România i care cu ani în urm  l-au 
întâlnit i pe card. Todea au fost, în ordinea interven-
iilor: diaconul Didier Rance, din cadrul AED-France, 

unul din moderatorii simpozionului i Mons. François 
Garnier, arhiepiscop de Cambrai, cel care a formulat 
concluziile acestuia. În Deschidere, PS Virgil Bercea a 
evocat pe scurt, începând cu primele amintiri familiale, 
personalitatea cardinalului Alexandru. Au urmat con-
tribu iile: lect. dr. Ciprian Ghi a (Facultatea de Teolo-
gie Greco-Catolic , Dep. Blaj), Locul Bisericii Greco-
Catolice în cadrul mi c rii ecumenice din România, un 
studiu dintr-o perspectiv  socio-istoric , pornind de la 
articole din perioada interbelic ; Pr. prof. dr. Mychajlo 
Dymid (Universitatea Catolic  din Lviv), Ecumenis-
mul i Biserica Greco-Catolic  Ucrainean ; PS Fülöp 
Kocsis (episcop de Hajdudorog), Biserica Greco-Cato-
lic  din Ungaria i ecumenismul; o interesant  M rtu-
rie ad-hoc din partea PS Alexandru Mesian, în calitatea 
ce a avut-o ca membru al Comisiei mixte interna io-
nale pentru dialogul teologic între Biserica Catolic  i 
Bisericile Ortodoxe. Maria Mühlbauer-Keul semneaz  
contribu ia cea mai substan ial  la acest simpozion: 
Alexandru Todea, episcop sub dictatur  comunist , 
încercarea unei viziuni ecumenice; o comunicare-m r-
turie foarte interesant  i cu momente emo ionante. La 
fel sunt, chiar dac  mai scurte, i m rturiile pr. Liviu 
Sab u (fost protopop de Târgu Mure ), a pr. Mihai te-
f nescu ( i medic în echipa care s-a îngrijit de card. 
Todea în timpul ultimei sale spitaliz ri la Târgu Mure ) 
i a unui laic, dl. Valer Pol (Târgu Mure ). Concluziile, 

într-un stil colocvial, semnate de Mons. François Gar-
nier se prezint  ca un diagnostic i un îndemn fr esc 
în vederea dep irii impasului în care se a   rela iile 
interconfesionale în România. În  nal g sim o list  bi-
bliogra  c  a lucr rilor, articolelor i discursurilor pu-
blicate ale cardinalului Alexandru Todea. 

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2012
NOIEMBRIE

Inten ia general : Pentru ca episcopii, preo ii i to i slujitorii Evangheliei s  dea m rturie curajoas  de  deli-
tate fa  de Domnul r stignit i înviat.

Inten ia misionar : Pentru ca Biserica peregrin  pe p mânt s  str luceasc  precum o lumin  a na iunilor. 
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Ioan F. Pop, în „Revue de poésie” *
Num rul recent al prestigioasei reviste franceze 

„Revue de poésie” public  un grupaj de poeme al cu-
noscutului poet, scriitor i eseist or dean Ioan F. Pop, 
custodele Muzeului Memorial „Iosif Vulcan”. Poemele 
sunt traduse în francez  de profesorul i traduc torul 
Gheorghe Tileag , i fac parte din ultima carte a poetu-
lui or dean, intitulat  „Poemele poemului nescriS”, Ed. 
Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010. 

De fapt, totul a pornit de la proiectul profesorului 
or dean de e edita o antologie comun , „Amprente po-
etice”, în care erau inclu i poe i francezi din Angers i 
din Oradea. Datorit  acestei întâlniri literare,  nalizate 
doar pe jum tate, a fost posibil  o mai bun  cunoa -
tere a poeziei i dincolo de grani ele rii. Ioan F. Pop 
este, dup  cum sus ine critica de specialitate, unul din-
tre cei mai profunzi i inovativi poe i ai genera iei ‘90, 
unul care practic  o poezie a  nitudinii i non-sensului 
existen ial. Cunoscutul critic literar, profesor universi-
tar i editor, Romul Munteanu, spunea despre poezia 
autorului or dean: „Trebuie s  recunoa tem c  nimeni 
în literatura român  n-a abordat cu atâta originalitate 
ontologia poeziei cu semni  ca ia zero”. („Jurnal de 
c r i, 7”, Ed. Libra, Bucure ti, 1998). În anul 2011, a 
primit Premiul special pentru poezie al Uniunii Scrii-
torilor din România, Filiala Arad. Prin pasul f cut de 
scriitorul Ioan F. Pop, Oradea poetic  se a   cu un pic 
mai aproape de Europa marii culturi, la care tot vis m. 

Publicarea lui Ioan F. Pop în paginile revistei 

Loredana IONA

franceze „Revue de poésie” face parte dintr-un proiect 
cultural mai amplu, intitulat „!Poezia f r  frontiere”, 
gândit de Gheorghe Tileag , profesor de limba france-
z  la Colegiul Na ional „Iosif Vulcan” Oradea. „Ioan 
F. Pop este primul dintre cei apte poe i români din 
Oradea care este tradus. Urmeaz  s   e publica i i al i 
poe i or deni. Satisfac ia noastr  este c  am reu it s  
facem încet, încet, cunoscut  poezia or dean  în Fran-
a”, ne-a declarat prof. Gheorghe Tileag .

* Text preluat din ziarul Cri ana

La Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare a 
ap rut cartea p rintelui Renzo Bonetti: „Taina c s tori-
ei. Adev rata identitate a so ilor” , o lucrare tradus  în 
limba român  de pr. Mihai Tegze .

Lucrarea prezint  în chip „practic” spiritualita-
tea. De fapt, în introducerea c r ii semnat  de cardi-
nalul Dionigi Tettamanzi se poate citi: „În virtutea sa-
cramentului C s toriei, în care este adus  la împlinire 
plin tatea darului Spiritului Sfânt primit la Botez i Mir 
(cap. I), în via a cuplului, în gesturile i cuvintele de iu-
bire ale so ilor cre tini, Dumnezeu este prezent în mod 
real i se ofer  so ilor (precum i celor care, începând 
cu  ii, intr  în leg tur  cu acest cuplu). El este prezent 
nu numai în rug ciunea lor („Atunci când doi sau trei 
sunt aduna i în numele Meu...”), dar i-n cuvintele sau 
ac iunile care demonstreaz  grija unuia fa  de cel lalt, 
pân  la gesturile de afec iune i pasiune. Fiecare gest 
de iubire,  ecare cuvânt,  ecare moment al vie ii con-
jugale, orice act de ascultare i încredere reciproc  sau 
de consolare sau afec iune între so i,  ecare sacri  ciu 

mic sau mare, matern sau patern, face din cei doi so i 
i din rela ia lor, o icoan  a Treimii, o prezen  real  a 

lui Dumnezeu”.

Biroul de pres

„Taina c s toriei. Adev rata identitate a so ilor” 
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ RI
Lumea este o gr din  zoologic  în care ni-

meni nu d  bilete.
Stranie anomalie: investim în nemernici cu ilu-

zia c  ne va merge bine. Reu itele adev rate stîrnesc 
invidia. Cele false, subtile i lucrative complicit i. 

