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Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolic�

În perioada 31 oct. – 
1 nov. 2012 s-au desf��urat 
la Blaj lucr�rile sesiunii de 
toamn� a Sinodului Episco-
pilor Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic�. 

Lucr�rile Sinodului au 
debutat cu celebrarea S� ntei 
Liturghii, la care au partici-
pat to�i episcopii greco-ca-
tolici din România, al�turi 
de preo�i �i credincio�i. Ce-
lebrarea euharistic� a marcat 
începutul Anului Credin�ei 
în Biserica Greco-Catolic�, 
cu aceast� ocazie începând 
�i pelerinajul la moa�tele 
S� n�ilor Apostoli, care vor �  
purtate în toate eparhiile Bi-
sericii noastre. 

Sinodul a fost condus de 
Preafericirea Sa Cardinalul Lucian, abordând probleme 
cu caracter pastoral, liturgic, educativ, administrativ �i 
ecumenic. PS Virgil Bercea, care a reprezentat Biserica 
noastr� la cea de-a XIII-a Adunare general� ordinar� 
a Sinodului Episcopilor, cu tema Noua Evanghelizare 
pentru transmiterea credin�ei cre�tine, desf��urat la 

Vatican între 7 �i 28 octombrie 2012, a f�cut o prezen-
tare a evenimentelor de la Roma din aceast� perioad�. 
Sinodul a tratat teme canonice �i de disciplin� eclezi-
astic�, teme de înv���mânt religios liceal �i universitar, 
teme organizatorice �i administrative, precum �i unele 
probleme ale diasporei. 

O tem� constant� a Sinodului o reprezint� for-
marea clericilor în �ar�, dar �i a celor care studiaz� la 
Colegiul Ponti� cal „Pio Romeno” din Roma. Sinodul 
l-a numit pe PS Mihai Fr��il� ca responsabil de acest 
Colegiu. Sinodul a hot�rât ca Monseniorului Maurizio 
Malvestiti, subsecretarul Congrega�iei pentru Bisericile 
Orientale – Roma s� îi � e acordat titlul de Arhimandrit. 
De asemenea, s-a discutat despre stadiul procesului de 
beati� care a Episcopilor mor�i în închisorile comunis-
te. S-a dezb�tut problema corect�rii textelor liturgice �i 
a aducerii limbajului lor la zi. 

Referitor la alegerile parlamentare programate 
pentru luna decembrie a anului în curs, Sinodul Epi-
scopilor îi îndeamn� pe to�i credincio�ii, dar �i pe to�i 
oamenii de bine, s�-�i exercite dreptul la vot �i s� vo-
teze pe acei candida�i care promoveaz� valorile Evan-
gheliei, ale demnit��ii umane, care sprijin� familia �i 
respect� via�a, care promoveaz� binele comun �i drept-
atea bazat� pe adev�r �i solidaritatea cu cei lipsi�i, care 
promoveaz� pacea, valorile eticii cre�tine �i Crea�ia lui 
Dumnezeu. 

Sinodul Episcopilor se reune�te în sesiune ordi-
nar� de dou� ori pe an; s-a stabilit ca urm�toarea sesiu-
ne s� aib� loc în perioada 27-29 mai 2013, la Blaj. 

Pr. William A. Bleiziffer
Notar al Sinodului Episcopilor
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Dragi fra�i �i surori!
Liturgia Cuvântului din aceast� duminic� ne prezin-

t� � gurile a dou� v�duve ca modele de credin��. Ele sunt 
prezentate în paralel: una în prima Carte a Regilor (17,10-
16), alta în Evanghelia lui Marcu (12,41-44). Ambele femei 
sunt disperat de s�race �i tocmai în acest context demon-
streaz� o mare credin�� în Dumnezeu. 

Prima apare în ciclul istorisirilor despre profetul Ilie. 
În timpul foametei, Ilie prime�te ordin de la Dumnezeu s� 
mearg� într-o zon� de lâng� Sidon, adic� dincolo de Israel, 
în teritoriul p�gân. Acolo el o întâlne�te pe aceast� v�duv� 
�i îi cere ap� s� bea �i ceva de mâncare. Ea îi spune c� are 
doar pu�in� f�in� �i o pic�tur� de ulei, dar deoarece profetul 
insist� �i îi promite c�, dac� ascult� de el, nu îi va lipsi f�ina 
�i uleiul, ea va face ce i s-a cerut �i este recompensat�. A 
doua v�duv�, cea din Evanghelie, este observat� de Isus în 
Templul din Ierusalim, lâng� vistierie, unde oamenii î�i pu-
neau ofrandele lor. Isus vede c� aceast� v�duv� pune dou� 
monede în cutie; î�i cheam� apoi discipolii �i le explic� fap-
tul c� darul ei este mai mare decât al celor boga�i, deoarece 
ei dau din preaplinul lor, pe când v�duva a dat din “pu�inul 
din care tr�ia” (Marcu 12,44).

Din aceste dou� episoade biblice putem s� tragem 
înv���turi pre�ioase despre credin��. Este vorba de atitu-
dinea interioar� a celor care îl au la temelia vie�ii lor pe 
Dumnezeu, pe Cuvântul S�u, �i care se încred total în El. În 
antichitate v�duvele tr�iau în condi�ii extrem de grele. Din 
acest motiv în Biblie v�duvele �i orfanii sunt cei de care 
Dumnezeu are grij� în mod special: ajutorul lor p�mântesc 
s-a terminat, dar Dumnezeu este So�ul lor �i Tat�l lor. Cu 
toate acestea, Scriptura spune c� nu este su� cient� condi-
�ia obiectiv� de nevoia�, în acest caz faptul de a �  v�duv�: 
Dumnezeu cere mereu adeziunea noastr� de credin��, ex-
primat� prin iubirea fa�� de El �i fa�� de aproapele. Nimeni 
nu poate �  atât de s�rac încât s� nu poat� s� dea ceva. �i de 
fapt ambele v�duve de ast�zi î�i demonstreaz� credin�a prin 
fapte de caritate: una fa�� de profet, alta dând poman�. În 
acest fel ele atest� imposibilitatea separ�rii credin�ei de ca-
ritate, a iubirii de Dumnezeu de iubirea pentru aproapele – 
a�a dup� cum ne-a amintit Evanghelia din ultima duminic�. 

Sfântul Pap� Leon cel Mare, a c�rui s�rb�toare am 
celebrat-o ieri, spune astfel: “Pe scala drept��ii divine nu 
cantitatea darurilor cânt�re�te, ci greutatea inimii. V�duva 
din Evanghelie a dat dou� monede în cutia din Templu �i 
astfel a dep��it pomana boga�ilor. Nici un act de bun�tate 
nu este f�r� valoare în fa�a lui Dumnezeu, nici un act de 
milostivire nu r�mâne f�r� roade” (Sermo de jejunio dec. 
mens., 90, 3). Fecioara Maria este exemplul perfect al ce-
lor care se ofer� pe sine în întregime, încredin�ându-se lui 
Dumnezeu; cu aceast� credin�� î�i spune acel ‘Sunt aici’ în 
fa�a îngerului �i accept� voin�a lui Dumnezeu. Fie ca Maria 
s� ne ajute pe to�i în acest An al Credin�ei �i s� înt�reasc� 
încrederea noastr� în Dumnezeu �i în Cuvântul S�u.

Încrederea în Dumnezeu
11.11.2012

 Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Iubirea este un dar

4.11.2012
Iubi�i fra�i �i surori,
Evanghelia din aceast� duminic� (Marcu 12,28-34) 

ne repropune înv���tura lui Isus despre cea mai mare dintre 
porunci: porunca iubirii, ce este dubl� – a-l iubi pe Dumne-
zeu �i a-l iubi pe aproapele. S� n�ii, pe care i-am celebrat de 
curând pe to�i împreun� într-o celebrare solemn� unic�, sunt 
tocmai cei care, având încredere în harul lui Dumnezeu, ca-
ut� s� tr�iasc� în conformitate cu aceast� lege fundamental�. 
Într-adev�r, porunca iubirii poate �  pus� în practic� pe deplin 
de c�tre cei care tr�iesc o rela�ie profund� cu Dumnezeu, 
a�a cum un copil devine capabil s� iubeasc� pornind de la 
o rela�ie bun� cu mama �i cu tata. Sfântul Ioan de Avila, pe 
care l-am proclamat de curând Doctor al Bisericii, scrie ast-
fel la începutul Tratatului s�u despre iubirea lui Dumnezeu: 
“Ceea ce face în principal ca inima noastr� s� îl iubeasc� pe 
Dumnezeu este con�tientizarea profund� a iubirii pe care El 
a manifestat-o fa�� de noi… Acest lucru, mai mult decât s� 
aduc� bene� cii materiale, determin� inima noastr� s� iubeas-
c�, pentru c� cel ce d� altuia un lucru, îi d� ceva ce posed�, 
dar cel care iube�te se d�ruie�te pe sine cu tot ceea ce are, 
f�r� s� îi r�mân� nimic altceva de dat”.

Înainte de a �  o porunc�, iubirea este un dar, o rea-
litate pe care Dumnezeu ne face s� o cunoa�tem �i s� o ex-
periment�m, astfel încât, asemenea unei semin�e, s� poat� 
încol�i �i înl�untrul nostru �i s� se dezvolte în via�a noastr�. 
Dac� iubirea lui Dumnezeu a prins r�d�cini profunde într-
o persoan�, aceasta este în m�sur� s� iubeasc� chiar �i pe 
cine nu merit�, exact a�a cum face Dumnezeu cu noi. Tat�l 
�i mama nu î�i iubesc copiii doar când ace�tia merit�, ci îi 
iubesc întotdeauna chiar dac�, a�a cum este normal, îi fac 
s� în�eleag� atunci când ace�tia gre�esc. De la Dumnezeu 
înv���m s� iubim întotdeauna doar binele �i niciodat� r�ul. 
Înv���m s� îl privim pe cel�lalt nu doar cu ochii no�tri ci cu 
privirea lui Dumnezeu, care este privirea lui Isus. O privire 
care pleac� din inim� nu se opre�te la suprafa��, ci merge din-
colo de aparen�e �i reu�e�te s� surprind� a�tept�rile profunde 
ale celuilalt: a�teapt� s� � e ascultat, s� primeasc� o aten�ie 
gratuit�; într-un cuvânt, a�teapt� iubire.

Are loc îns� �i parcursul invers: deschizându-m� 
fa�� de cel�lalt a�a cum este, mergând în întâmpinarea lui, 
ar�tându-m� disponibil fa�� de el, eu m� deschid �i spre 
cunoa�terea lui Dumnezeu, spre a sim�i c� El exist� �i este 
bun. Iubirea fa�� de Dumnezeu �i iubirea fa�� de aproapele 
sunt inseparabile �i se a	 � într-un raport reciproc. Isus nu a 
inventat-o nici pe una nici pe cealalt�, ci a revelat c� acestea 
dou� constituie de fapt o unic� porunc�, �i a f�cut aceasta 
nu doar cu cuvântul, ci mai ales prin m�rturia propriei vie�i: 
îns��i Persoana lui Isus �i întregul S�u mister întrupeaz� 
unitatea iubirii fa�� de Dumnezeu �i fa�� de aproapele, la 
fel ca �i cele dou� bra�e ale Crucii, cel vertical �i cel orizon-
tal. (...) Iubi�i prieteni, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare 
Maria, s� ne rug�m pentru ca � ecare cre�tin s� �tie s� î�i 
arate credin�a în unicul Dumnezeu adev�rat printr-o clar� 
m�rturie a iubirii fa�� de aproapele.
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Episcopul Vasile Erdeli
 1843-1862

Otilia B�LA�

(continuare în pag. 5)

„În zile mari �i grele se cunosc oamenii cei 
mari �i vrednici a înfrunta vijelia �i r�utatea lor, �i 
de a conduce cu mân� tare �i sigur� printre valuri-
le furtunoase ale vie�ii corabia institu�iilor în fruntea 
c�rora au fost chema�i de c�tre Providen�a dumneze-
iasc�”, sunt cuvintele prin care Iacob Radu deschide 
capitolul închinat Episcopului de Oradea Vasile Erdeli, 
în lucrarea sa ,,Istoria Diecezei Române Unite a Or�zii 
Mari”. 

Episcopul Vasile Erdeli ne-a l�sat o mo�tenire 
moral� însemnat� �i ne-a deschis drumul capacit��ii 
de a distinge, la oameni, adev�ratele valori su	 ete�ti, 
judecata s�n�toas�, munca serioas� �i devotamentul. 
Cunoscându-i via�a, ne întoarcem spre momente din 
istoria Bisericii noastre, istorie ce nu este drept s� � e 
neglijat� sau uitat�, istorie în care g�sim repere pentru 
drumul nostru de azi �i de mâine.

S-a n�scut la 1 august 1794 în localitatea ro-
mâneasc� Mac�u, azi in Ungaria. Gimnaziul �i liceul 
le-a urmat la Timi�oara �i Oradea, aici � ind elev al 
Seminarului Greco-Catolic. A studiat un an Dreptul la 
Academia din ora�ul nostru, anul I la Teologia latin�, 
anul al II-lea l-a continuat la Facultatea de Teologie a 
Universit��ii Regale din Budapesta �i urm�torii doi ani  
la Viena. În 1820, la 20 noiembrie, este s� n�it preot ce-
lib. Foarte scurt timp va lucra în cadrul Episcopiei de 
Oradea, ca în acela�i an Episcopul Samuil Vulcan s�-l 
numeasc� paroh la Beiu�. Aici va r�mâne pân� în 1829, 
când este transferat ca paroh în Oradea-Olosig.

Pentru activitatea sa cu totul remarcabil�, în 
1835 a fost numit canonic al Capitlului. I s-au încredin-
�at multe responsabilit��i, a fost �i rector al Seminaru-
lui, având meritul ,,de a �  socotit cel mai vrednic rec-
tor”. Grija cu totul deosebit� pentru Seminarul or�dean 
a avut-o �i dup� ce a ajuns episcop.

A fost consacrat arhiereu în ziua de Rusalii a anu-
lui 1843, la Blaj, de c�tre Episcopul Ioan Lemeni, asistat 
de c�tre Canonicul Ioan Corneli, iar în duminica urm�-
toare ,,a fost instalat cu mare solemnitate” Episcop al 
Diecezei de Oradea. Cuvântul rostit cu aceast� ocazie 
a impresionat profund. A vorbit în latin� - a vorbit teo-
logul, oratorul, preotul cu su	 et larg �i în�eleg�tor, epi-
scopul, cu în�elepciune �i ini�iative. Prima ,,Pastoral�” 
a fost destinat� preo�ilor, pe ei îi vrea des�vâr�i�i ca s� 
poat� realiza împreun� misiunea Bisericii. Le aminte�te 
chemarea lor �i le pune în fa�� toate datoriile unui pre-
ot catolic: a locui în parohie, a celebra Sf. Liturghie �i 
în cursul s�pt�mânii, nu numai în duminici �i s�rb�tori, 
studiul permanent de specialitate, lectura operelor de va-
loare din literatura universal�, st�pânirea unei culturi ge-
nerale cu largi orizonturi, un comportament distins, via�� 

de familie exemplar�, purtarea obligatorie a reverendei/
preo�ii s�i, adev�rate modele pentru societate. Preo�ilor 
le interzice orice preocup�ri politice, singura preocupare 
� ind cea spiritual�. 
ine s� men�ioneze �i datoria preote-
selor de a �  exemple frumoase în parohii.

 Cu astfel de preo�i, cu un Capitlu bine ales, din 
care au f�cut parte Iosif Pop S�l�janul, viitorul episcop, 
Ioan Vancea, mitropolitul de mai târziu �i Ioan Corneli, 
a început s� lucreze pentru Dieceza sa, cu energie �i de-
votament, pornind de la cunoa�terea parohiilor, a �co-
lilor confesionale, a num�rului credincio�ilor, a st�rii 
lor morale, a situa�iei v�duvelor de preo�i �i a orfanilor; 
era o munc� chibzuit�, ordonat�, cu m�suri în spirit de 
continuitate. Din 1858 catehezele pentru copii �i adul�i 
devin obligatorii, preo�ii sunt datori nu numai s� �in� 
predicile, dar s� le prezinte din timp, redactate, pentru 
control, chiar Episcopului. Asupra predicilor va reveni în 
numeroase ,,Pastorale”, considerându-le foarte impor-
tante pentru ,,luminarea tinerimii atât în �coal�, cât �i 
În Biseric�, c�ci de la cre�terea �i luminarea ei atârn� 
în� orirea religiunei �i a moralit��ei �i prin aceasta �i 
viitorul Bisericii” (Iacob Radu, ,,Istoria Diecezei Ro-
mâne Unite a Or�zii-Mari”, 1777-1927, Oradea, p.112). 
Curatorii din parohii trebuiau s� aib� o stare material� 
bun�, un grad de cultur� �i o moral� exemplar�, activi-
tatea lor administrativ�, situa�ia averii Bisericii, consem-
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(urmare din pag. 4)

nate în acte o� ciale, erau sub controlul Episcopiei.
Episcopul Vasile Erdeli �i-a cunoscut deplin Die-

ceza; prin vizita�iile canonice a str�b�tut toate parohiile, �i 
Dieceza de Oradea cuprindea �i Banatul, �i �inuturile s�t-
m�rene. Rezultatul acestor vizita�ii a fost revenirea mul-
tor parohii la Biserica Greco-Catolic�. Între 1832-1848, 
num�rul acestor parohii a crescut de la dou� la dou�zeci 
�i dou�, apoi la dou�zeci �i �ase, cu 14.052 de credincio�i. 
Pentru Banat �i Bihor însemna �i o salvare a parohiilor 
române�ti din st�pânirea clerului sârbesc asupritor. Dato-
rit� efortului s�u, s-au zidit 21 de biserici �i s-au reparat 
29, s-au ridicat 44 de case parohiale, un num�r însemnat 
de �coli confesionale �i locuin�e pentru cantori, a înzestrat 
parohiile cu c�r�i rituale tip�rite la Blaj.

A tr�it ,,vremile tulburi �i vijelioase” ale anului 
1848, dar a avut parte �i de mul�i ani senini când, ca 
un adev�rat p�rinte su	 etesc, a luat decizii hot�râtoare 
pentru Biseric� �i neam. Astfel, în 1849, introduce la 
Gimnaziul din Beiu� limba român� ca limb� de predare 
în locul celei latine. Tot Episcopul Vasile Erdeli este cel 
care ,,ob�ine de la guvernatorul Ungariei, arhiduce-
le Albrecht, în� in�area catedrei de limb� �i literatur� 
român� la Universitatea din Budapesta, numindu-l 
profesor pe Alexandru Roman, care din 1850 predase 
limba român� la Liceul Premonstratens din Oradea” 
(Pr. prof.dr. Ioan M. Bota, ,,Istoria Bisericii Universale 
�i a Bisericii Române�ti de la origini pân� ast�zi”, edi-
�ia a II-a, Via�a Cre�tin�, Cluj-Napoca, 2003, p. 420). 
�i tot Episcopul Erdeli este acela care ,,sf�tuie�te” �i 
chiar ,,ordon�” ca toate actele o� ciale din Diecez� s� 
� e scrise în limba român� �i cu litere latine. 

T�ria credin�ei catolice �i loialitatea fa�� de Roma 
i-au condus via�a de preot �i episcop. Gândirea �i tr�i-
rea credin�ei se pot cunoa�te �i din ,,Pastoralele” sale. 
Una dintre cele mai frumoase este cea din 27 martie 
1855, în care prezint� Decretul dogmatic ,,Inneffabilis 
Deus, despre Imaculata concepere sau z�mislirea f�r� 
de prihan� a Preacuratei Fecioare Maria, a c�rei evlavie 
o recomand� �i face s� � e r�spândit� în Diecez�.

Con�tient de r�ul creat prin desp�r�irea români-
lor de Biserica Romei, nu a încetat s� pun� în lumin� 
pericolul venit din partea grecilor �i a sârbilor ,,care 
i-au întunecat sim�ul na�ional �i i-au corupt limba r�-
pindu-i literele str�bune”, iar ,,din �coalele r�s�riteni-
lor, c�lug�ri greci �i sârbi nici o lumin�, f�r� numai 
cea�� s-au l��it” (Iacob Radu, op.cit., p.129). Unirea cu 
Roma , binefacerea ei pentru neam, ,,a aprins con�ti-
in�a de sine între români, au cur��it norii cei gro�i de 
pre orizontul na�iunei române”. Cu emo�ie vorbe�te 
despre Blaj: ,,M�rit s� � i tu, Blajule! Înaintea na�iu-
nii române sfânt e numele t�u, tu e�ti a doua Rom�!” 
�colile Blajului au rev�rsat credin�� �i lumin�, iar oa-
menii Blajului, �incai, Clain �i Maior ,,cu adev�rat 
sunt nemuritori”, sus�ine Episcopul.

 Apreciat de personalit��ile de seam� ale timpu-

lui, distins cu titlul de baron, Episcopul a fost vizitat, dar 
deopotriv� �i Catedrala sa, Catedrala ,,Sf. Nicolae”, de 
Împ�ratul Francisc Iosif I, în 1852 �i 1857, primit str�-
lucit de c�tre Arhiereu. În 1858 Episcopul a primit vizi-
ta Nun�iului papal, Antonio de Luca . Nun�iul a d�ruit 
Catedralei noastre o cruce aurit� �i împodobit� cu pietre 
pre�ioase, cruce dintre cele mai valoroase ale Catedralei, 
cu relicve din Crucea Mântuitorului. La Sf. Liturghii ar-
hiere�ti era dus� în procesiune de c�tre unul din canonici. 

 Vasile Erdeli are �i meritul de a �  sus�inut în� in-
�area Mitropoliei de Alba Iulia �i F�g�ra�, de c�tre Papa 
Pius al IX-lea, prin Bula ,,Eclesiam Christi ex omni 
lingua”, din decembrie 1853. 

În timpul p�storirii nu i-au lipsit îns� �i am�r�-
ciunile - situa�ia este continu� de la 1700: con	 ictul cu 
Biserica Ortodox�. Cu cea sârbeasc�, în frunte cu patri-
arhul care se considera st�pânul ortodoc�ilor, mai ales al 
celor din Banat �i Bihor, �i care, prin preo�i �i c�lug�ri 
misionari, ac�iona împotriva Unirii. Inteligent �i energic, 
Episcopul a reu�it s� contracareze r�ul. Biserica Ortodox� 
Român� avea împotriva Bisericii Unite practici folosite 
�i azi. În comunele trecute la Unirea cu Roma, dac� erau 
�i ortodoc�i, ace�tia nu permiteau înmormânt�rile uni�ilor 
în cimitire, iar Episcopul Aradului a interzis� s� se trag� 
clopotele pentru uni�i! Iacob Radu comenteaz� dureroasa 
realitate: ,,Dar pentru a vedea astfel de scene scanda-
loase �i nedemne de cre�tini �i oameni civiliza�i, nu este 
nevoie s� mergem înapoi...” (Iacob Radu, op.cit., p.142).

Episcopul Vasile Erdeli s-a stins din via�� la 
27 martie 1862 �i a fost înmormântat în cripta Cate-
dralei ,,Sf. Nicolae”. 

Mitropolitul Ioan Vancea, care i-a fost apropiat, 
i-a schi�at portretul subliniind însemn�tatea pe care o are 
în Biserica �i Dieceza noastr�: ,,Memorie vie �i � del�, 
minte ager�, clar� �i prev�z�toare; judecat� limpede 
�i p�trunz�toare; caracterul ferm, hot�rât �i statornic. 
Era iubitor de dreptate pân� la asprime �i severitate, dar 
bun la inim�, milostiv �i îndur�tor fa�� de cei lipsi�i �i 
nevoia�i. Bun cunosc�tor de oameni, abil �i iscusit di-
plomat, î�i �tia alege prietenii �i colaboratorii �i iscodea 
u�or gândurile rele ale du�manilor; p�trundea cu u�u-
rin�� în miezul lucrurilor �i al împrejur�rilor folosind 
cu abilitate momentele prielnice �i înl�turând piedicile 
�i greut��ile ce îi st�teau în cale [...] Ca �i înainta�ul s�u 
Vulcan, a fost �i el zelos îndrum�tor al instruc�iei �i edu-
ca�iei tinerimei, patron �i sprijinitor generos al �tiin�elor 
�i mi�c�rilor literare române�ti...’’ Op. cit, p.145).

La 150 de ani de la intrarea în Eternitate a Episco-
pului Vasile Erdeli, un gând de recuno�tin�� �i o rug�ciune.

Bibliogra� e
1.Pr. prof. dr.Ioan M. Bota, ,,Istoria Bisericii Universale �i a 
Bisericii Române�ti de la origini pân� ast�zi”, edi�ia a II, Ed. 
Via�a Cre�tin�, Cluj-Napoca, 2003.
 2. Iacob Radu, ,,Istoria Diecezei Române Unite a Or�zii-Mari, 
1777-1927, Oradea, ,,Chiria�ii Tipogra� ei Române�ti”, 1932.
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Banca Na�ional� a emis luni, 29 octombrie, 
la ini�iativa Arhiepiscopiei Majore de Alba Iulia �i 
F�g�ra� �i a Episcopiei de Oradea, în persoana Prea-
fericitului Lucian �i a Preas� n�itului Virgil, o mone-
d� dedicat� anivers�rii a 100 de ani de la na�terea 
cardinalului Alexandru Todea (1912 – 2002). Prin 
aceasta s-a înf�ptuit un str�lucit act de eviden�iere 
a personalit��ii marcante a cardinalului Alexandru 
Todea, care a r�mas în istoria poporului român prin 
modul exemplar prin care a reu�it s�-�i tr�iasc� via-
�a în credin��, conducând destinul Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic�, în momente cruci-
ale, atât în perioada de clandestinitate, cât �i dup� 
aceast� perioad�, când Biserica �i-a reluat locul �i 
rolul în con�tiin�a na�ional�.

Emisiunile monetare dedicate marilor perso-
nalit��i prezint� o larg� popularitate, prin intrarea 
acestora în circuitul numismatic intern �i interna�io-
nal. Moneda este turnat� în argint pur (concentra�ie 
999‰), are greutatea de 31,103 g, diametrul de 37 
mm �i cant zim�at. Tirajul este restrâns, de numai 
500 exemplare. Moneda este înso�it� de o carte-bre-
vet care prezint� rolul Cardinalului Alexandru Todea 
în istoria poporului român �i semni� ca�ia momentu-
lui aniversar în pagini scrise în limbile român�, en-

Moned� aniversar� Cardinal Alexandru Todea

glez� �i francez�. Cartea brevet include �i certi� catul 
de autenticitate care este semnat de c�tre Guverna-
torul B�ncii Na�ionale a României, domnul Mugur 
Is�rescu �i de c�tre casierul central. Monedele sunt 
ambalate în capsule de metacrilat transparent.

Moneda �i cartea brevet au o concep�ie gra� -
c� realizat� de expertul Cristian Ciornei de la Ban-
ca Na�ional� a României. Moneda are valoarea de 
10 lei. Pe avers este înf��i�at� Catedrala din Blaj, 
valoarea nominal� „10 LEI” �i stema României; la 
exterior, circular, anul de emisiune „2012” �i inscrip-
�iile „ROMANIA” �i „CATEDRALA SF. TREIME, 
BLAJ”. Pe revers este redat portretul Înaltpreas� n�i-
tului Alexandru Todea �i anii între care a tr�it, 1912-
2002; la exterior, inscrip�ia în arc de cerc „CARDI-
NALUL ALEXANDRU TODEA”.