Cît de degradant trebuie s   e faptul de 
a- i face din falsa cultur  un mod de a urî ade-
v rata cultur ! E ca i cum în numele m garului 
ai urî calul de curs . Sînt indivizi care i-au f cut 
din bîrf  o profesie. Ba chiar au perfectionat-o, 
au început s  regleze cu ea mici destine. Numai la 
noi bîrfa are statut academic. Mul i indivizi doar 
decad prin intermediul falsei culturi. Decad din 
înaltul a ceea ce sper  în ruinele a ceea ce sînt.

În materie de literatur , de publicat, in-
oportunez doar cu va nica-mi absen . Vorba 
unui amic: „nu te tii umili”. Recunosc, nu tiu. 

i, ceea ce e i mai grav, nici nu vreau s  înv . 
Prietenia unora nu este decît o fraud  sentimen-
tal , comer  m runt cu aranjamente, dispre  
camu  at în jovialitate. Cu o vorb  cioranian : 
„N-am dat nim nui dreptul de a spune: e de-al 
nostru”, nici chiar în literatur . (Unde, de fapt, 
sînt al nim nui).

Privind deta at lumea, nu tii dac  s  o 
mângîi sau s -i dai un brînci în gol.

Na terea este un mister, moartea este o ba-
nalitate. Mul i mor f r  nici un merit. C ci nu 
au f cut nimic în via  care s  merite acest lucru. 
Darul suprem al vie ii r mîne moartea. Moartea 
care moare  cîte pu in cu  ecare via .

„Cred c  ve nicia s-a n scut la sat”, apar-
inînd lui L. Blaga, este, dincolo de o butad   lo-

so  co-poetic , un non-sens. C ci ve nicia, ca s  
 e ve nicie, trebuie s   e atemporal  i aspa ial . 

Un anumit loc sau un anumit timp îi terg chiar 
atributul de ve nicie. Daca e s  facem o echiva-
len , am putea spune c  i in  nitul s-a n scut la 
sat. Ceea ce este la fel de ilogic. Dac  „ve nicia 
s-a n scut la sat”, în mod „logic” efemeritatea 
s-a n scut într-un ora  vecin.

Nimeni nu este atît de inteligent încît s  i 
se scuze imoralitatea. De fapt, imoralitatea nu 
poate   scuzat  cu inteligen a, nici chiar cu ge-
nialitatea.

Unii „  loso  ” cred c  lumea este doar afa-
cerea lor. 

M  simt tot mai jenat de nesim irea, de 
men ria cultural  a unora, de micimea lor dra-

pat  în false competen e. Dup  cum r mîn stu-
pe  at de succesul pe care îl au. Se pare c  nu am 
înv at nimic dintr-o singur  C dere.

Radio Vatican ne-a ajutat s  ne 
p str m credin a în Cristos *

 „Erau oameni de o mare disponibilitate, cu o 
mare bun tate i caritate. Oriunde se a  au, au devenit 
modele de urmat. Au reu it de-a dreptul s  îmblânzeas-
c  pîn  i comportamentul celor care-i supravegheau, 
al celor care mai înainte îi terorizau. Au murit din dra-
goste pentru Cristos, nu cu arogan , ci cu umilin  i 
pace în inim , cu senin tate, convin i c  purtarea lor 
avea s  aduc  via  i speran . Da, pentru c  în acele 
momente, când totul era plumburiu i întuneric, când 
comuni tii au reu it s  transforme ara noastr  într-o în-
chisoare din care nimeni nu putea s  scape, era nevoie 
de speran . Vorbind acum la Radio Vatican, am aceas-
t  amintire: când p rin ii meu au avut primul aparat de 
radio – eu vin dintr-un s tuc – am reu it s  ascult m 
Sf. Liturghie la Radio Vatican. Mama a pus o Cruce pe 
radio, a venit la noi mult  lume i, în fa a aparatului de 
radio, st team ca în fa a altarului. La începutul slujbei 
ne ridicam în picioare, iar la Evanghelie, cum se face 
la noi, ne-am pus în genunchi. Îns  nu puteam primi 
Sf. Împ rt anie, nu aveam un preot. Dar to i ne-am 
îmbr cat cu hainele de duminic . Participam cu ade-
v rat la Sf. Liturghie. Prima dat  când am ascultat Sf. 
Liturghie a fost la Radio Vatican. În acest fel, în timp 
ce noi participam la Sf. Liturghie prin intermediul ra-
dioului, martirii no tri erau dincolo de gratii. O singur  
rug ciune ne unea pe to i: rug ciunile lor se în l au din 
închisoare, iar ale noastre, conduse de la Radio Vatican. 
Un unchi al meu, care apoi a devenit cardinal (card. 
Alexandru Todea – n.r.), a stat 16 ani la închisoare. 
Când s-a întors, cu p rul tuns zero, cu ochii în afara or-
bitelor, am r mas foarte impresionat de personalitatea 
lui. Era înalt, avea 1,85 m, i trei ani l-au inut la izolare 
într-o camer  de un metru pe un metru i jum tate, iar 
el trebuia s  stea toat  ziua în picioare. Ace ti martiri 
erau expu i la frig, la minus 30 de grade... Vede i, aces-
te lucruri înc  ne mai vorbesc i ast zi, se transmit de 
la unul la altul. Sângele martirilor este s mân  pentru 
na terea noilor cre tini”. 

 Este important. La Radio Vatican a i f cut bi-
nele i continua i s -l face i. Mama ne-a f cut s  cu-
noa tem Sf. Liturghie prin intermediul Radioului Va-
tican. Acum pentru c  e bolnav , la pat, continu  s  
asculte Radio Vatican. Cineva a spus c  este „biserica 
eterului”. Cu adev rat, face i un bine enorm celor bol-
navi dar i celor tineri, celor care sunt în c l torie i 
ascult  radio în ma in , oriunde în lume. Continua i 
s  face i i face i-o cu convingere! i voi, prin munca 
voastr , la Radio Vatican, lucra i foarte mult la vesti-
rea Evangheliei”. 
* PSS Virgil Bercea, într-un interviu în italian , 
realizat de Paolo Ondarza, pentru Radio Vatican

www.radiovaticana.com
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Biserica ajut  s racii
S racii au fost întotdeauna în lume i vor mai   

atâta vreme cât vor mai exista izvoarele s r ciei: lipsa 
de munc  i de salariu, bolile, diferitele accidente ce 
constituie o incapacitate iremediabil  de munc , etc. 
Chiar dac  s-ar putea suprima bolile i accidentele i 
s-ar a  a munc  pentru toate bra ele, s r cia tot nu ar 
disp rea din lume. Ar r mâne o alt  plapum  social  i 
anume acele persoane care de i câ tig  îndeajuns pen-
tru a- i sus ine comod familia, î i risipesc avutul prin 
localuri, cafenele, baruri i alte locuri depravate. Ele 
nu se gândesc la familie i nu tiu s  pun  în balan  
lucrurile importante i cele ce sunt pl cute dar care nu 
ajut  cu nimic starea lui social . Aceste persoane sunt 
s race i alc tuiesc un izvor de s r cie voit  i culpabi-
l . O a treia categorie de s r cie este aceea format  din 
persoane care nu vor s  munceasc  din lene. tim cu 
to ii c  este imposibil s  suprimi s r cia, iar din acest 
motiv, Biserica nu a încercat niciodat  s  fac  acest lu-
cru, ci  s  o reduc , s  o mic oreze. P gânismul antic 
i-a dat seama ce problem  grea constituie s racii i a 