Baterea acestei monede aniversare urmeaz� al-
tor evenimente majore de cinstire a memoriei celui 
de-al doilea cardinal român, Alexandru Todea, dup� 
tip�rirea unui album dedicat împlinirii a 100 de ani 
de la na�tere �i a unui volum omagial. Punerea în 
circula�ie a monedei se face prin sucursalele din Bu-
cure�ti, Cluj-Napoca, Ia�i �i Timi�oara.

Pr. Florin JULA

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2012
DECEMBRIE

Inten�ia general�: Pentru ca în toat� lumea emigran�ii s� � e primi�i, în special de comunit��ile cre�tine, cu 
generozitate �i caritate autentic�. 

 Inten�ia misionar�: Pentru ca Isus Cristos s� se reveleze întregii omeniri cu lumina care str�luce�te din Betle-
em �i care se re	 ect� pe chipul Bisericii sale. 
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În � ecare an la data de 21 noiembrie cea mai mare 
parte a cre�tin�t��ii s�rb�torim Intrarea în Biseric� a Mai-
cii Domnului. Prin aceast� s�rb�toare se comemoreaz� 
aducerea Fecioarei Maria la Templul din Ierusalim. Tot 
aici va primi vestea cea bun� c� va na�te pe Cristos. În 
tradi�ia popular� aceast� zi mai este numit� S�rb�toarea 
Luminii. S�rb�toare ne aminte�te c� alegerea Fecioarei 
Maria pentru a-L na�te pe Cristos nu a fost arbitrar�. Fe-
cioara Maria a fost continuatoarea unui lung �ir de slu-
jitori devota�i lui Dumnezeu. P�rin�ii s�i Ioachim �i Ana 
erau considera�i „drep�i înaintea lui Dumnezeu”. Ei s-au 
rugat cu lacrimi pentru a dobândi un copil, iar Fecioara 
Maria a fost rodul rug�ciunii lor. Ana a f�g�duit, înc� 
înainte de a se z�misli, c� de va avea un copil, îl va în-
china lui Dumnezeu. 

Când feti�a a împlinit vârsta de 3 ani, p�rin�ii ei �i-
au împlinit promisiunea ducând-o la Templul din Ierusa-
lim pentru a �  închinat� lui Dumnezeu. În felul acesta cei 
doi p�rin�i b�trâni î�i calc� pe inim�, biruie sentimentele 
� re�ti de p�rin�i �i reîntorc lui Dumnezeu darul primit de 
la El. De la Dumnezeu a venit �i pe El s�-L slujeasc�. La 
Templu va petrece �i va s� n�ii copil�ria �i adolescen�a. 
Iese din lumea oamenilor �i intr� în lumea lui Dumnezeu 
ca s� se preg�teasc� pentru chemarea înalt� a vie�ii sale. 
Înainte de a înv��a cum s� plac� lumii, ea înva�� cum s� 
se s� n�easc�. Copila înva�� c� nimeni nu este mai sfânt 
decât Dumnezeu �i vrea s� � e serva Lui. Pe El îl iube�te 
din toat� inima sa de copil nevinovat, cu toate gândurile 
sale, cu toate puterile sale. La �coala credin�ei s-a preg�-
tit s� devin� Mama Luminii �i a noastr� a tuturor. 

Isus ne spune: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi 
urmeaz� Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina 
vie�ii” (In. 8, 12). Isus � ind Lumina lumii, mama Sa dup� 
trup, Fecioara Maria este pe drept cuvânt numit� Mama 
Luminii. Biblia nu vorbe�te despre na�terea �i copil�ria 
Fecioarei Maria. Am�nunte despre aceste etape ale vie�ii 
sale sunt consemnate într-o apocrif� din secolul al II–lea 
cunoscut� sub numele de „Evanghelia dup� Iacob”. Maria 
împlinind 3 ani p�rin�ii au adus-o la Templu, chiar dac� 
era singurul lor copil. Aici a fost întâmpinat� de Marele 
Preot Zaharia, tat�l Sf. Ioan Botez�torul �i de al�i slujitori.

Pentru a intra în Templu trebuiau urcate 15 trepte. 
Ritualul iudaic cerea ca iudeii s� se opreasc� pe � ecare 
treapt� pentru a rosti un psalm. Maria, prin harul divin, 
a urcat repede toate treptele f�r� a se mai opri conform 
ritualului. Luminat de Dumnezeu, Zaharia a întâmpinat-
o cu bucurie pe dumnezeiasca copil�. Se spune c� el ar 
�  binecuvântat-o zicând: „Tu e�ti cea în care Dumnezeu 
�i-a pream�rit numele S�u între iudei. Tu e�ti cea în care 
Dumnezeu va descoperii Mântuirea pe care a preg�tit-o 
poporului S�u”. �i Zaharia luând de mân� pe Maria a 
dus-o în cea mai sfânt� înc�pere a Templului, în Sfânta 
S� ntelor, v�zând în ea Chivotul Noului Leg�mânt. Aces-
ta era ceva neobi�nuit pentru c� în Sfânta S� ntelor avea 

voie s� intre doar Marele Preot, o singur� dat� pe an, 
dup� ce aducea jertfe pentru sine �i pentru popor. Intrat� 
în Templu ea s-a preg�tit pentru a deveni Templul lui 
Dumnezeu parcurgând cele trei etape necesare: cur��e-
nia, iluminarea �i unitatea cu Dumnezeu, corespunz�tor 
celor trei înc�peri ale templului în care s-a preg�tit s� 
devin� Mama Luminii �i a noastr�.

Intrarea în Templu a Mariei înseamn� preg�tirea 
tainic� a umanit��ii lui Cristos. În Noul Testament, Mai-
ca Domnului este mereu al�turi de Mântuitorul Cristos, 
suferind dimpreun� cu El, ca mam�, chinurile Golgotei; 
se bucur� de Învierea din mor�ii �i de În�l�area la cer; 
apoi se al�tur� S� n�ilor Apostoli în rug�ciune ca Maic� 
a dumnezeiescului lor Înv���tor �i Domn. „To�i ace�tia 
într-un cuget st�ruiau în rug�ciune, împreun� cu femeile 
�i cu Maria, mama lui Isus �i cu fra�ii Lui” (Fa. 1, 14). 
În atmosfera rug�ciunii a luat na�tere Biserica primar� în 
momentul pogorârii Sfântului Spirit peste Apostolii adu-
na�i având al�turi pe Fecioara Maria. Sf. Ioan Evanghe-
listul, ucenicul mult iubit al Mântuitorului, c�ruia Fiul 
lui Dumnezeu I-a încredin�at grija pentru Maica Dom-
nului înc� dinaintea mor�ii de pe cruce, a cinstit-o ca pe 
Mama sa �i a Bisericii întemeiate la Cincizecime. 

Dintre toate femeile men�ionate de Biblie, numai 
Maica Domnului a f�cut obiectul unor profe�ii. Prorocul 
Isaia a prezis c� Fecioara va na�te pe Mântuitorul: „Iat�, 
Fecioara va lua în pântece �i va na�te � u �i vor chema 
numele lui Emanuel” (Is. 7, 14). Ezechiel a profe�it despre 
Maica Domnului ca Pururi Fecioar� în viziunea sa despre 
noul templu al lui Dumnezeu: „Poarta aceasta va �  închi-
s�, nu se va deschide �i nici un om nu va intra pe ia, c�ci 
Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea” (Ez. 44, 2). Ieremia 
închipuie tot Israelul într-o fecioar� care întoarce la Dom-
nul pe St�pânul ei pentru ascultare, ca s� devin� „Loca� 
al drept��ii �i munte sfânt” binecuvântat de Dumnezeu (Ir. 
31, 23). Psalmistul o descrie pe Sfânta Fecioar� ca pe o 
împ�r�teas� care �ede de-a dreapta lui Dumnezeu „St�-
tut-a împ�r�teasa de-a dreapta Ta” (Ps. 44, 11). Dreptul 
Simeon, cunoscând jertfelnicia Maicii domnului, a prezis 
suferin�a ei pentru patimile �i moartea Fiului s�u Isus: „�i 
prin su� etul t�u va trece sabie” (Lc. 2,35). 

Maica Domnului are un loc deosebit în istoria nea-
mului omenesc pentru c� este noua Ev� cur��it� de p�ca-
tul neascult�rii prin ascultarea de Dumnezeu la Întruparea 
Mântuitorului. Biserica � ind numit� �i Trup al lui Cris-
tos, Maica Domnului este �i Maic� a Bisericii, a Vie�ii �i 
a Luminii. Aceast� s�rb�toare este o anticipare a Na�terii 
Mântuitorului. Noul loca� de cult închinat lui Dumnezeu a 
devenit Biseric�, iar s�rb�toarea a primit numele de Intra-
rea în Biseric� a Maicii Domnului. Nu exist� educa�ie mai 
nobil�, nu exist� �coal� mai folositoare decât cea a virtu�ii, 
nu exist� ideal mai înalt decât cel al s� n�eniei. Pe acestea 
Mama Luminii le-a p�zit cu mult� d�ruire �i umilin�� �i 
le-a încununat cu cununa ve�niciei.

Fecioara Maria, mama lumii
Ioan M�GHERU�AN
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În data de 29 octombrie a.c., în Aula Magna a 
Facult��ii de Teologie Greco-Catolic�, Asocia�ia Tine-
retului Român Unit, ASTRU Oradea, a organizat o con-
ferin�� cu tema: „Capcanele diavolului �i exorcismele”.

Întrucât acest an este consacrat redescoperirii r�-
d�cinilor credin�ei, noi, ASTRU Oradea, am lansat o 
serie de conferin�e prin care c�ut�m semne ale credin�ei 
sub diferite forme. În acest sens, în seara zilei de 29 
octombrie, aten�ia ne-a fost îndreptat� spre un subiect 
ce �ine de credin�a noastr� �i anume, subjugarea mate-
rialului de c�tre supranaturalul male� c.

În acest sens, P�rintele Anton Cioba a fost in-
vitatul serii. Am ales ca dânsul s� expun� o asemenea 
tem� întrucât are autoritatea studiului aprofundat în 
aceast� ramur� teologic� �i, mai mult de atât, este într-o 
strâns� rela�ie de prietenie cu unul dintre cei mai cunos-
cu�i exorci�ti ai Romei, Don Gabriele Amorth, autorul 
c�r�ii: „Exorcistul Romei se dest�inuie”.

Având în vedere faptul c� existen�a diavolului 
constituie un adev�r de credin�� la fel de important ca 
�i celelalte pe care le cunoa�tem, în aceast� sear� ne-am 
oprit aten�ia asupra unor aspecte legate de aceast� for�� 
male� c� �i de ac�iunea sa în lume.

P�rintele Anton ne-a f�cut o incursiune în exis-
ten�a lumii diavolilor, ne-a aten�ionat cu privire la im-
portan�a cunoa�terii scopului pe care diavolul îl are de 
îndeplinit �i a rolului pe care noi, credincio�ii, îl avem. 
În acela�i timp a subliniat faptul c� diavolul a fost în-

Conferin�a „Capcanele diavolului �i exorcismele” 
vins odat� pentru totdeauna de c�tre Isus Cristos. Cap-
canele diavolului sunt multe, ele constând în �edin�ele 
de spiritism, ghicitul în c�r�i, în cafea, în numere, ma-
gia neagr� �i cea alb�, etc. În zilele noastre, se practic� 
aceste lucruri � e din curiozitate, de c�tre tineri, � e pen-
tru „rezolvarea unor probleme” de c�tre tineri �i adul�i. 
Toate aceste forme de cunoa�tere manifestate prin in-
termediul supranaturalului male� c, nu sunt altceva de-
cât capcane întinse omului de c�tre diavol.

P�rintele Anton ne-a vorbit, de asemenea, des-
pre rug�ciunea de alungare a diavolilor, exorcismul: 
„Exorcismele reprezint� o parte important� din lupta 
pe care întreaga Biseric� o duce cu du�manul ve�nic. În 
cadrul exorcismelor Biserica Rug�toare - P�mânteasc� 
împreun� cu Biserica Triumf�toare – to�i S� n�ii �i În-
gerii din Cer – duc lupta pentru îndep�rtarea du�manu-
lui”. Îndemnul p�rintelui a fost acela de a face cuno�-
tin�� cu aceast� lupt� întrucât doar în momentul în care 
ne vom cunoa�te adversarul, vom putea s�-l învingem. 
De asemenea, ne-a fost atras� aten�ia asupra faptului 
c� în timpul nostru, existen�a diavolului este foarte su-
per� cial privit�, iar acest fapt nu face altceva decât s�-l 
mul�umeasc� pe ispititor. În felul acesta, credinciosul 
este obligat s� cunoasc� existen�a lumii spirituale a dia-
volilor întrucât cu cât îi recunoa�tem mai pu�in puterea 
�i existen�a, cu atât îi este mai u�or s� se manifeste.

Ana-Maria GRAD

Luni, 29 octombrie, au ap�rut manualele de re-
ligie greco-catolic� pentru clasele a VII-a �i a VIII-a. 
Manualele au fost tip�rite în condi�ii gra� ce deosebite 
la Editura „Galaxia Gutenberg”, cu sprijinul Preas� n-
�itului Virgil Bercea, Pre�edintele Comisiei Sinodale 
pentru Educa�ie Catolic� din cadrul Sinodului Biseri-
cii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�. Ambele 
manuale au fost elaborate în conformitate cu progra-
ma �colar� a	 at� în vigoare �i aprobat� de Ministerul 
Educa�iei. Autorii sunt Nicoleta �i Sorin Mar�ian, cadre 
didactice la Facultatea de Psihologie �i �tiin�ele Educa-
�iei, respectiv Facultatea de Teologie Greco-Catolic�, 
din cadrul Universit��ii Babe�-Bolyai, Cluj-Napoca.

Manualul pentru clasa a VII-a studiaz� Istoria 
Bisericii �i este structurat în �apte capitole: Oameni ai 
credin�ei în mijlocul lumii, Separarea Bisericii, Refor-
ma Bisericii din Occident, Biserica în secolele XVII-
XVIII, Biserica în lumea contemporan� �i Biserica 
Greco-Catolic� din România.