rezolvat-o prin mijloace radicale: sclavia i infantici-
dul. În cre tinism, iubirea fa  de aproapele este cea 
mai str lucitoare virtute social , este semnul distinctiv 
al cre tinilor: Porunc  nou  v  dau, ca s  v  iubi i unul 
pe altul precum v-am iubit eu i voi s  v  iubi i unul pe 
altul. Din aceasta vor cunoa te to i, c  sunte i ucenicii 
mei, de ve i avea dragoste între voi (1). Deci Biserica a 
încercat s  caute o modalitate de ajutorare a s racilor, 
nu de suprimare a lor. Virtutea aceasta a iubirii, pentru 
ca s   e social  nu era îndeajuns s  se rezume la cuvin-
te, ci s  treac  la fapte. Acestea s-au realizat o dat  cu 
venirea Mântuitorului în lume care i-a vindecat pe cei 
bolnavi, a dat lumin  orbilor, glas i auz surdo-mu ilor, 
a înviat mor i, a dat de mâncare  mânzilor, etc. Biseri-
ca a c lcat  del pe urmele fondatorului ei, Isus Cristos 
i, înc  de pe vremea apostolilor au în  in at agape i a 

instituit diaconia, pentru ajutorarea s racilor. (2)  Dia-
conia înseamn  solidaritatea Bisericii cu to i oamenii, 
mai ales cu cei s raci, cu cei a  a i în nevoi i suferin-

, în lupta lor cu binele comun, pentru transformarea 
societ ii. A predica Evanghelia înseamn  a deveni so-
lidari cu s racii p mântului, cu cei lipsi i, tri ti i opti-
ma i, a a cum a  rm  Mântuitorul nostru Isus Cristos, 
citând din cartea proorocului Isaia la începutul misiunii 
sale: Spiritul Domnului peste Mine, c  El m-a uns s  
binevestesc s racilor, M-a trimis s -i vindec pe cei cu 
inima zdrobit , robilor s  le propov duiesc dezrobirea 
i orbilor vederea, pe cei asupri i s -i eliberez i s -i 

vestesc anul bineprimit al Domnului (3).  F r  aceas-
t  solidaritate, misiunea Bisericii este pus  la îndoial . 
Biserica nu are competen a i mijloacele practice pen-
tru a rezolva problemele sociale, a s r ciei economice 
i nevoile oamenilor, îns  ea trebuie s  exercite func ia 

critic , proprie Evangheliei, pentru învingerea nedrep-
t ii care st  la baza s r ciei i a ajuta pe cei ce nu sunt 
s raci materialmente s - i echilibreze existen a i s  
se elibereze de preocuparea egoist  de buna lor stare 
material , în a a fel încât aceasta s  nu constituie o pre-
ocupare în sine, ci o rezultant  a unei bune fraternit i 
între oameni (4). Exist  anumite documente care ade-
veresc faptul c  în vremea Papei Sf. Corneliu (+251), 
Biserica din Roma hr nea zilnic 1500 de s raci, iar cea 
din Constantinopol, pe vremea Sf. Ioan Gur  de Aur, 
3000 de s raci. Apoi, în decursul istoriei, Biserica s-a 
implicat în diferite forme voluntare pentru a-i ajuta pe 
s raci, în timpul epidemiilor, r zboaielor, i diferitelor 
calamit i naturale care le f ceau via a amar  oameni-
lor. Biserica s-a f cut ideala trezorier  a s racilor. Ea 
posed  în prezent în unele ri catolice averi mari pen-
tru a servi s racilor. Din aceste venituri s-au sus inut i 
se sus in coli, aziluri, spitale, orfelinate, ospicii în care 
s racii sunt îngriji i gratuit (5). Pentru a mic ora s r -
cia, concomitent cu operele de caritate, Biserica a dus o 
intens  campanie de moralizare. S r cia, n scându-se 
în cele mai multe cazuri, din cauza alcoolismului, lenei, 
luxului, desfrâului, etc., Biserica a luptat împotriva lor 
prin instituirea de coli la care înv au dreapta credin  
i adev rata via  pe care omul trebuie s  o duc , prin 

predicile din biserici i mai ales prin confesional, lu-
minând spiritele, atingând inimile i ducându-i pe to i, 
pe calea cea bun  a mântuirii.Am observat c  Biserica 
mereu a luat ap rarea celor slabi i celor care nu pot s -
i ob in  drepturile lor prin propria lor activitate. Ale-

gerea evanghelic  a s racilor este un subiect constant 
în via a Bisericii. Prin toate organiza iile i operele de 
asisten  social , Biserica nu face altceva decât s  r s-
pund  la necesit ile celor nevoia i. Nimeni nu a reu it 
s  aduc  atâta alinare i u urare celor s raci a a cum a 
f cut-o ea i  ii s i (6).

Alexandru-Paul GHERMAN

(1) In 13, 34-35. (2) Cf. Ioan Vultur, op. cit., pp. 25-28. (3) 
Lc 4, 18-19. (4) Cf. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea 
contemporan , Ed. Presa Universitar  Clujean , Cluj-
Napoca, 2004, pp. 131-132. (5) Ibidem, pp. 29-31. (6) Cf . 
Aloise Bi oc,  op. cit., p. 200.
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La 11 octombrie 2012 în Biserica Catolic  
din întreaga lume va începe Anul Credin ei. Decre-
tat de Papa Benedict al XVI-lea prin Scrisoarea apos-
tolic  Porta  dei (Poarta credin ei), Anul Credin ei 
este un timp special în care to i credincio ii sunt invi-
ta i s  redescopere darul credin ei, printr-o „autentic  
i reînnoit  convertire la Domnul, unic Mântuitor al 

omenirii” (Porta  dei, 6). Ziua de 11 octombrie este 
o dat  semni  cativ  pentru Biserica Catolic : la 11 
octombrie 2012 se împlinesc 50 de ani de la începerea 
lucr rilor Conciliului Vatican II i 20 de ani de la pu-
blicarea Catehismului Bisericii Catolice, promulgat 
de fericitul Pap  Ioan Paul al II-lea.

La Vatican, deschiderea Anului Credin ei va 
avea loc joi, 11 octombrie 2012, ora 10.00 (ora Romei), 
în Pia a Sfântul Petru, prin celebrarea S  ntei Liturghii 
solemne, prezidat  de Papa Benedict al XVI-lea. La 
celebrare vor lua parte i doi episcopi români, Prea-
s  n itul Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea 
Mare, i Preas  n itul Petru Gherghel, episcop romano-
catolic de Ia i, a  a i la Roma pentru lucr rile Sinodului 
Episcopilor Catolici (7-28 octombrie).