Manualul pentru clasa a VIII-a red� no�iuni de 
Catehism �i este structurat la rândul lui în opt capitole: 
Cred în Dumnezeu Tat�l, Cred în Isus Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Cred în Spiritul Sfânt, Cred în Sfânta Bise-

ric�, Cred în 
i e r t a r e a 
p�cate lor, 
Cred în în-
vierea mor-
�ilor, Cred 
în via�a ve�-
nic� �i Ma-
ria, mama 
lui Cristos 
�i a Biseri-
cii.

Manualele vor �  distribuite prin intermediul de-
partamentelor de înv���mânt din cadrul � ec�rei episco-
pii. De asemenea, vor �  postate pe situl profesorilor de 
religie greco-catolic�: http://www.profesorreligie.ro

La ora actual�, înv���mântul greco-catolic pri-
mar �i gimnazial dispune de manualele de religie pen-
tru clasele I-VIII, iar ciclul liceal de manualul pentru 
clasa a XI-a. Urmeaz� ca în cel mai scurt timp posibil 
s� � e � nalizate �i manualele de religie pentru clasele 
IX, X �i XII.

Pr. Florin JULA

Manuale de religie greco-catolic� pentru clasele a VII-a �i a VIII-a
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(continuare în pag. 10)

Augusto CURY - „P�rin�i str�luci�i, profesori fascinan�i”
Dr. Augusto Cury, psihiatru �i psihoterapeut, 

�i-a dedicat 17 ani din via�� cercet�rii modului în care 
construie�te �i se dezvolt� inteligen�a. Analiza pe care 
o face societ��ii contemporane ajunge la urm�toarea 
concluzie: singur�tatea nu a fost niciodat� atât de in-
tens� – p�rin�ii î�i ascund sentimentele de copii, copiii 
î�i ascund lacrimile de p�rin�i �i profesorii se refugiaz� 
în autoritarism.

Cantitatea de informa�ie �i cuno�tin�e disponibi-
le este mai mare; cu toate acestea, noile genera�ii nu 
sunt formate pentru a gândi, ci pentru a repeta informa-
�ii. În cartea sa, „P�rin�i str�luci�i, profesori fascinan�i”, 
tradus� �i în limba român�, dr. Augusto Cury atrage 
aten�ia asupra necesit��ii schimb�rii felului în care se 
face educa�ia contemporan�. 

Genera�ia actual� de p�rin�i a vrut cumva s� 
compenseze lipsurile copil�riei lor �i a încercat s� dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase juc�rii, 
haine, plimb�ri, �coli, televizor �i calculator. 

Al�ii le-au umplut timpul copiilor cu multe acti-
vit��i educative ca înv��area limbilor str�ine, informa-
tic�, muzic�. Inten�ia este excelent�, îns� p�rin�ii nu au 
în�eles c� televizorul, juc�riile cump�rate, internetul �i 
excesul de activit��i blocheaz� copil�ria, în care copilul 
are nevoie s� inventeze, s� înfrunte riscuri, s� sufere 
decep�ii, s� aib� timp de joac� �i s� se bucure de via��.

1. Blocarea inteligen�ei
Sistemul educa�ional actual aduce foarte mult� 

informa�ie, de cele mai multe ori inutil�. Copiii �i tinerii 
înva�� cum s� opereze cu fapte logice, dar nu �tiu cum s� 
abordeze e�ecurile. Înva�� s� rezolve probleme de mate-
matic�, dar nu �tiu s�-�i rezolve con	 ictele existen�iale. 
Sunt antrena�i s� fac� calcule f�r� s� gre�easc�, dar via�a 
este plin� de contradic�ii �i probleme care nu pot �  cal-
culate. Acest lucru se întâmpl� pentru c� inteligen�a lor a 
fost blocat�, noi ne-am transformat în ma�ini de muncit, 
iar pe ei îi transform�m în ma�ini de înv��at.

2. Utilizarea gre�it� a func�iilor memoriei 
Prin sistemul educa�ional actual memoria copiilor 

este transformat� într-un depozit de informa�ie inutil�, 
iar excesul acesteia blocheaz� inteligen�a copiilor �i bu-
curia lor de a tr�i. Cea mai mare parte a informa�iilor pe 
care le acumul�m nu vor �  folosite niciodat�. Num�rul 
actual de �coli este mai mare decât în orice alt� epoc�, 
îns� acestea nu produc persoane care gândesc, �i nu e de 
mirare c� elevii au pierdut pl�cerea de a înv��a. 

Pe de alt� parte, mediile de informare îi seduc cu 
stimuli rapizi, gata prepara�i, care îi transport� pe tineri, 
f�r� ca ei s� fac� vreun efort, în mijlocul diverselor 
aventuri - sportive, de r�zboi, politice sau sentimentale. 
Bombardamentul acesta de stimuli care vin prin tele-

viziune �i internet ac�ioneaz� asupra subcon�tientului, 
m�rindu-le nevoia de pl�ceri în via�a real�. Astfel,în 
timp, ei nu mai g�sesc pl�cere în micii stimuli ai rutinei 
zilnice �i vor c�uta stimuli tot mai puternici, trebuind s� 
fac� foarte multe lucruri pentru a avea pu�in� pl�cere. 

Toate acestea genereaz� personalit��i 	 uctuante, 
instabile �i nemul�umite. 

3. Inform�m �i nu form�m 
Noi nu îi form�m pe tineri, ci doar îi inform�m. 

Ei cunosc tot mai mult despre lumea în care se a	 �, 
dar nu �tiu mai nimic despre lumea lor interioar�. Edu-
ca�ia este tot mai lipsit� de ingredientul emo�ional �i 
produce tineri care rareori �tiu s� î�i cear� iertare, s� î�i 
recunoasc� limitele sau s� se pun� în locul celorlal�i. 
Care este rezultatul? O genera�ie de copii �i tineri mai 
bolnav� psihic decât oricare alta din istoria umanit��ii: 
copii depresivi, preadolescen�i �i adolescen�i care dez-
volt� obsesii, sindroame de panic�, timiditate, fobii sau 
agresivitate. În plus, tot mai mul�i dintre ei caut� pl�ce-
rea de moment în consumul de tutun, alcool �i droguri. 

Ce este de f�cut? 
Dr. Augusto Cury ne spune c� în ziua de azi nu 

ajunge s� � m p�rin�i buni, ci trebuie s� devenim p�rin�i 
inteligen�i. Pentru aceasta ne vorbe�te despre �apte de-
prinderi ale „p�rin�ilor buni“ �i cum trebuie transfor-
mate ele de c�tre „p�rin�ii inteligen�i”. 

P�rin�ii buni dau cadouri, p�rin�ii inteligen�i 
d�ruiesc propria lor � in�� 

P�rin�ii buni au grij� s� satisfac�, în m�sura po-
sibilit��ilor lor economice, dorin�ele copiilor lor. Fac 
petreceri pentru anivers�ri, le cump�r� panto� , haine, 
produse electronice, organizeaz� excursii. P�rin�ii in-
teligen�i dau copiilor ceva incomparabil mai valoros. 
Ceva ce nu se poate cump�ra cu to�i banii din lume: 
� in�a lor, povestea vie�ii lor, experien�ele lor, lacrimile 
lor, timpul lor. 

P�rin�ii care le fac în permanen�� daruri copiilor 
lor sunt p�stra�i în amintire doar pentru un moment. P�-
rin�ii care se preocup� s� le d�ruiasc� copiilor exemple 
�i povestiri din via�a lor r�mân de neuitat. 

P�rin�ii buni alimenteaz� corpul, p�rin�ii in-
teligen�i alimenteaz� personalitatea 

Ast�zi, p�rin�ii buni cresc copii zbuciuma�i, în-
str�ina�i, autoritari �i angoasa�i, pentru c� societatea 
s-a transformat într-o fabric� de stres. P�rin�ii care nu-
�i  înva�� copiii s� aib� o viziune critic� asupra publici-
t��ii, a emisiunilor de televiziune �i a discrimin�rii so-
ciale îi transform� într-o prad� u�oar� pentru sistemul 

Alin CRE	U
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(urmare din pag. 9)

acaparator. Pentru acest sistem, copilul vostru nu este o 
� in�� uman�, ci un consumator. Preg�ti�i copilul pentru 
„a � ”, c�ci lumea îl va preg�ti pentru „a avea”. Ajuta�i-v� 
copiii s� nu � e sclavii problemelor lor. Alimenta�i  am-
� teatrul gândurilor �i teritoriul emo�iilor cu curaj �i în-
dr�zneal�. Nu le accepta�i timiditatea �i nesiguran�a. 

Dac� problemele se pot rezolva, vor �  rezolvate, 
iar dac� nu, trebuie s� ne accept�m limitele. 

P�rin�ii buni corecteaz� gre�elile, p�rin�ii in-
teligen�i î�i înva�� copiii cum s� gândeasc� 

Vechile corec�ii �i binecunoscutele predici nu 
mai func�ioneaz�. Când deschide�i gura s� repeta�i ace-
la�i lucru, declan�a�i un resort din subcon�tient care 
deschide anumite arhive ale memoriei, ce con�in critici 
mai vechi. 99% din criticile �i corec�iile p�rin�ilor sunt 
inutile în in	 uen�area personalit��ii tinerilor. A-�i sur-
prinde copilul înseamn� a spune lucruri la care ei nu se 
a�teapt�. De exemplu: copilul a ridicat glasul la voi. Se 
a�teapt� s� �ipa�i �i s�-l pedepsi�i. Dar pute�i începe prin 
a t�cea �i a v� relaxa, apoi pute�i spune: „Nu m� a�tep-
tam s� m� superi în felul acesta. În ciuda durerii pe care 
mi-ai provocat-o, eu te iubesc �i te respect mult”. Apoi 
copilul trebuie l�sat s� se gândeasc�. 

P�rin�ii buni spun: „Gre�e�ti”; p�rin�ii inteli-
gen�i spun: „Ce p�rere ai despre comportamentul t�u?” 
„Gânde�te înainte s� reac�ionezi”. 

P�rin�ii buni î�i preg�tesc copiii pentru apla-
uze, p�rin�ii inteligen�i î�i preg�tesc copiii pentru 
e�ecuri 

P�rin�ii buni educ� inteligen�a copiilor lor, p�-
rin�ii inteligen�i le educ� sensibilitatea. Stimula�i-i pe 
copii s� aib� obiective, s� caute succesul în studiu, în 
munc�, în rela�iile sociale, dar nu v� opri�i aici. Ajuta�i-
i s� nu le � e team� de insuccese. Nu exist� podium f�r� 
înfrângeri. Mul�i nu str�lucesc în munca lor pentru c� 
au renun�at în fa�a primelor obstacole, pentru c� nu au 
avut r�bdare s� suporte un „NU”, pentru c� nu au avut 
îndr�zneala de a înfrunta unele critici, nici umilin�a de 
a-�i recunoa�te gre�eala. Perseveren�a este la fel de im-
portant� ca �i capacit��ile intelectuale. 

Pentru p�rin�ii inteligen�i, a avea succes nu în-
seamn� a avea o via�� f�r� gre�eli. De aceea sunt în 
stare s� spun� copiilor lor: „Am gre�it”, „Scuz�-m�”, 
„Am nevoie de tine”.

P�rin�ii care nu-�i cer scuze nu-�i vor înv��a co-
piii cum s� abordeze arogan�a. 

P�rin�ii buni vorbesc, p�rin�ii inteligen�i dia-
logheaz� ca ni�te prieteni 

A sta de vorb� înseamn� a vorbi despre lumea 
care ne înconjoar�, a dialoga înseamn� a vorbi despre 
lumea în care suntem: a relata experien�e, a împ�rt��i 
ceea ce se a	 � ascuns în inima � ec�ruia, a p�trunde 
dincolo de cortina comportamentelor. Peste 50% din 
p�rin�i n-au avut curajul de a dialoga cu copiii lor des-

pre temerile, pierderile �i frustr�rile personale. 
Nu trebuie s� deveni�i o juc�rie în mâna copi-

lului, ci un prieten foarte bun. Adev�rata autoritate �i 
respectul solid se nasc din dialog. Dialogul este o perl� 
ascuns� în inim�. Ea este scump�, pentru c� aurul �i 
argintul n-o pot cump�ra. 

P�rin�ii buni dau informa�ii, p�rin�ii inteli-
gen�i povestesc istorioare 

Capta�i-v� copiii prin inteligen�a voastr�, nu prin 
autoritate, bani sau putere. �ti�i care este termometrul 
care indic� dac� sunte�i agreabil? Imaginea pe care o 
au despre voi copiii �i prietenii acestora. Dac� le face 
pl�cere s� � e în preajma voastr�, a�i trecut testul. Oda-
t�, una dintre � icele mele a fost criticat� pentru c� era o 
persoan� simpl�. Se sim�ea trist� �i respins�.

Dup� ce am auzit povestea ei, mi-am pus imagi-
na�ia la treab� �i i-am spus urm�toarea pild�: unii prefe-
r� un soare frumos pictat într-un tablou, al�ii prefer� un 
soare real, chiar dac� este acoperit cu nori. Am întrebat-o: 
ce soare preferi? A ales soarele real. Atunci, am ad�ugat, 
chiar dac� unii oameni nu cred în soarele t�u, el str�luce�-
te. Tu ai lumina proprie. Într-o zi norii se vor risipi �i oa-
menii te vor vedea. S� nu-�i � e team� c� î�i pierzi lumina. 

P�rin�ii buni ofer� oportunit��i, p�rin�ii inte-
ligen�i nu renun�� niciodat� 

P�rin�ii inteligen�i sunt sem�n�tori de idei �i nu 
controleaz� via�a copiilor lor. Ei seam�n� �i a�teapt� ca 
semin�ele s� germineze. Pe timpul a�tept�rii poate s� 
apar� mâhnire, dar, dac� semin�ele sunt bune, vor în-
col�i. Nimeni nu-�i ia diplom� în misiunea de a educa. 