În Biserica Catolic  din România, deschiderea 
Anului Credin ei va   celebrat  la nivel diecezan / epar-
hial dup  cum urmeaz :

- joi, 11 octombrie 2012, ora 9.00, la Baia Mare 
(Eparhia Greco-Catolic  de Maramure ), Sf. Liturghie 
solemn  în Biserica Sf. Maria;

- joi, 11 octombrie 2012, ora, 10.30, la Ia i (Di-
eceza Romano-Catolic  de Ia i), Sf. Liturghie solemn  
în Catedrala Adormirea Maicii Domnului;

Comunicat de pres  CER

Deschiderea „Anului Credin ei” la Vatican i în România
- joi, 11 octombrie 2012, ora 18.00, la Cluj 

(Eparhia Greco-Catolic  de Cluj-Gherla), Sf. Liturghie 
solemn  în Catedrala Schimbarea la Fa ;

- sâmb t , 13 octombrie 2012, ora 10.30, la Bu-
cure ti (Arhidieceza Romano-Catolic  de Bucure ti), 
Sf. Liturghie solemn  în Catedrala Sf. Iosif;

- duminic , 14 octombrie 2012, ora 11.00, la Satu 
Mare (Dieceza Romano-Catolic  de Satu Mare), Sf. Li-
turghie solemn  în Catedrala „În l area Domnului”;

- sâmb t , 3 noiembrie 2012, ora 9.00, la Ora-
dea (Dieceza Romano-Catolic  de Oradea), Sf. Litur-
ghie solemn  în Catedrala Sf. Maria;

- sâmb t , 3 noiembrie 2012, ora 9.30, la Ora-
dea (Eparhia Greco-Catolic  de Oradea), Sf. Litur-
ghie solemn  în Catedrala Sf. Nicolae.

Comisia pentru comunica ii sociale a Conferin-
ei Episcopilor Catolici din România (CER), în colabo-

rare cu portalul Catholica.ro a lansat mai multe spa ii 
pe internet dedicate Anului Credin ei, cunoa terii i 
aprofund rii înv turilor Bisericii Catolice: http://
www.magisteriu.ro, http://www.credinta-catolica.
ro, http://anul-credintei.catholica.ro, http://www.
facebook.com/AnulCredintei. 

Anul Credin ei se va încheia la 24 noiembrie 
2013. Anul Credin ei a mai fost celebrat în 1967, con-
vocat de Papa Paul al VI-lea, pentru a comemora mar-
tiriul Apostolilor Petru i Paul, în al XIX-lea centenar 
al m rturiei lor supreme.

Pr. Eduard-Mihai CO A

În data de 7 octombrie 2012, în Parohia Greco-
Catolic  din Bobota, S laj, a avut loc o Sear  de Rug -
ciune la care au participat un mare num r de credincio i.

Evenimentul l-a avut ca invitat pe Pr. Florin M -
rincean din imleu Silvaniei, care a condus rug ciu-
nea Sfântului Rozariu i Adora ia Euharistic . Pornind 
de la istoria Bisericii primare, p rintele M rincean a 
subliniat câteva momente importante ce au condus spre 
adorarea Sfântului Sacrament de c tre cre tinii zilelor 
noastre. De asemenea, a ar tat importan a pe care  e-
care cre tin trebuie s  o acorde lui Isus Euharisticul, 
prezent zi de zi pe S  ntele Altare sub forma Pâinii i 
a Vinului, dar i a dialogului personal pe care cre tinii 
trebuie s -l dezvolte cu Divinitatea.

Momentele de rug ciune au fost animate de câ i-
va dintre tinerii Parohiei Greco-Catolice „Sfânta Trei-
me” din imleu Silvaniei, care, prin inova ie i talent, 
au marcat su  etul  ec ruia dintre cei prezen i.

De asemenea, a mai fost prezente familii din 

Sear  de rug ciune în Parohia din Bobota, S laj

Zal u i imleu Silvaniei, precum i p rintele Adrian 
Botea – paroh în Bab a i Racova (Satu Mare), care a 
venit i el înso it de câteva familii.

Fie ca Bunul Dumnezeu s  deschid  inimile ce-
lor ce au fost prezen i i s  le umple de Harul s u, iar 
aceast  Sear  de Rug ciune s   e doar un început de 
drum pentru parohia noastr .

Pr. Cristian LASLO
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Pre edin ii Conferin elor Episcopale din Euro-
pa, care s-au reunit în Adunarea lor plenar  între 27 i 
30 Septembrie la St. Gallen (Elve ia), au discutat des-
pre provocarea evangheliz rii în ajunul Anului Credin-
ei, proclamat de c tre Sfântul P rinte Benedict al XVI-

lea. Episcopii i-au exprimat înc  o dat  recuno tin a 
i afec iunea pentru Sfântul P rinte i, de asemenea, 

pentru Magisteriul i Ministerul s u petrin.
Suntem con tien i c  vestea cea bun  a lui Isus 

Cristos a fost „Da”-ul  nal al lui Dumnezeu pentru via a 
omului, pentru libertate i iubire. De fapt, Evanghelia ne 
reveleaz  adev rul despre Dumnezeu-Iubire i adev rata 
fa  a Omului, care îl salveaz  de r ul moral, conducân-
du-l spre plin tatea umanit ii sale. Luând act de devi-
erile grave ale liberalismului economic i etic, dorim s  
amintim c  ast zi cre tinismul este mai actual ca nicioda-
t  i ofer  tuturor patrimoniul s u de o actualitate peren , 
deoarece proclam  un umanism personalist i comunitar. 
Privind la Cristos, Biserica îl veste te pe omul mântuit de 
p cat, deschis spre ceilal i i spre Dumnezeu-Creatorul, 
profund înr d cinat în El, izvor i garant al valorilor care 
orienteaz  ac iunea  ec ruia i a popoarelor. Culturile 
laice, care se confrunt  pe diferitele viziuni antropologi-
ce, nu trebuie s  priveasc  cu suspiciune mesajul cre tin, 
care dintotdeauna a deschis aripa credin ei i aripa ra iu-
nii. Cele dou  aripi apar in omului i istoriei europene i 
sunt la baza civiliza iei noastre. Biserica, dând m rturie 
despre adev r i credin , particip  la dezbaterile cultu-
rale i sociale cu propriul s u patrimoniu de în elepciune 
i cultur , prezentându- i astfel elabor rile adev ratei 

ra iuni. Inten ia de a rede  ni bazele naturale ale societ -
ii, cum ar   familia sau convie uirea tradi iilor istorice i 

religioase, apare ca ne  ind deloc întâmpl toare.
Ne întreb m care este scopul atitudinilor de res-

pingere i de discreditare sistematic  care exprim  intole-
ran  i uneori chiar discriminare i care incit  la ur  fa  
de credin a i doctrina cre tin , deci fa  de cre tini. Unii 
consider  c  vocea lor este incomod  i îi acuz  de intole-
ran  i de obscurantism: de fapt, aceasta este perceput  
ca  ind periculoas  pentru c  este o voce liber , care nu 
se apleac  intereselor i nu este dispus  s  cedeze anta-
jului. Destabilizarea persoanei umane i a societ ii nu 
este în favoarea omului, ci reprezint  interese partizane.

În lumina înv turii Conciliului Vatican II, 
acord m o mare însemn tate libert ii umane, care tre-
buie folosit  în vederea respect rii dreptului persoanei 
i a convingerilor ei religioase.

Am fost informa i de situa ia di  cil  a credincio-
ilor catolici din Bosnia i Her egovina. Suntem îngri-

jora i de soarta lor, pe care o vom urm ri cu aten ie, 
sperând ca libertatea lor s   e garantat .