Înainte, p�rin�ii erau autoritari; ast�zi sunt copi-
ii. Înv��a�i s� spune�i „NU” f�r� team�. Dac� ei nu aud 
„NU” de la d-voastr�, nu vor �  preg�ti�i s� aud� „NU” 
de la via��. P�rin�ii nu trebuie s� cedeze în fa�a �antajelor 
�i presiunii copiilor. În caz contrar, emo�ia copiilor va 
deveni un balansoar: ast�zi sunt docili, mâine explozivi. 

Trebuie stabilite clar ce aspecte pot �  negocia-
bile. De exemplu, a merge la culcare noaptea târziu în 
cursul s�pt�mânii �i a se trezi devreme pentru a înv��a 
este inacceptabil �i prin urmare nu poate �  negociat. 

Tr�im vremuri grele. P�rin�ii din toat� lumea se 
simt pierdu�i. Cucerirea planetei su	 etului copilului 
este mai compex� decât cucerirea planetei P�mânt. 

 
CELE 7 P�CATE CAPITALE ALE EDUCA	IEI:

1. A corecta în public; 
2. A exprima autoritatea cu agresivitate; 
3. A �  excesiv de critic: a obstruc�iona copil�ria 

celui educat; 
4. A pedepsi la furie �i a pune limite, f�r� a da 

explica�ii; 
5. A �  ner�bd�tor �i a renun�a s� mai faci edu-

ca�ie; 
6. A nu te �ine de cuvânt; 
7. A distruge speran�a �i visele.
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Unele cogita�iuni necesit� totu�i o anumit� 

statur� ideatic�, o  oarecare în�l�ime a stilului. Al-
tfel cad spectaculos în butad�. To�i tr�im bucuriile 
�i depresiile la fel. Doar c� le exprim�m pu�in di-
ferit. Pe unii îi ajut� cuvintele, pe al
ii îi încurc�.

Cum s� te în�elegi cu Dumnezeu dac� nu te 
po�i în�elege cu oamenii? Noi nu sîntem decît do-
vada peremptorie a faptului c� totul este posibil. 
Chiar �i imposibilul.

Trebuie s� visez enorm pentru a putea tr�i 
cît de cît realist. Scrisul m� ajut� s� pip�i cu al�i 
ochi �i cu alte mîini realitatea. S� o compar cu po-
sibilitatea sa prim�, r�mas� în etern� a�teptare.

Faptul c�, chiar în acest moment, pot face 
aparent orice m� arunc� în dilema libert��ii. 
Faptul c�, totu�i, pot s� nu fac nimic m� a�eaz� 
în confortul ei.

Cititorul este îngerul �i c�l�ul meu.
Dac� pietrele ar putea vorbi, noi ar trebui 

s� t�cem ru�ina�i.
În scris, cuvintele ajut� s� bat� o inim� 

care nu s-a n�scut înc�. Na�terea cuvintelor este 
chiar moartea lor. Scrisul este eternul lor Purga-
toriu. Unele cuvinte a�teapt� precum ni�te case 
pustii s� le mai treac� cineva pragul.

Vreau s� scot timp din orice, chiar �i din spa�iu.
Dumnezeu nu exist�, ne exist�. Înafar� de 

noi, totul este dumnezeire. Uneori, Dumnezeu 
r�mîne înafara noastr� tocmai pentru c� se a� � 
în noi. El poate exista chiar �i pe baza i-nexisten-
�ei noastre. Dumnezeu s-ar putea s� � e exact ceea 
ce noi nu �tim c� este.

Totul nu este decît nimicul s�u.
Capcana scrisului st� în frumuse�ea lui 

aparent f�r� con�inut. (De�i con�inutul scrisului 
este dat tocmai de frumuse�ea lui). 

Ideile au nevoie de existen�� ca noi de aer.
Problema celor mai înalte înv���turi e aceea 

c� ele nu pot �  practic urmate. Le repet�m cu atît 
mai des �i mai fascina�i cu cît ne îndep�rt�m de ele.

Termenul care de� ne�te cel mai bine cul-
tura român� e acela de cîrpeal�. Cîrpin pe ici, pe 
colo, dar nu prea facem nimic „de nou”. Aproape 
totul e, cu un cuvînt al lui Noica, l�ut�rism. Într-
o cultur� mic�, totul pare mai mare decît este în 
realitate. Chiar �i ceea ce nu e.

Pro�tii nu se pot rata decît ca de�tep�i. În 
rest, evolueaz� normal.

Mîna este – urmîndu-l pe Aristotel -, orga-
nul de sim� al su� etului. Cînd scrie, devine una 
cu su� etul. (Scrisul este un fel de hemoragie a 
su� etului).

Membru de onoare al 
Academiei Române

Academia Român� a ales, prin vot secret, cinci 
noi membri titulari, patru membri de onoare din �ar� - 
printre care � losoful Mihai Sora �i cardinalul Lucian 
Mure�an - �i trei noi membri de onoare din str�in�tate, 
în Adunarea General� care a avut loc ast�zi, 24 octom-
brie, informeaz� forul cultural �i �tiin�i� c.

Noii membru titulari ai Academiei Române sunt: 
Constantin Toma (sec�ia de �tiin�e biologice), Mihail 
Cernea (sec�ia de �tiin�e economice, juridice �i socio-
logie), Alexandru Boboc (sec�ia de � loso� e, teologie, 
psihologie �i pedagogie), Cornel 
�ranu (sec�ia de arte, 
arhitectur� �i audiovizual), Gheorghe P�un (sec�ia de 
�tiin�� �i tehnologia informa�iei).

Membri de onoare din �ar� au fost ale�i Ioan 
C�prosu (sec�ia de �tiin�e istorice �i arheologie), Petre 
T. Frangopol (sec�ia de �tiin�e chimice), Mihai Sora 
(sec�ia de � loso� e, teologie, psihologie �i pedagogie), 
cardinalul Lucian Mure�an (sec�ia � loso� e, teologie, 
psihologie �i pedagogie). Cei trei membri onori� ci din 
str�in�tate ale�i de plenul Academiei Române sunt: 
Theodor W Hansch, Mihail C. Roco �i �tefan Hell.

Cardinalul Lucian Mure�an s-a n�scut pe 23 mai 
1931, în Ferneziu. Dup� Revolu�ie �i legalizarea Bise-
ricii Române Unite, pe 3 martie 1990, Papa Ioan Paul 
al II-lea l-a numit episcop al Episcopiei de Maramure�, 
� ind, în ordine cronologic�, al treilea episcop al acestei 
eparhii. Lucian Mure�an, arhiepiscopul major al Biseri-
cii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, a fost numit 
cardinal de papa Benedict al XVI-lea, în februarie 2012. 
Arhiepiscopul Lucian Mure�an este cel de-al treilea car-
dinal român, dup� Iuliu Hossu �i Alexandru Todea. 

În prezent, Academia Român� are 78 de membri 
titulari, 77 de membri coresponden�i, 32 de membri de 
onoare din �ar� �i 88 de membri de onoare din str�in�tate.

http://www.emaramures.ro
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In memoriam - Pr. Pantea Eugen
Nu î�i este dat s� întâlne�ti în via�� prea mul�i oa-

meni care s� poarte cu ei lini�tea su	 eteasc�, omenia �i 
credin�a în Dumnezeu, r�bd�tor �i s�ritor în a face bine 
oricui, modest �i sf�tos, cu mare dragoste pentru nepo�i 
�i str�nepo�i, cum a fost preotul paroh al bisericii greco-
catolice din Beliu. Dar, pentru a �  un astfel de om, este 
necesar s� tr�ie�ti printre oameni, s� suferi al�turi de ei, 
s� po�i discerne ce e bine �i ce e r�u în tot ceea ce faci �i 
întreprinzi. Preotul Pantea Eugen a fost prezent printre 
credincio�i, a renun�at la c�snicie pentru a-�i putea oferi 
toat� credincio�ia c�tre Dumnezeu, � ind trup cu Biserica.

Pân� în anul 1946 a cunoscut oamenii din Bihor, 
activând în localitatea Dumbrava, apoi a slujit cu drag 
în biserica din Beliu pân� în 1948, când o serie de preo�i 
greco-catolici au fost nevoi�i s� p�r�seasc� altarele bise-
rice�ti, unii suferind mult, al�ii � ind nevoi�i s� se ascund� 
de ochii autorit��ilor din acele vremuri. P�rintele Pantea 
a luat hot�rârea de a se feri de necazuri ad�postindu-se 
prin locuri retrase din apropierea localit��ii Mini�ul de 
Sus, unde a fost ajutat de c�tre rudenii �i de c�tre al�i 
cre�tini. Un timp i-a fost mai u�or lucrând ca �i contabil 
la o carier� de diatomit din vecin�tatea satului.

Despre regretatul preot Pantea auzi numai cu-
vinte de laud� din partea celor care l-au iubit �i cu-
noscut. Om modest din toate punctele de vedere: in-
teligent, s�ritor la nevoie, împ�ciuitor, blând �i sf�tos, 
modest �i dornic de a schimba o vorb� bun� cu oricine 
se întâlnea. Î�i p�rea bine când te întâlneai cu el, la 
rându-i �i el se bucura. Pe nepo�i �i str�nepo�i ii iubea 
mult; ace�tia se �ineau scai dup� el, pân� la un teren 
agricol din apropiere, unde munceau împreun�, dup� 
puterile lor. Timp îndelungat s-a îngrijit cu devota-
ment de fratele s�u care era suferind.

Dup� Revolu�ie, la începutul anului 1990, cre-
dincio�ii greco-catolici din localitate l-au rechemat în 
fruntea bisericii. Mai târziu, în 1997, a fost ridicat la 
gradul de canonic onorar de c�tre PSS Virgil Bercea, 
moment desf��urat în biserica din Beliu.

S�tenii din Beliu î�i amintesc de casa parohial�, 
pe locul c�reia acum se a	 � un bloc de locuin�e, unde 
preotul Pantea aduna copiii, împreun� cu înv���torii din 
sat, pentru a realiza o or� de religie. Odat� m-a invitat la 
el acas�, unde acum locuie�te familia Ivu�. Bucuros, am 
p��it pragul unui mic altar încropit în partea de r�s�rit 
a locuin�ei. Aici se ruga ceasuri întregi, al�turi � indu-i 
mai multe c�r�i biserice�ti, o m�su��, o candel� aprins�, o 
cruce, camera tainic�, plin� parc� de aer spiritual.

Mai târziu aici îl lua pe str�nepotul s�u Eugen 
�i îi dest�inuia din cele s� nte �i îl înv��a slujbele bise-
rice�ti; acest str�nepot se str�duie�te azi s� � e un bun 
slujitor, a�a cum l-a pov��uit unchiul s�u, când înc� îl 
mai �inea pe genunchi.

Am a	 at c� se preg�tea cu grij� pentru a rosti 
cuvântul de înv���tur� în fa�a credincio�ilor. În ultima 

perioad� de slujire, lua însemn�rile scrise pe pagini în-
g�lbenite de vreme �i citea emo�ionat din ele, cu acela�i 
efect pe care îl producea �i prin cuvântarea obi�nuit�.

A slujit cu d�ruire în biserica câ�iva ani; ajungea 
primul, preg�tit pentru slujb� �i pleca ultimul din bise-
ric�. Pân� la sosirea enoria�ilor se odihnea pe un scaun 
în altar; surprins de c�tre cineva, a m�rturisit convins: 
„a� vrea s� mor în biseric�”.

A activat în paralel cu noul paroh Constantin Ro-
man pân� aproape de sfâr�itul vie�ii. Nu a z�cut, dar cu 
vreo 2-3 ore înainte de a muri �i-a sim�it sfâr�itul m�rturi-
sindu-i nepoatei Adelina: „s� nu plângi, azi plec neap�rat”.

�i s-a stins ca o lumânare, la respectabila vârst� 
de 91 de ani, în anul 2000, la 21 octombrie.

Dormi în pace, osta� vrednic al lui Cristos!
Gheorghe JULA
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Deschiderea o� cial� a Anului Credin�ei 
Anul credin�ei s-a deschis în mod solemn la Ora-

dea sâmb�t�, 3 noiembrie a.c., prin Sfânta Liturghie 
Arhiereasc� celebrata la Catedrala “Sf. Nicolae” de c�-
tre PSS Virgil Bercea de la orele 10.00. În acela�i timp 
s-a celebrat �i S�rb�toarea tuturor asocia�iilor prezente 
în Eparhia de Oradea. Organizatorul acestui eveniment 
solemn al este Biroul Pastoral Eparhial pentru laici.

Au fost prezen�i to�i preo�ii Eparhiei, din toate 
cele 10 protopopiate, care au venit înso�i�i de credin-
cio�i laici. 

Procesiunea a început la orele 09.30 de la Liceul 
Greco-Catolic “Iuliu Maniu”, spre Catedral�.

Cu aceast� ocazie PSS Virgil a acordat unele 
distinc�ii unor preo�i cu merite deosebite în via�a Bi-
sericii. Monseniorul Maurizio Malvestiti, subsecretarul 
Congrega�iei pentru Bisericile Orientale de la Vatican, 
a primit demnitatea de Arhimandrit, iar Monseniorul 
Vittorio Formenti, Director al Biroului Central de Sta-
tistici al Bisericii Catolice din cadrul Secretariatului de 
Stat al Vaticanului a primit distinc�ia de Stavrofor cu 
dreptul de a purta Crucea Pectoral�. Aceast� distinc�ie 
a fost acordat� �i altor preo�i din Eparhia de Oradea: 
pr. Ioan Marian Cri�an – coordonator de proiecte din 
cadrul Episcopiei, pr. Petru Romulus Torjoc – secreta-
rul Episcopiei �i paroh în Parohia Sititelec, pr. Ovidiu 
Duma – paroh al Catedralei “Sf. Nicolae”, pr. Constan-
tin Dumitru Selegian – paroh al Parohiei “Sf. Dumitru, 
Izvorâtorul de Mir” din Sânmartin, pr. Ioan Sorin Cr�-
ciun – capelan la spitalele din Oradea, pr. Vasile Pânco-
tan – paroh la Parohia “Na�terea Maicii Domnului” din 
Haieu, pr. Mircea Bo�a – inspector fond forestier din 
cadrul Episcopiei �i paroh al Parohiei “Sf. Gheorghe” 
din Ioani�, pr. Mihai V�t�m�nelu OFMConv. – paroh 
al parohiei “Adormirea Maicii Domnului” (M�n�stirea 
Franciscan�) din Oradea, pr. Silvestru Pogar – paroh al 
Parohiei “Pogorârea Spiritului Sfânt” din Galo�petreu, 
Protopopiatul Ierului. 

La � nalul celebr�rii S� ntei Li-
turghii s-au acordat distinc�ii unor 
credincio�i laici cu merite deosebite 
datorit� implic�rii lor în via�a Biseri-
cii. Dintre ace�tia, 15 au primit Cru-
cea Eparhial�, cea mai înalt� distinc�ie 
pe care Biserica o ofer� credincio�ilor 
laici. Cei care au primit Crucea Epar-
hial� sunt: prof. Otilia B�la� de la Re-
uniunea Marian�, prof. Oana Tuduce, 
pre�edinta Federa�iei Ac�iunii Cato-
lice din România, Constantin Panti�, 
Daniela P�cal� – Asocia�ia General� 
a Românilor Uni�i (AGRU Oradea), 
Gheorghe �i Mariana Popa, Ovidiu 
Negrea, Cornel Ardelean, Octavian 
Muth, Alexandru Maxim din Protopo-

piatul de Oradea, Irinel B�jenaru – dirijor al Coralei 
Francisc Hubic din Oradea pentru mai mul�i ani, Mi-
rela Tomele din partea Biroului Pastoral, Viorel Cazan 
din Protopopiatul T��nad, Dumitru Matei din Protopo-
piatul Ier, Liviu Gârbea �i Grigore Grigoru� din Proto-
popiatul Zal�u. 

În omilia pe care a �inut-o, PSS Virgil a subliniat 
anumite aspecte referitoare la aprofundarea credin�ei, 
ca dar ce il primim de la Dumnezeu. Recent întors de la 
Sinodul Episcopilor de la Roma, Arhiereul a împ�rt��it 
din experien�ele deosebite de comuniune cu întreaga 
Biseric� Catolic� din întreaga lume, reprezentat� de cei 
peste 200 de episcopi împreun� cu al�i 200 de teologi 
prezen�i la Sinod. 

Dup� celebr�rile solemne din Catedrala “Sf. Ni-
colae”, a avut loc un moment artistic în curtea Liceului 
Greco-Catolic Iuliu Maniu, precum �i o agap� fratern�. 

Evenimentul s-a încheiat prin întâlnirea tuturor 
preo�ilor din Eparhia de Oradea cu PSS Virgil, moment 
în care au primit directivele pentru Anul Credin�ei.

Pr. Anton CIOBA
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Întâlnire cu Asocia�iile laicale de adul�i din Oradea
Luni, 15 octombrie, a.c., între orele 19.00 �i 20.00 

a avut loc la Seminarul Teologic Greco-Catolic „S� n�ii 
Vasile, Grigore �i Ioan” din Oradea Întâlnirea Departa-
mentului pentru Adul�i al Biroului Pastoral Eparhial cu 
Asocia�iile laicale de adul�i din Oradea. Au participat 
urm�toarele Asocia�ii: AGRU (Asocia�ia General� a Ro-
mânilor Uni�i), Asocia�ia Familiilor, „Reuniunea Maria-
n�”, „Via�a Ascendent�”, Ter�iarii Franciscani, „Crucia-
da Euharistic�” �i Asocia�ia Medicilor Catolici.

Întâlnirea a debutat cu rug�ciunea S� ntei Tere-
za de Avila �i cu salutul Pr. Paul Popa, responsabilul 
Biroului Pastoral Eparhial. A urmat prezentarea parti-
cipan�ilor �i a Asocia�iilor pe care le reprezentau, sub-
liniindu-se diferitele activit��i desf��urate în ultimul an 
precum �i num�rul de parohii în care activeaz�.

Pr. Coriolan C. Mure�an, responsabilul Depar-
tamentului pentru adul�i al Biroului Pastoral Eparhial, 
a prezentat care sunt activit��ile propuse pentru Anul 
credin�ei, activit��i la care sunt invitate s� participe �i 
s� se implice Asocia�iile laicale de adul�i. S-a sublini-
at importan�a apostolatului laic �i a voluntariatului, a 
colabor�rii strânse între grupurile laicale �i Asisten�ii 
spirituali, a colabor�rii constante dintre Departamentul 
pentru adul�i al Biroului Pastoral Eparhial �i Asocia�iile 
laicale de adul�i precum �i Asocia�iile între ele. S-au 
propus întâlniri periodice ale Departamentului pentru 
adul�i al Biroului Pastoral Eparhial cu Asocia�iile laica-
le de adul�i, precum �i o Zi de Reculegere comun� �i un 
curs de formare a formatorilor.

D-na prof. Florica Omilescu, de la Departamen-
tul pentru Adul�i al Biroului Pastoral Eparhial, a pre-
g�tit cu ajutorul celor prezen�i o baz� de date cu toate 
Asocia�iile laicale de adul�i �i cu to�i responsabilii �i 
Asisten�ii spirituali ai � ec�reia, precum �i un calendar 
cu toate activit��ile propuse de aceste Asocia�ii.

Cei prezen�i au fost încuraja�i s� participe la Ro-
zarul de 24 de ore de la biserica „Sfântul Gheorghe” 
din Oradea (20-21 octombrie), la „�coala de evanghe-
lizare” organizat� lunar în acest an la Catedrala „Sfân-
tul Nicolae” din Oradea, la Zilele Ac�iunii Catolice (21 
– 28 octombrie) care vor culmina cu Seara de veghe 
din 28 octombrie, sear� în care comemor�m arestarea 
Episcopilor no�tri în 1948, precum �i la Deschiderea 
solemn� a Anului credin�ei în Eparhia de Oradea �i S�r-
b�toarea Asocia�iilor din 3 noiembrie.

Întâlnirea s-a încheiat cu o rug�ciune c�tre Sfân-
ta Fecioar� Maria, Regina Sfântului Rozar.

Biroul Pastoral

Duminic�, 21 octombrie 2012, ora 10.00, a avut 
loc la Catedrala Greco-Catolic� „Sfântul Nicolae” din 
Oradea deschiderea solemn� a S�pt�mânii Zilelor Ac�iu-
nii Catolice cu o Sfânt� Liturghie concelebrat� de Pr. An-
toniu Chifor, rectorul Seminarului Teologic din Oradea, 
Pr. Ovidiu Duma, parohul Catedralei, Pr. Iuliu Muntean, 
Vicar Judec�toresc �i Asistent spiritual ASTRU Oradea 
�i ACRO tineri, Pr. Coriolan C. Mure�an, Asistent spiri-
tual na�ional al AGRU �i al ACRO adul�i, Pr. Iosif Balint 
de la Catedral� �i Pr. Gheorghe Bandici. R�spunsurile la 
Sfânta Liturghie au fost date de c�tre corul Seminarului 
Teologic „Schola cantorum” iar „Radio Maria”a trans-
mis în direct celebrarea euharistic�.

La începutul S� ntei Liturghii Pr. Coriolan C. 
Mure�an a informat credincio�ii despre acest eveni-
ment anual, despre tema „Laici coresponsabili în mi-
siunea Bisericii” �i despre motto-ul „Voi sunte�i sarea 
p�mântului... voi sunte�i lumina lumii” (Mt. 5, 13-14).

În medita�ia sa, p�rintele rector Antoniu Chifor 
a subliniat importan�a m�rturiei cre�tinilor în lumea de 
ast�zi, f�când leg�tura între Evanghelia zilei �i deschi-
derea Zilelor Ac�iunii Catolice.

La � nalul S� ntei Liturghii, reprezentan�ii 
AGRU si ASTRU Oradea au proiectat istoricul asoci-
a�iilor �i activit��ile acestora: Pr. Coriolan C. Mure�an 
a prezentat fondarea �i organizarea Ac�iunii Catolice 
din lume �i din �ara noastr� �i activit��ile ASTRU Ora-
dea, iar Pr. Ovidiu Duma a subliniat evolu�ia AGRU 
de la Catedral�. S-a prezentat programul Zilelor Ac-
�iunii Catolice la Oradea pe întreaga s�pt�mân�, invi-
tând credincio�ii s� participe în num�r cat mai mare.

Florica OMILESCU

Zilele Ac�iunii Catolice la Oradea, edi�ia 2012
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S� n�irea bisericii din cartierul Velen�a, Oradea
În prezen�a a câteva sute de credincio�i, a pes-

te 60 de preo�i �i a patru episcopi, PSS Virgil Bercea 
a s� n�it noua biseric� greco-catolic� din Oradea, car-
tierul Velen�a. 

Evenimentul s-a desf��urat duminic�, 4 noiem-
brie 2012, cu începere la orele 10.00. Preo�ii, urma�i de 
episcopii prezen�i: PSS Vasile Biz�u – episcop eparhial 
de Maramure�, PSS Mihai Fr��il� – vicar al Bucure�tilor, 
PSS Fülöp Kocsis – episcop eparhial de Hajdúdorog �i 
PSS Böcskei László – episcop romano-catolic de Oradea 
au intrat in procesiune în biseric�, unde a început slujba 
s� n�irii bisericii, urmat� de Sf. Liturghie. 

Sfin�irea bisericii, care este o copie fidel� 
a catedralei greco-catolice din Atena, s-a facut în 
dou� momente diferite. Prima parte a constat în 
sfin�irea pere�ilor exteriori prin ungerea cu Sfântul 
�i Marele Mir �i stropire cu apa sfin�it� în cele patru 
laturi ale bisericii. 

Dup� acest moment s-a intrat în biseric� pen-
tru consacrarea mesei altarului. Aceasta s-a f�cut prin 
introducerea în Altar a hrisovului semnat de episcopii 
prezen�i, a moa�telor Sfântului Sixt al II-lea, urmat� de 
cele trei sp�l�ri: cu ap� s� n�it� �i s�pun, cu vin �i cu 
Sfântul �i Marele Mir. Dup� acest moment s-a îmbr�-
cat masa Altarului cu ve�mintele cuvenite �i s-au a�ezat 
cele necesare celebr�rii S� ntei Liturghii. Hrisovul a 
fost citit în biseric� pe parcursul consacr�rii altarului.

Urm�torul moment a fost s� n�irea pere�ilor in-
teriori ai bisericii �i a iconostasului �i s-a realizat tot 
prin ungerea cu Sfântul �i Marele Mir �i prin stropirea 
cu ap� s� n�it�.

În cadrul S� ntei Liturghii PSS Virgil a �inut cu-
vântul de înv���tur� bazat pe Evanghelia duminicii, 
mul�umind în acela�i timp tuturor prezen�i la eveni-
ment �i celor care au contribuit la construc�ia bise-
ricii: Asocia�ia „Chiese dell’Est” din Italia, Surorile 
„Ancelle della Chiesa” Palazzolo sull’Oglio, Brescia 
dar si tuturor celor care într-un mod sau altul au con-
tribuit la zidirea acestei biserici.

Printre invita�ii de seam� la eveniment, se nu-
m�r� �i arhimandritul Maurizio Malvestiti, subsecre-
tarul Congrega�iei pentru Bisericile Orientale de la 
Vatican, care a transmis un cuvânt de salut din par-
tea cardinalului Leonardo Sandri, prefect al aceleia�i 
congrega�ii, precum �i monseniorul Vittorio Formen-
ti, responsabilul Biroului de statistici al Bisericii Ca-
tolice, din cadrul Secretariatului de Stat al Vaticanu-
lui. A fost de asemenea prezent pr. Antonio Rossi, 
pre�edintele Asocia�iei „Chiese dell’Est” precum �i 
pr. Luigi Pecchenini, paroh al parohiei “Santa Maria 
del Sasso” – Cortenuova, Italia.

La � nalul celebr�rilor au luat cuvântul mai mul�i 
invita�i printre care �i pr. Antonio Rossi, iar pr. Gavril 
Buboi, protopop de Oradea �i paroh al acestei parohii, 

a adus mul�umiri lui Dumnezeu, Preas� n�itului Vir-
gil precum �i acelora care au contribuit la construirea 
acestei biserici.

În semn de pre�uire, PSS Virgil a conferit p�rin-
telui Gavril spre purtare Epigonatul. 

Comunitatea greco-catolic� din Velen�a a avut 
pân� în anul 1948 ca biseric� parohial� biserica de pe 
str. Clujului cunoscut� de or�deni ca “Biserica de la 
barier�” – ast�zi în posesia Bisericii Ortodoxe. Co-
munitatea greco-catolic� s-a reorganizat dup� 1989 �i 
a decis construc�ia unei noi biserici. Noua biseric� are 
hramul „Schimbarea la fa��” iar ca protector îl are pe 
Fericitul Ioan al XXIII-lea.

Biroul de pres�
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Sfâr�itul lumii în 2012?
Determinarea sfâr�itului lumii a fost o preocu-

pare constant� a omenirii din toate timpurile. Acest in-
teres obsesiv se explic� prin predilec�ia omului pentru 
misterele universului �i ale existen�ei, precum �i prin 
ispita de a transcede limitele impuse în cunoa�tere. 
Îndeosebi în preajma unor ani de tranzi�ie între secole 
�i milenii s-au lansat numeroase specula�ii privind un 
sfâr�it iminent. Unele dintre acestea au generat adev�-
rate psihoze, cu grave repercusiuni în plan socio-moral. 
De�i toate s-au dovedit a �  inutile, chiar p�guboase, 
oamenii continu� s� tânjeasc� dup� noi previziuni în-
dreptându-se spre surse dintre cele mai obscure.