În contextul european în care tr im, cerem res-
pect deplin i disponibilitate la dialog, f r  prejudec i 
i arogan . Cre tinii î i simt responsabilit ile lor de 

cet eni i se bazeaz  pe un patrimoniu de adev r de 
dou  mii de ani, care se manifest  prin roade ale slu-
jirii, binelui i civiliza iei. Misiunea noastr  ne oblig  
s   m p stori în elep i ai comunit ilor prezente în is-
torie, precum drojdia în aluat, ca i candelele ce str -
lucesc lumina lui Hristos pentru binele tuturor.

(mesaj aprobat de participan ii la Adunarea 
Plenar  a CCEE)

Discursul inaugural al Pre edintelui
Cardinalul Péter Erd , pre edintele CCEE, a 

deschis lucr rile printr-un rezumat al realiz rilor de 
pe parcursul anului i a eviden iat principalele aspecte 
care urmau a   abordate. Punctele de interes principal 
au fost: drumul di  cil al Uniunii Europene în proble-
ma valorilor i idealurilor – dintre care ies în evident  
libertatea religiei i respectul pentru via  i familie – 
economia, care este cauza vastei r spândiri a s r ciei, 
precum i rela ia cu popoarele africane.

Mesajul Sfântului P rinte
Printr-un mesaj trimis Pre edintelui CCEE, car-

dinalul Péter Erd , prin Secretarul de Stat, cardinalul 
Tarcisio Bertone, Sfântul P rinte cere Bisericii din 
Europa „s  mediteze asupra datoriei continue a evan-
gheliza i asupra urgen ei acesteia în ziua de azi”, ur-
mând exemplul Sfântului Gallen, care înv a c  „me-
sajul cre tin este sem nat i se înr d cineaz  acolo 
unde este tr it în mod autentic i elocvent de c tre o 
comunitate”. În timpul lucr rilor, pre edin ii au dorit 
s  mul umeasc  Sfântului P rinte printr-o scrisoare, 
pentru cuvintele i Magisteriul s u.

Obliga ii statutare
În cursul lucr rilor au fost ascultate rapoartele 

comisiilor CCEE cu privire la munca depus  i la per-
spectivele de viitor. Adunarea a apreciat eforturile i 
proiectele, con  rmând i recunoscând importan a lor. 
În acela i timp au fost numi i pre edin ii urm toarelor 
Comisii ale CCEE:

La conducerea Comisiei „Caritas in Veritate” a 
fost reales pentru înc  un an Mons. Giampaolo Crepal-
di, episcop de Trieste (Italia).

La conducerea Comisiei „Catehez , coal  i 
Universitate”, a fost numit Mons. Marek J draszewski, 
arhiepiscop de Lódz (Polonia), care a fost recon  rmat 
i la conducerea sec iunii „Universitate”; la sec iunea 
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„Catehez ” a fost ales Mons. Duro Hranic, episcop au-
xiliar de akovo i Osijek (Croa ia), iar la Sec iunea 
„ coal ” a fost ales Mons. Eric Aumonier, episcop de 
Versailles (Fran a).

La conducerea Comisiei „Comunica ii Sociale” 
a fost numit Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, epi-
scop de San Sebastian (Spania).

În cele din urm , la conducerea „Serviciului Eu-
ropean pentru Voca ii” a fost numit Mons. Oscar Can-
toni, Episcop de Crema (Italia).

Provoc rile actuale ale Europei: aspecte soci-
ale i spirituale

Introducerea în aceast  tem  a fost încredin at  
arhiepiscopului de Malines-Bruxelles, mons. André-
Joseph Léonard, Pre edintele Conferin ei Episcopale 
din Belgia, prof. Marta Cartabia, profesor de drept i 
Judec tor al Cur ii Constitu ionale din Italia i prof. 
Kuno Schedler, profesor de economia afacerilor la Uni-
versitatea din St. Gallen.

Conferin ele au oferit elemente i perspective de 
mare interes pentru discu iile Adun rii. Exist  în acest 
moment un con  ict important între diferite viziuni lai-
ce asupra dreptului i a fundamentelor sale. Conceptul 
de natur  uman , care st  la baza experien ei i culturii 
universale, este considerat de multe ori ca  ind dep it. 
Linia de separare este din ce în ce mai puternic  între 
diferitele viziuni antropologice care duc la orient ri, 
interpret ri i alegeri grave i opuse. Este cazul bioe-
ticii – de la embrion la avort, de la fecundare asistat  
la eutanasie – al rela iilor cu religiile i Bisericile, al 
nediscrimin rii, al familiei i al drepturilor copiilor, 
precum i al problemei delicate a suveranit ii statelor. 
Episcopii au rea  rmat libertatea de a vesti Evanghelia 

i doctrina social  a Bisericii, tiind c  ea este sursa 
patrimoniului de speran  i umanism, care este esutul 
fundamental al civiliza iei europene.

Libertatea religiei
Adunarea a acordat o aten ie special  i concret  

persecu iilor în curs împotriva cre tinilor în lume: i-a 
reînnoit apropierea fa  de Bisericile persecutate, cerând 
comunit ii interna ionale s - i fac  auzit  vocea într-un 
mod clar i continuu, pentru ca dreptul la libertatea reli-
giei s   e respectat i ap rat oriunde i oricând. S-a dis-
cutat i despre „Observatorul asupra discrimin rii i in-
toleran ei împotriva cre tinilor din Europa”, exprimând 
o puternic  dezaprobare referitor la aceste realit i dure-
roase care, atunci când se întâmpl , reprezint  o involu-
ie a culturii i civiliza iei i le contrazice propunerile i 

inten iile. S-a reînnoit i dorin a de a contribui la munca 
de aprofundare cultural  a categoriilor fundamentale de 
„libertate” i de „discriminare”.

De asemenea, comunicarea referitoare la acti-
vitatea desf urat  împreun  cu COMECE, pe proble-
maticile sociale a primit încuraj ri din partea tuturor, 
în vederea unei ac iuni mai e  ciente în serviciul co-
munit ii europene. Experien a vizitei la Strasbourg a 
Pre edin ilor Conferin elor Episcopale din Europa de 
Sud-Est, a Simpozionului Episcopilor din Europa i 
Africa, precum i cea a Sinodului Episcopilor Catolici 
Orientali din Europa ce a avut loc la Oradea (România) 
au fost considerate în mod special interesante i utile.

Lumina i harul Euharistiei zilnice au ghidat lu-
cr rile Adun rii, care s-au încheiat sub protec ia mater-
n  a Preas  ntei Fecioare Maria, Mam  a Bisericii, i 
cu o rug ciune c tre Sfântul Gallen din timpul S  ntei 
Liturghii, celebrat  în catedrala plin  de credincio i i 
transmis  în direct de c tre televiziunea elve ian .

În comuniune cu to i copiii din lume, în data de 4 
octombrie 2012, copiii claselor „Step by Step” de la Li-
ceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea, 
au celebrat împreun  „Adora ia Euharistic  mondial ”.

A  at  la a treia edi ie în Oradea, Celebrarea Ado-
ra iei Preasfântului Sacrament s-a desf urat în dou  
loca ii diferite, i anume: în Catedrala Greco-Catolic  
„Sfântul Nicolae” i în Capela „Sfântul Gheorghe” a 
Seminarului Teologic „S  n ii Vasile, Grigore i Ioan”. 
A fost animat  de c tre copiii care au dorit s -i scrie lui 
Isus despre via a lor, despre familiile lor, mul umindu-i 
în acela i timp pentru binefacerile f cute.