Recent, pornindu-se de la interpretarea calenda-
rului mayas, al c�rui ciclu se sfâr�e�te în 20 decembrie 
2012, se vehiculeaz� aceast� dat� ca moment al sfâr�i-
tului istoriei, eveniment ce se va produce în urma unui 
cataclism interplanetar. Ideea a fost acreditat� de peli-
cula “2012” �i excesiv mediatizat�, f�r� a se �ine cont 
de caracterul � c�ional �i pseudo�tiin�i� c al � lmului. 

Toate specula�iile privind sfâr�itul, � e au f�cut 
abstrac�ie de revela�ia divin�, � e au interpretat-o în 
mod eronat, de aceea, rezultatele au fost de � ecare 
dat� acelea�i. 

Dumnezeu i-a impus omului înc� de la început 
limite în cunoa�tere, � indc� misterele divine se re-
veleaz� gradual �i omul trebuie s� � e preg�tit pentru 
a le primi �i a le gestiona optim în scopul mântuirii 
sale. Omul a nesocotit �i nesocote�te acest lucru în-
cercând mereu s� p�trund� în zone ale cunoa�terii 
care-i sunt interzise. 

În privin�� sfâr�itului revela�ia scripturistic� 
stabile�te un principiu: „Despre ziua aceea �i despre 
ceasul acela, nu �tie nimeni: nici îngerii din ceruri, 
nici Fiul, ci numai Tat�l.” Matei 24:36 A�adar, în�elp-
ciunea divin� a stabilit acest� limit� in	 exibil� a cu-
noa�terii umane, îns� ne-a revelat semnele care vor 
preceda �i înso�i acest moment.

Aprofundând Apocalipsa Sfântului Evanghelist 
Ioan �i scriereile S� n�ilor P�rin�i deslu�im clar eveni-
mentele legate de sfâr�itul lumii. Punctul culminant al 
acestora va �  întronarea lui Anticrist �i domnia acestu-
ia timp de “o vreme �i vremuri �i jum�tate de vreme”. 
Sintagma, care apare în profe�ia lui Daniel (7,25; 12,7), 
dar �i în Apocalips� (12,14) a fost interpretat� de s� n�ii 
p�rin�i ca însumând patruzeci �i dou� de luni, adic� trei 
ani �i jum�tate.

Anticrist va �  un om ridicat din rândul poporului 
evreu, un pseudomesia care va constitui un r�spuns la 
criza istorico-religioas� iudaic� generat� de a�teptarea 
absurd� a lui Mesia. Prin respingerea lui Isus, poporul 
evreu l-a negat pe Mesia autentic, � ind astfel nevoit 
s�-�i fabrice unul, pe Anticrist. În mâna acestuia se va 
concentra puterea lumii. Va �  învestit în fruntea unui 

guvern mondial �i va domni în templul din Ierusalim 
ce urmeaz� a �  reconstruit cu � delitate. Antihrist î�i 
va concentra ac�iunile împotriva lui Cristos �i a ml�-
di�elor sale, cre�tinii, pe care-i va asupri, încercând s� 
le z�d�rniceasc� mântuirea. Dup� o domina�ie de trei 
ani �i jum�tate Cristos va veni pe p�mânt în calitate 
de judec�tor. Va avea loc crâncena confruntare � nal� 
între Cristos cu poporul s�u, Biserica, �i diavolul cu in-
strumentele sale, Anticrist, prorocul mincinos �i o�tirile 
subordonate lor. La fel ca într-o b�t�lie consacrat� vor 
�  captura�i capii o�tirilor, Anticrist �i prorocul minci-
nos �i arunca�i în iezerul de foc �i de pucioas�. Apoi, la 
scurt� vreme diavolul �i demonii s�i î�i vor g�si osânda 
ve�nic� în acela�i loc (Apocalips� 20,10), pierzând ori-
ce putere de a mai înf�ptui r�ul �i de a tulbura fericirea 
celor mântui�i. Acesta va �  momentul în care putem 
vorbi cu adev�rat despre sfâr�itul lumii.

Dac� urm�rim semnele vremii, putem desci-
fra tendin�e ce converg spre constituirea unui for 
mondial care s� concentreze puterea absolut� (UE �i 
extinderea ei permanent�, Parlamentul European de 
la Bruxelles, introducerea monedei unice), numai c� 
evolu�ia este una oscilant�, înregistrându-se uneori 
chiar regrese, generate de disfunc�ionalit��ile din ca-
drul acestor organisme.

Teorii conform c�rora Anticrist s-ar �  n�scut 
deja sau c� materialele trebuincioase reconstruirii 
Templului din Ierusalim sunt preg�tite r�mân la nivel 
pur speculativ. 

Cert este c� evenimentele pe care le-am pre-
zentat anterior trebuie s� se petreac�, îns� ele implic� 
procese de durat�, irealizabile pân� la sfâr�itul anului 
2012. A� rma�ia scripturistic� vehiculat� de-a lungul 
vremii  c� sfâr�itul este tot mai aproape a fost �i este 
pe deplin justi� cat�, deoarece momentul este tot mai 
aproape cu � ecare zi care se scurge. Cât de aproape 
îns� este, nu ne este dat a �ti, dar probabil c� Dumnezeu 
ne va descoperi la momentul oportun.

Cristian IOVITA

Foto: http://ateliericonogra� e.blogspot.ro/
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Comemorarea Seniorului Corneliu Coposu

Sâmb�t�, 4 noiembrie 2012, Autoguvernarea Ro-
mân� �i Asocia�ia Cultural� a românilor din Leta Mare 
(Létavértes – din Ungaria), au organizat memorialul cul-
tural “Ziua Vulcan-Iriny”. În cadrul acestei festivit��i sunt 
elogia�i: Iosif Vulcan, Irinyi Ioan �i pr. Iustin Pop� u. 

Aceste distinse personalit��i au în comun petrece-
rea unei p�r�i a vie�ii lor în localitatea Leta Mare: preotul 
Nicolae Vulcan (tat�l lui Iosif) fusese paroh în aceast� lo-
calitate, urmat de protopopul preot  Iustin Pop� u, iar Iriny 
(Irimie) Ioan (fratele mamei lui Iosif Vulcan) era “� u al 
satului”. Punctul comun cu Episcopia Român� Unit� cu 
Roma, Greco-Catolic� de Oradea îl constituie apartenen-
�a jurisdic�ional� a Parohiei Greco-Catolice Leta Mare de 
Oradea, pân� în anul 1912, când împreun� cu 44 de parohii 
a fost transferat� sub jurisdic�ia Episcopiei Greco-Catolice 
maghiare de Hajdudorog. Datele istorice con� rm� prezen�a 
unit� în localitate înc� din anul 1750, respectiv a unei �coli 
române�ti din anul 1754. Dup� încetarea Primului R�zbo-
iului Mondial �i încheierea tratatelor de pace, Leta Mare, 
împreun� cu alte 13 parohii r�mâne pe teritoriul Ungariei �i 
sub jurisdic�ia canonic� a Episcopiei de Hajdudorog.

Tradi�ionala festivitate a debutat cu o întrunire 
la Prim�ria local�. Ambasadorul Alexandru Micula a 
elogiat aceste trei persoane, care “au in	 uen�at atât is-
toria local� cât �i cea interna�ional�”, prezentându-le ca 
“modele pentru genera�iile tinere”. În contextul în care 

“evenimentele se succed rapid, momentele ca de ast�zi 
sunt un timp de r�gaz, cînd avem ocazia s� ne gândim la 
genera�iile trecute”. 

Festivitatea a continuat cu celebrarea comun� a 
slujbei de pomenire de c�tre protopopul de Leta Mare, pr. 
Szimicsku Ferenc, �i reprezentantul Episcopiei de Oradea, 
pr. Zima Zorel, paroh de Valea lui Mihai, în limba ma-
ghiar� �i român�, spre odihna su	 etelor celor comemora�i. 
Momentul liturgic a fost urmat de depunerea de coroane 
la trei loca�ii: la mormântul preotului Iustin Pop� u, cel al 
mamei lui Iosif Vulcan - Victoria n�sc. Iriny, respectiv la 
placa comemorativ� a domicilierii lui Vulcan în localitate.

S�rb�toarea s-a încheiat cu o agap� fr��easc�.

Pr. Zorel ZIMA

Memorialul cultural “Ziua Vulcan-Iriny” la Leta-Mare

Duminic� 11 Noiembrie 2012, în localitatea Bo-
bota, jude�ul S�laj, a avut loc comemorarea Seniorului 
Corneliu Coposu, anul acesta împlinindu-se 17 ani de la 
trecerea lui la cele ve�nice.

La eveniment a participat un num�r mare de perso-
nalit��i politice ale jude�ului S�laj �i credincio�i ortodoc�i 
�i greco-catolici din Bobota. Slujba de pomenire a fost 
codus� de un sobor de preo�i greco-catolici veni�i din pa-
rohiile Vicariatului Foraneu al Silvaniei.

Corneliu Coposu s-a n�scut pe 20 mai 1914, în co-
muna Bobota, jude�ul S�laj. A fost secretarul personal �i 
ulterior, secretar al lui Iuliu Maniu. Pe 14 iulie 1947 a fost 
arestat împreun� cu întreaga conducere a PN
, în ceea 
ce s-a numit „Înscenarea de la T�m�d�u”. Pân� în 1956 a 
fost �inut în arest preventiv, f�r� s� � e judecat. În 1956 i 
s-a înscenat un proces pentru „înalt� tr�dare a clasei mun-
citoare” �i pentru „crim� contra reformelor sociale”. A 
fost condamnat la munc� silnic� pe via��. Pân� în 1962 a 
fost închis într-un regim de izolare sever la penitenciarul 
Râmnicu S�rat. În aprilie 1964 a fost pus în libertate, dup� 
17 ani de deten�ie. În anul 1987, Corneliu Coposu a a� liat 
PN
, a	 at în clandestinitate, la Interna�ionala Cre�tin-De-
mocrat� (ICD), adresând o cerere în acest sens lui Jean-
Marie Daillet, vicepre�edinte al ICD.

Dup� 1990 a devenit liderul opozi�iei, ceea ce l-a 
transformat în �inta unei virulente campanii de pres�. Pe 
27 septembrie 1991 este reales pre�edinte al PN
CD, la 
primul Congres al partidului, iar între 1991 �i 1993 a de-

vinit pre�edinte al Conven�iei De-
mocrate Române. Pe 11 noiembrie 
1995 a încetat din via�� la Spitalul 
Universitar din Bucure�ti. Trei zile 
mai târziu a fost înmormântat la 
Cimitirul Bellu Catolic, f�r� fune-
ralii na�ionale, dar cu sute de mii 
de români veni�i s�-l conduc� pe 
ultimul drum.

A r�mas � del pân� în ulti-
ma clip� crezului cre�tin democrat, 
Partidului Na�ional 
�r�nesc Cre�-
tin Democrat �i crezului monarhic. 
În acest sens este emblematic� de-
clara�ia sa: „Am convingerea, �i cu 
ea m� voi duce dincolo, c� România va p��i pe calea de-
mocra�iei numai prin Monarhie. Avem datoria sfânt� s�-L 
aducem pe tron pe Regele nostru.”

La Slujba de pomenire, al�turi de „pre�edintele 
moral al românilor”, au mai fost aminti�i preo�ii greco-
catolici care au trecut �i au suferit în parohia Bobota, �i 
care �i-au adus aportul în propov�duirea Cuvântului lui 
Dumnezeu, dar �i la emanciparea credincio�ilor: pr. prot. 
Valentin Coposu, pr. Ilie Borz, pr. Traian �uta, pr. Virgil 
Trufa�, pr. Leontin Filip.

Fie ca Bunul Dumnezeu s� le dea odihna cea ve�ni-
c� �i amintirea lor s� r�mân� din neam în neam!

Pr. Cristian LASLO
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Însc�unarea Preafericirii Sale, Cardinal Lucian Mure�an
în biserica Sfântul Atanasie din Roma

În luna februarie a.c., în urma Consistoriului Or-
dinar, Sf. P�rinte Papa Benedict al XVI-lea a creat 22 
noi Cardinali, printre care �i Preafericitul P�rinte Lucian 
Mure�an, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Uni-
te cu Roma, Greco-Catolic�. În cadrul Sf. Liturghii, la 
fel ca � ecare nou Cardinal, PF Lucian a urcat la altarul 
Confesiunii Sf. Apostol Petru unde i s-a încredin�at bere-
ta ro�ie, simbol al d�ruirii pân� la v�rsarea sângelui din 
dragoste fa�� de Biseric�, inelul de Cardinal, având în-
crustate � gurile Sf. Petru �i Pavel �i o stea ce o reprezint� 
pe Preasfânta Fecioar� Maria, precum �i decretul de nu-
mire unde este speci� cat numele bisericii al c�rui titular 
devenea, �i anume biserica Sf. Atanasie din Roma. 

Momentul intr�rii în biserica Sf. Atanasie s-a 
petrecut în cadrul rânduielii Vecerniei din ziua de 8 oc-
tombrie a.c. La intrarea in marea biseric�, Preafericirea 
Sa Cardinal Lucian a fost întâmpinat de c�tre actualul 
rector �i paroh rev. Mons. Manel Nin al Colegiul Grec 
din Roma �i de c�tre rev. Mons. Malvestiti Maurizio, 
subsecretarul Congrega�iei pentru Bisericile Orientale. 
La acest frumos eveniment au participat Prefectul Con-
grega�iei pentru Bisericile Orientale Leonardo Sandri, 
Preafericirea Sa Sviatoslav �evciuk, Arhiepiscopul 
Major al Bisericii Ucrainene, Episcopii Petru Gherghel, 
Florentin Crih�lmeanu, Virgil Bercea, Alexandru Me-
sian, Claudiu Pop, rectorul Colegiului Pio Romeno pr. 
Gabriel Buboi, Excelen�a Sa Bogdan T�taru-Cazaban, 
Ambasadorul României pe lâng� Sf. Scaun, numero�i 
preo�i, credincio�i, studen�i în Cetatea Etern�, cu to�ii 
împ�rt��ind harul momentului istoric pentru Biserica 
Român� Unit� �i pentru întregul neam românesc. 