Aceast  celebrare face parte dintr-un program 
numit „Copiii Euharistiei”, care dore te s  impulsio-
neze via a devo ional  în inimile i su  etele copiilor 
i tinerilor. „Copiii Euharistiei” a fost în  in at în anul 

2003, printr-o inspira ie a Sfântului Spirit, pentru a 
aduna copiii din întreaga lume înaintea Preasfântului 
Sacrament, pentru a-i înv a mesajul de la Fatima, im-

portan a Preasfântului Rozariu, i pentru ca s  se roage 
pentru familiile lor i pentru toate familiile din lume, 
a a cum le-a cerut Fericitul Ioan Paul al II-lea!

Pr. Anton CIOBA

Adora ia euharistic  mondial  pentru copii
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Dezvelirea bustului p rintelui Mihai D nil  la Dijir
Sâmb t , 22 Septembrie 2012, în satul Dijir, co-

muna Abram, jud. Bihor, a avut loc dezvelirea bustului 
preotului Mihai D nil , care dup  93 de ani, s-a reîntors 
în satul pe care l-a slujit ca preot. Participând la Ma-
rea Unire de la Alba Iulia din 1918, unde a fost prezent 
al turi de al i preo i din zona Marghita, aduce steagul 
tricolor pe care îl arboreaz  în turnul bisericii, aducând 
mesajul unirii pe aceste meleaguri.

Bucuria acestui mare act al unirii urma s  îl coste 
via a, deoarece gestul s u nu a fost pe placul autorit -
ilor acelor vremuri. Este ridicat de un grup de solda i 

sub pretextul c  va   anchetat la Marghita. Pe drum 
îns  între Dijir i Iteu este împu cat, iar cu ultimele pu-
teri strig  „Tr iasc  România Mare”.

La acest moment de comemorare au participat 
Preas  n itul Dr. Virgil Bercea, preo ii din Protopopiatul 
Greco-Catolic Marghita, preo i de alte confesiuni, auto-
rit i locale, prin prezen a primarului comunei Abram, 
reprezentan i ai culturii bihorene prin Asocia ia Va-
tra Româneasc , Cultul Eroilor din Oradea, Asocia ia 
Avram Iancu – Filiala Marghita prin d-nul prof. Aurel 
Nandra i prof. Victor Cuibu  i credincio i din întregul 
protopopiat.

Au luat cuvântul Preas  n itul Dr. Virgil Bercea, 
care a invocat memoria preotului Mihai D nil  prin spi-
ritul s u de jertf  pentru ar  i neamul românesc.

Asocia ia Vatra Româneasc  prin domnul prof. 
univ. dr. Mihai Drecin a invocat din punct de vedere 
istoric momentul aducând aminte celor prezen i c  sunt 
i au fost oameni care s-au jert  t pentru ar  i neam.

Primarul Comunei Abram, d-nul Nu a  Gabriel 
Octavian, în cuvântarea sa, a mul umit tuturor pentru 
acest moment frumos din satul Dijir.

O  ic  a satului, d-na Rodica Vingher, a invo-
cat persoana preotului Mihai D nil  dup  m rturia pe 
care a auzit-o de la bunicii ei, care povesteau de b r-
b ia acestui erou al Dijirului. 
A adus aminte de pelerinajul 
pe care îl f ceau oamenii din 
sat la locul unde a fost ucis 
preotul lor cântând cântece 
patriotice.

Un moment emo ionant 
a fost acela când a adresat ce-
lor prezen i întrebarea: „Oare 
câ i dintre noi ne-am da via a 
ast zi pentru ar , neam i cre-
din ?”

Cuvântul de mul umire 
adresat tuturor celor care s-au 
implicat în realizarea acestui 
eveniment a apar inut preo-
tului protopop Zorel Micl u . 
El a mul umit i credincio ilor 

din Dijir care au oferit o agap  cre tineasc  celor pre-
zen i.

Nu în ultimul rând a mul umit d-lui Gavril  Ghi-
lea i  rmei Construc ii Bihor din Oradea, pentru  nan-
area bustului preotului Mihai D nil .

Pr. Zorel MICL U



17Septembrie 2012

Evaluarea Campusului Ecumenic de la Loreto, 2012
În perioada 4-6 octombrie a avut loc la Loreto 

(Italia), „Întâlnirea de evaluare a Campusului Ecumenic 
2012”, la care au participat delega iile Bisericilor i Co-
munit ilor ecleziale implicate în acest proiect: Biserica 
Catolic  din Italia, Biserica Greco-Catolic  din România 
(Eparhia de Oradea), Biserica Ortodox  Român  (Episco-
pia de Caransebe ), Biserica Luteran  din Suedia i Dane-
marca, Comuniunea Anglican  din Regatul Unit. Din par-
tea Eparhiei Greco-Catolice de Oradea au fost prezen i: 
Pr. Alexandru Fi  i responsabilul departamentului de ti-
neret al Biroului Pastoral, domnul Horia Marchi .

În ziua de 4 octombrie participan ii au avut bucuria 
de a se întâlni cu Sfântul P rinte Papa Benedict al XVI-
lea, cu ocazia anivers rii a 50 de ani de la Pelerinajul Feri-
citului Papa Ioan al XXIII-lea, care, în 1962, a încredin at 
lucr rile Conciliului Ecumenic Vatican II protec iei ma-
terne a S  ntei Fecioare Maria. Sfântul P rinte a prezidat 
Sfânta Liturghie i a încredin at Anul Credin ei i Sinodul 
Episcopilor cu tema „Noua evanghelizare pentru transmi-
terea credin ei cre tine” S  ntei Fecioare Maria de Loreto. 
Sfântul P rinte s-a adresat celor prezen i:

„Iubi i fra i i surori, în acest pelerinaj care-l re-
parcurge pe cel al Fericitului Ioan al XXIII-lea - i care 
are loc, în mod providen ial, în ziua în care este come-
morat sfântul Francisc de Assisi, adev rat  „Evanghe-
lie vie” - a  vrea s  încredin ez Preas  ntei N sc toare 
de Dumnezeu toate di  cult ile pe care le tr ie te lumea 
noastr  în c utarea de senin tate i de pace, problemele 
atâtor familii care privesc la viitor cu îngrijorare, do-

rin ele tinerilor care se deschid la via , suferin ele ce-
lui care a teapt  gesturi i alegeri de solidaritate i de 
iubire. A  vrea s  încredin ez N sc toarei de Dumnezeu 
i acest timp special de har pentru Biseric , timp care 

se deschide în fa a noastr . Tu, Mam  a lui „da”, care 
l-ai ascultat pe Isus, vorbe te-ne despre El, poveste te-
ne drumul t u pentru a-l urma pe calea credin ei, ajut -
ne s -l vestim pentru ca  ecare om s -l poat  primi i 
deveni locuin  a lui Dumnezeu. Amin!”

În data de 5 octombrie a avut loc întâlnirea 
delega iilor pentru evaluarea Campusului ecumenic 
organizat de Centrul „ Ioan Paul al II-lea” în august 
la Loreto. Campusul ecumenic din 2013 va   prece-
dat de dou  reuniuni preg titoare, prima  ind la Ora-
dea, în 21-24 februarie 2013, iar a doua la Loreto, în 
perioada 29-31 mai 2013.

Biroul Pastoral

Joi, 27.09.2012, dup  Sfânta Liturghie de la ore-
le 18.00, la Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea s-a 
reluat cateheza familiilor.

Propunând tema general  pentru acest an pas-
toral dedicat credin ei: „Taina C s toriei - izvor de 
credin  i evanghelizare”, p rintele Mihai Tegze  a 
vorbit, la cea dintâi întâlnire, despre leg tura dintre Tai-
na Botezului i cea a C s toriei, subliniind: „Credin a 
care izvor te din Botez d ruie te o motiva ie i un ca-
racter mai profund iubirii so ilor”.

Întâlnirea – la care au participat aproximativ 20 
de familii – a început cu o rug ciune adresat  Spiritului 
Sfânt, urmat  de cântecul „Isuse, tu ne-ai chemat”, de 
o scurt  prezentare a scrisorii „Porta  dei”, de expune-
rea temei, de discu ii interactive i de rug ciunea  nal .

Catehezele viitoare se vor desf ura dup  urm -
torul program:
27.09.2012 - De la Botez, la C s torie

18.10.2012 - C s toria, izvor i mijloc original de s  n ire

15.11.2012 - Cristos, Mirele Bisericii, model de spiritualitate

13.12.2012 - So ii, spiritul sfânt, iubirea lui Cristos i a Bisericii

17.01.2013 - Originea divin  a paternit ii i maternit ii

14.02.2013 - Virtu ile teologale i Sacramentul C s toriei

14.03.2013 - O spiritualitate special  pentru c s torie

18.04.2013 - Familia – mica biseric  – dar i datorie

16.05.2013 - Spiritualitate conjugal  familial  i via  ve nic

20.06.2013 - Familia i m rturisirea credin ei

 Fiecare catehez  va   prezentat  de pr. Mihai 
Tegze  dup  Sfânta Liturghie de sear , în incinta Lice-
ului Teologic Greco-Catolic din Oradea.

Pentru informa ii pute i contacta:
Dna. prof. Angela Chi , tel: 0770.620.391 GRA-

TUIT 0770.620.391 
Pr. Mihai Tegze , tel: 0747.421.211 GRATU-

IT 0747.421.211 
Biroul de pres

Reluarea catehezelor pentru familii 
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Scrisoare pastoral  a tuturor Episcopilor catolici din România 
despre situa ia actual  a rii

Episcopii catolici din România, întruni i în se-
siunea de toamn  a Conferin ei episcopale, la Lugoj, 
având în vedere situa ia actual  a rii, doresc s  v  
transmit  un mesaj pastoral.

“Caritas enim Christi urget nos” (2Cor 5,14), 
caritatea Domnului nostru Isus Cristos ne îndeamn  pe 
noi, ca Biseric  (institu ie divino-uman  ce trebuie s  
se îngrijeasc  de binele su  etesc al credincio ilor cato-
lici i nu numai), s  împ rt im problemele di  cile ale 
timpurilor actuale i s  re  ect m asupra modalit ilor 
în care am putea veni în sprijinul pastoral al celor care 
au de suferit de pe urma actualei perioade de criz  eco-
nomic  i politic  pe care o traverseaz  România.

Cum a subliniat în repetate rânduri în ultima 
vreme Sfântul P rinte Benedict al XVI-lea, criza prin 
care trecem este în primul rând una de ordin moral. 
De aceea, orice putere, dac  nu este bazat  pe o res-
ponsabilitate moral  i nu este motivat  de un profund 
respect al persoanei, înseamn  distrugerea umanului 
în sens absolut.

Suntem cu to ii con tien i de efectele crizei i 
sim im urm rile dramatice ale m surilor de austerita-
te. Acestea au afectat la noi mai ales pe lucr torii din 
sectorul public, pe cei care îi educ  pe copii, pe cei 
care îngrijesc bolnavii, pe cei care asigur  lini tea pu-
blic , dar i persoanele în vârst  i în general familiile 
vulnerabile, adic  pe acelea cu venituri mici. Aceste 
solu ii de criz , propuse în numele solidarit ii, dar o 
solidaritate care nu ine seama de dialogul i de con-
sensul social, care nu respect  transparen a deciziilor 
i a actului de guvernare, care dore te restrângerea 

dreptului la liber  exprimare, nu poate   decât “o vor-
b  goal  care am ge te” (Ef 5,6). 

Consecin ele le putem vedea cu to ii în via a 
de  ecare zi, iar ele se agraveaz  de la o lun  la alta: 
acutizarea s r ciei, precaritatea locurilor de munc , de-
gradarea actului medical i al celui educativ, cre terea 
migra iei for ei de munc  cu urm ri dezastruoase în 
planul dezbin rii familiei, abandonul colar, consumul 
de droguri, pierderea gustului i a respectului pentru 
darul cel mai de pre  f cut de Dumnezeu omului: via a.

De aceea dorim s  rea  rm m cu putere demni-
tatea persoanei umane i necesitatea r spl tirii muncii 
cu un salariu corespunz tor ce permite un nivel de trai 
decent i ofer  condi iile necesare cre terii, educ rii i 
form rii tinerei genera ii. Reamintim i subliniem fap-
tul c  persoanele cu dizabilit i, cele în vârst , bolnavii, 
s racii, orfanii, migran ii i alte categorii de persoane 

ce necesit  asisten  social-caritativ , sunt cet eni cu 
dreptul la o via  decent  iar m sura grijii fa  de aces-
tea re  ect  de fapt nivelul de civiliza ie al unei na iuni.

Dorim de asemenea s  subliniem c  întregul 
context actual oricât de di  cil ar p rea trebuie s  con-
stituie pentru noi cre tinii o ocazie de înt rire în cre-
din  i speran  în iubirea lui Cristos. O invita ie la a 
nu ne închide su  etele în egoismul propriilor proble-
me i necesit i, ci tocmai dimpotriv , întorcându-ne 
spre Cristos, prin convertire i rug ciune, s  reg sim 
acele valori cre tine ce punându-ne împreun , ne ajut  
s  putem r spunde unor probleme ale semenilor no tri. 
Astfel încuraj m apostolatul ordinelor i congrega ii-
lor c lug re ti, asocia iile Caritas diecezane, asocia iile 
persoanelor cu dizabilit i, asocia iile pentru via , edu-
carea i catehizarea tinerei genera ii la diferite nivele.

“Veni i la mine to i cei osteni i i împov ra i i 
Eu v  voi odihni pe voi” (Mt 11,28).

Cristos Domnul ne cheam  i ast zi s  ne apro-
piem cu încredere de El, mai cu seam  atunci când 
suntem obosi i sau în di  cultate i ne promite c  dac  
vom ti s  înv m blânde ea i smerenia Lui, vom g si 
odihn  su  etelor noastre. Noi, P storii Bisericii din 
România, împ rt ind di  cult ile credincio ilor no -
tri, v  asigur m de rug ciunile noastre pentru  ecare 
dintre voi i pentru cei care actualmente au fost rândui i 
la cârma rii, pentru ca Domnul s -i lumineze, i s -i 
responsabilizeze asupra împlinirii misiunii de care vor 
trebui i ei s  dea socoteal  la timpul potrivit.

“Harul Domnului nostru Isus Cristos i dra-
gostea lui Dumnezeu i împ rt irea Sfântului Spi-
rit s   e cu voi to i!” (2Cor 13,13).

Episcopii catolici din România

Urmare a sesiunii de toamn  a Conferin ei Episco-
pilor Catolici din România, desf urat  la Lugoj, în 
perioada 28-30 septembrie, propunem primul re-
zultat al celor decise i consemnate în comunicatul 
 nal. Este prima Scrisoare cu caracter pastoral în 

numele întregului episcopat catolic din România, 
ea  ind receptat  de  ecare episcop în dieceza sau 
eparhia sa. Documentul are în vedere situa ia rii 
în care se a   i activeaz  ca cet eni credincio ii ce-
lor 11 dieceze catolice: 6 romano-catolice i 5 greco-
catolice, la care se adaug  vicariatul de Bucure ti.

C tre Clerul diecezelor i eparhiilor din România.
Tuturor persoanelor consacrate, iubi ilor credincio i i credincioase
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Credincio ii greco-catolici s-au rugat neîncetat 24 de ore
Mai multe asocia ii i grupuri de rug ciune din 

Oradea au celebrat „Rozarul de 24 de ore”, rugându-se 
neîncetat de sâmb t , de la ora 10.00, pân  a doua zi, la 
ora 12.00, dup  Sfânta Liturghie. Evenimentul are loc 
în  ecare an, în luna octombrie,  ind organizat de Pa-
rohia „Sfântul Gheorghe” din Oradea. Tema rug ciunii 
din acest an a fost „Înt rirea credin ei”. 

În acest an, la eveniment au participat urm toa-
rele asocia ii i grupuri de rug ciune din Oradea: copiii 
claselor I-IV ai Liceului Teologic Greco-Catolic „Iu-
liu Maniu”; copiii claselor V-XII ai Liceului Teologic 
Greco-Catolic „Iuliu Maniu”; grupul „Alegria” de la 
M n stirea Maica Domnului; Asocia ia „Reuniunea 
Marian ” i Asocia ia „Vârsta a Treia”; Oratoriul „Ma-
ria Imaculata” de la Catedrala „Sfântul Nicolae”; Aso-
cia ia General  a Românilor Uni i (AGRU); studen i 
teologi de la seminarul „S  n ii Trei Ierarhi”, studen ii 
de la Colegiul „Sfânta Familie”; Asocia ia Ter iarilor 
Franciscani, Grupul „Preasfânta Inim  a lui Isus”, Gru-
pul „Rozarul viu”; credincio ii comunit ii „Sfântul 
Gheorghe”; Asocia ia Tineretului Român Unit (AS-
TRU) i Asocia ia „Cerceta ii Români Uni i - Oradea”. 
P rintele Sorin Cr ciun, de la Biserica „Sfântul Ghe-
orghe”, ne-a declarat c  anul acesta inten ia general  
de rug ciune a fost cre terea în credin  i c   ecare 
grup participant la eveniment s-a rugat câte dou  ore. 
„Ne rug m pentru o credin  vie, rodnic , în su  etele 
credincio ilor cre tini. Fiecare an are alt  inten ie de 
rug ciune, anul trecut  ind beati  carea episcopilor 
greco-catolici martiri”, a spus interlocutorul nostru. 
„În Biserica Catolic , anul liturgic 2012-2013 este de-
clarat An al Credin ei, de aici i tema aleas ”, a mai 
spus preotul. Aceast  rug ciune maraton, care are loc 
la Oradea, în luna octombrie, este o ini iativ  a Parohiei 
Greco-Catolice „Sfântul Gheorghe” (str. Louis Paste-
ur),  ind o ac iune unic  în ar . „Nu avem cuno tin  
s  se mai organizeze un astfel de Rozar în România”, 
a conchis p rintele Sorin Cr ciun. În total, patru preo i 
slujesc în aceast  biseric : Olimpiu Todorean, parohul 
bisericii, Ionu  Dobocan, Vasile optea i Sorin Cr -
ciun,  ecare având alt  misiune. 

Loredana IONA
www.crisana.ro
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Colect  special
Har i pace din partea lui Dumnezeu, iar de la noi binecuvântare pentru to i cei ce aduce i daruri i face i bine 

întru s  ntele noastre biserici i v  aduce i aminte de cei s raci.
+ Virgil Bercea

Episcop

Dragi credincio i,

În 16 octombrie 2012 s-au 
împlinit 6 ani de când am oferit pri-
mele por ii de mâncare, cu ajutorul 
surorilor franciscane misionare ale 
lui Cristos, oamenilor care locuiesc 
pe strad , care nu au nici un venit, 
care sunt singuri, ai nim nui i care 
nu sunt în m sur  s  î i asigure mi-
nimul pentru supravie uire. A fost 
un gest mic, dar care a însemnat 
pentru ei foarte de mult. 

În aceast  perioad  am ofe-
rit, cu sprijinul Dumneavoastr , 
dragi credincio i, 54.450 de por ii 
de mâncare. Sute de oameni i-
au astâmp rat foamea i au servit 
masa, pentru mul i dintre ei, singu-
ra mas  din zi, la Caritas.

Caritas-ul i cantina social  
nu sunt ale mele, sunt ale Bisericii, sunt ale Dumneavoastr . Este semnul, dac  vre i, prin care Biserica î i arat  mi-
lostivirea, nu judecând, nu întorcând privirea de la imaginea s r ciei, ci aplecându-se cu dragoste c tre cel lovit, c tre 
cel s rac, c tre cel a  at în nevoie. Dumneavoastr ,  ecare în parte, a i fost pentru to i ace ti oameni, prin contribu iile 
f cute la sus inerea mesei s racilor, „samariteanul milostiv”. A i urmat cuvintele Domnului „S - i deschizi mâna fa  
de fratele t u, fa  de s rac i fa  de cel lipsit din ara ta.” (Deut.15.11). 

A trecut mai bine de un an de la deschiderea cantinei sociale i, ca în  ecare an, Colecta special  care se or-
ganizeaz  în Duminica Samariteanului Milostiv are ca i scop strângerea de fonduri pentru sus inerea acesteia. Prin 
urmare, tasul din data de 11 noiembrie 2012 va   predat, de  ecare parohie, asocia iei.

Parc  mai mult, ast zi, mâinile Domnului lucreaz  prin faptele noastre. De aceea Binele nu poate   f cut de 
altcineva decât de noi to i. Este nevoie de ajutorul dumneavoastr , i de aceast  dat , pentru c  sunt oameni care ne 
bat la u , spunându-ne: „Ne este foame”, iar noi, precum ne îndeamn  Domnul, trebuie s  le d m de mâncare.

Dragi credincio i, acum, la începutul Anului Credin ei, v  îndemn, cu Sfântul Iacob, s  v  manifesta i credin a 
prin fapte, sus inând, pe m sura posibilit ilor, Cantina Social .

Pr Olimpiu Todorean
Pre edinte

ABONAMENTE
Îi inform m pe cititorii no tri c  pentru a intra în posesia abonamentului la revista Vestitorul este necesar 

ca acesta s    e achitat pe tot anul sau pe cel pu in ase luni. Abonamentul trebuie s    e pl tit pân  cel târziu la 
data de 30 ianuarie 2012. Costul unui exemplar va   de 1,5 LEI, cost care, pentru abona i, va r mâne acela i 
pe tot timpul anului, indiferent de eventualele modi   c ri de pre .

V  reamintim c  modalitatea cea mai sigur  de a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.