Dup� rug�ciune, Preafericirea Sa Lucian a mul-
�umit Sfântului P�rinte, Papa Benedict al XVI-lea, ex-
primându-�i bucuria pentru faptul c� Biserica Greco-

Catolic� din România a fost învrednicit� de pre�uirea 
Bisericii Romei, spunând: «nu este pentru mine bu-
curie mai mare decât aceasta dup� teroarea comunist� 
de care am suferit în România pentru a p�stra intac-
t� comuniunea cu Urma�ul lui Petru, con�tien�i � ind 
c� astfel r�mânem credincio�i Mântuitorului. Purpura 
m� învesmânteaz� �i odat� cu mine întreaga Biseric� 
Greco-Catolic�, ca o ve�nic� amintire a m�rturiei de 
credin��». La încheierea ceremoniei, ambasadorul Ro-
mâniei pe lâng� Sf. Scaun a înmânat Preafericirii Sale 
Lucian însemnele Ordinului Na�ional «Steaua Româ-
niei» în grad de cavaler. PF Lucian l-a rugat pe dl. am-
basador s� transmit� pre�edintelui Traian B�sescu c� 

«înalta pre�uire a Statului Român nu 
este doar pentru persoana sa, dar �i 
pentru întreaga turm� mic� din Ro-
mânia». Distinc�ia acordat�, a spus, 
«este o recunoa�tere a pozi�iei clare, 
ferme, de neclintit, adoptat� întot-
deauna de Biserica noastr� în favoa-
rea adev�rului �i a credin�ei, �i, deci, 
în slujba ��rii». Seara s-a încheiat cu 
o agap� fratern� oferit� de Congre-
ga�ia pentru Bisericile Orientale în 
saloanele Colegiului grec în onoarea 
Preafericirii Sale Lucian. 

A doua zi, în cadrul unei cere-
monii festive �i în prezen�a întregii 
conduceri a Congrega�iei Orientale 
s-a inaugurat Colegiul Ponti� cal «Pio 
Romeno», dup� renovarea �i reame-
najarea acestuia. La sfâr�itul cere-

moniei, ambasadorul României Excelen�a Sa Bogdan 
T�taru-Cazaban, în numele pre�edintelui Traian B�ses-
cu, a înmânat Cardinalului Leonardo Sandri însemnele 
Ordinului Na�ional «Steaua României» în grad de Mare 
Cruce, «în semn de înalt� apreciere pentru contribu�ia 
deosebit� la dezvoltarea rela�iilor dintre România �i 
Sfântul Scaun �i pentru sprijinul acordat comunit��i-
lor române�ti». Tot cu aceast� ocazie, prin Decretul nr. 
318/20.03.2012 semnat de c�tre pre�edintele Traian B�-
sescu, a fost înmânat Colegiului «Pio Romeno», Ordi-
nul «Meritul Cultural» în grad de comandor, cu ocazia 
împlinirii a 75 de ani de la în� in�area Colegiului �i în 
semn de înalt� apreciere pentru contribu�ia deosebit� în 
formarea viitorilor preo�i pentru Biserica Român� Unit� 
cu Roma, Greco-Catolic�, pentru promovarea istoriei �i 
a culturii române�ti. Distinc�ia a fost înmânat� actualului 
rector Pr. Gabriel Buboi, de c�tre ambasadorul României 
pe lâng� Sf. Scaun, Excelen�a Sa Bogdan T�taru-Caza-
ban. 

Activitatea spiritual� �i cultural� a Colegiului 
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A plecat la Domnul Oprean Ligia

este foarte vie �i în prezent, îndeosebi prin grija rec-
torilor, prin intermediul arhivei, a bibliotecii, a s�lii de 
lectur�, a ambian�ei – a coridoarelor cu tablouri de epo-
c�. Exist� aici o expozi�ie fotogra� c� cu toate operele 
lui Constantin Brâncu�i – surs� de cultur� provenind 
de la Societatea Academic� Român�. De asemenea, în 
Colegiul «Pio Romeno» se desf��oar� anual activit��i 
culturale cu ocazia Zilei Na�ionale a României, orga-
nizate prin colaborarea între Colegiu �i Ambasada Ro-
mân� pe lâng� Statul Italian, sau particip�ri la diferitele 
celebr�ri liturgice ale Sfântului P�rinte. Colegiul �i-a 
p�strat pân� în prezent menirea de la începuturile exis-
ten�ei sale, de a oferi tinerilor teologi o formare spi-
ritual� înr�d�cinat� în tezaurul de frumuse�e al ritului 
bizantin �i în valorile culturii române, valori întregite 
de nenum�ratele bog��ii spirituale ale Bisericii Uni-
versale, o preg�tire în m�sur� s� r�spund� �i azi exi-
gen�elor Bisericii �i ale societ��ii române. Bursieri ai 
acestui Colegiu au fost patru dintre actualii Episcopi ai 
Bisericii Greco-Catolice: PS Mihai Fr��il�, PS Vasile 
Biz�u, PS Florentin Crih�lmeanu �i Episcopul Curiei 
Arhiepiscopale, PS Claudiu Pop. 

Un elogiu al activit��ii prestigiosului centru de 
spiritualitate româneasc� a fost adus, în luna mai a anu-
lui 2007 de c�tre Sf. P�rinte Papa Benedict al XVI-lea, 
care �i-a îndreptat cuvântul spre Colegiul Ponti� cal Pio 
Romeno din Roma, spunând: «Salut comunitatea Cole-
giului Ponti� cal Pio Romeno care celebreaz� în aceste 
zile a 70-a aniversare de la în� in�are. Dragi prieteni, 
memoria binelui înf�ptuit de aceast� important� institu-
�ie educativ� în bene� ciul Bisericii catolice în România, 
s� v� � e de încurajare ca s� continua�i cu un reînnoit 
avânt în angajarea dedicat� rena�terii spirituale a Pa-
triei voastre». Colegiul «Pio Romeno», institu�ie de în-

v���mânt în� in�at� prin bun�voin�a Papei Pius al XI-lea 
pe una dintre cele �apte coline ale Romei antice, numit� 
«Giannicolo». O� cial, Colegiul «Pio Romeno» a fost 
deschis la 6 mai 1937 �i a func�ionat pân� în 1950, la doi 
ani dup� ce Biserica Greco-Catolic� a fost în afara legii 
de c�tre regimul comunist în România. Dup� mai bine 
de patru decenii, la 25 martie 1993, la cererea Episcopi-
lor români greco-catolici, «Colegiul Pio Romeno» a fost 
redeschis o� cial �i a revenit la menirea sa ini�ial�, cea de 
formare a tinerilor preo�i români, greco-catolici. 

Luna octombrie se leag�, în � ecare an, de câteva 
evenimente importante ale Bisericii Greco-Catolice: la 
7 octombrie 1698 la Alba Iulia, urmare a Sinodului con-
vocat de c�tre Episcopul Atanasie era semnat actul de 
con� rmare a unirii în credin�� cu Biserica Romei; la 7 
octombrie 1754 se deschideau por�ile �colilor Blajului, 
«fântânile darurilor», (adev�rate izvoare de spiritualita-
te �i cultur� pentru înt�rirea credin�ei românilor transil-
v�neni, care au constituit leag�nul �colii Ardelene �i a 
iluminismului românesc transilvan); iar la 28 octombrie 
1948, întregul episcopat greco-catolic era arestat pentru 
unitatea în credin�� cu Biserica Romei, urmând astfel 
drumul Calvarului. Începând din acest an, la aceste date 
istorice se înscrie �i data de 8 octombrie 2012, când al 
treilea purpurat al neamului românesc, Preafericitul P�-
rinte Lucian Mure�an, a fost însc�unat în Biserica «Sf. 
Atanasie cel mare» din Roma, recon� rmând astfel do-
rin�a Bisericii Române Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, 
de a înt�ri unitatea în credin�� �i comuniunea cu Bise-
rica Romei. Evenimentul exprim� totodat� �i pre�uirea 
Sfântului P�rinte Benedict al XVI-lea fa�� de «Biserica 
martirilor �i m�rturisitorilor pentru unitate», dup� cum 
scria Fericitul Ioan Paul al II-lea.

pr. Marius CERCHIZAN 

Ligia Oprean, n�scut� la data 06.09.1936 decedat� în ziua de 
--.10.2012 a fost voluntar Caritas. Doamna Ligia a fost cel mai în 
vârst� voluntar al asocia�iei noastre, îns� cu toate acestea este unul 
din cei mai activi. S-a înscris ca �i voluntar� în anul 2007, iar de 
atunci pân� în prezent a dedicat 328 de ore, în special programului 
„O mas� cald�”. În cadrul acestui program se distribuia zilnic, un 
prânz cald pentru 30 de bene� ciari. Venea de dou� ori pe s�pt�mân� 
�i preg�tea tacâmurile, îi primea pe bene� ciari �i le înmâna casero-
lele cu mâncare. De�i timpul alocat � ec�rui bene� ciar nu era mult, 
doamna Ligia reu�ea s� comunice cu � ecare, ascultându-i �i încura-
jându-i, lucru foarte important pentru bene� ciari, care în mare parte 
erau vârstnici singuri sau bolnavi. 

Tocmai de aceea doamna Oprean a �i câ�tigat Premiul Progra-
mul „O mas� cald�” în anul 2008, iar în anul 2009 a primit Premiul 
pentru consecven�� în cadrul aceluia�i program.

În numele tuturor angaja�ilor, voluntarilor �i bene� ciarilor Ca-
ritas îi mul�umim doamnei Livia �i îl rug�m pe bunul Dumnezeu s� o 
a�eze în cortul drep�ilor S�i.

(urmare din pag. 18)
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„S�racii umbl� goi, f�r� îmbr�c�minte �i
istovi�i de foame…” (Iov 24, 10)

Dragi cititori, 
Am intrat deja în perioada de preg�tire pentru Na�terea 

Fiului lui Dumnezeu. Rug�ciunea în familie trebuie s� � e un 
moment în care i se face loc oaspetelui care sose�te în casa 
noastr�. Oaspetele pe care îl s�rb�torim în Post �i la Cr�ciun este 
Isus, cel care trebuie s� vin�, potrivit promisiunii lui Dumnezeu, 
dar, în acela�i timp, vom descoperi c� mai sunt �i al�i oaspe�i 
care a�teapt� s�-i invit�m s� m�nânce cu noi. În acela�i timp, 
la rug�ciune, la post �i ajun se adaug� milostenia sau caritatea 
trupeasc� �i su	 eteasc�. Aten�ia comunit��ii noastre, în acest an, 
va �  orientat� �i îndreptat� spre s�raci. S�racii sunt primii �i cei mai 
a�tepta�i la masa Domnului, �i acest lucru îl în�elegem ascultând 
cuvintele lui Isus. A avea un s�rac la propria mas� pare ast�zi 
o experien�� aproape imposibil�, departe de realitatea pe care o 
tr�im, �i totu�i acest lucru nu poate s� justi� ce faptul c� aceasta 
este invita�ia pe care o face Isus: numai fra�ii stau împreun� la 
aceea�i mas� �i frâng pâinea între ei. Nu putem s� credem c� 
„fra�i” este doar un termen, un cuvânt, un mod de a spune. Pentru 
cel care a ales s�-l urmeze pe Isus, �i s� se numeasc� cre�tin, 
acest termen are în sine misterul unei comuniuni universale care 
anim� inimile oamenilor de pe tot p�mântul.

Sfântul P�rinte ne aminte�te c� Anul Credin�ei, în care 
tocmai am p��it, este �i o ocazie propice pentru a intensi� ca 
m�rturia carit��ii, apreciind c� nu pu�ini cre�tini î�i dedic� 
via�a lor cu iubire celui care este singur, marginalizat sau 
exclus, ca � ind primul spre care trebuie mers �i cel mai 
important care trebuie sus�inut, pentru c� tocmai în el se 
re� ect� însu�i chipul lui Cristos.

Pe parcursul acestui an bisericesc trebuie s� ne întreb�m 
cine sunt ace�ti s�raci, ace�ti fra�i ale�i ai Domnului, �i s� ne 
întreb�m dac� sunt într-adev�r atât de departe de noi: poate 
c�, ast�zi, s�rac nu este numai cel care nu are ce s� m�nânce 
�i s� se înveleasc�, ci �i o familie care se a	 � în di� cultate, o 
persoan� bolnav� sau b�trân�, un copil orfan. Va �  important 
s� înv���m în acest timp de post �i rug�ciune s� facem un 
exerci�iu de s�r�cie: s� înv���m s� renun��m la a avea ceva ce 
pare a �  bun, dar care nu ne este foarte necesar. S� renun��m 
cu un scop, s� renun��m din iubire, pentru a da celui care are 
mult mai mare nevoie decât noi.

Ia �i tu Cutia de Cr�ciun �i pune în ea darul t�u, 
expresie a renun��rii tale, �i ajut� pe cel care se a	 � în 
di� cultate. Caritas Eparhial Oradea va direc�iona ajutorul t�u 
acolo unde este cea mai mare nevoie.

Pr. Olimpiu Todorean

CUTIA DE CR�CIUN
RENUN�ÂND SE POATE D�RUI

Se poate renun�a:
la o ciocolat�, la un suc, la o pr�jitur�,
la un � lm, la o cafea, la un pachet de �ig�ri,
la un vin, la o bere,
la ....
Tu la ce renun�i?
Pune în Cutia de Cr�ciun darul t�u, 

expresie a renun��rii tale, �i ajut� pe cel care se 
a� � în di� cultate.

Caritas Eparhial Oradea va direc�iona 
ajutorul t�u acolo unde este cea mai mare nevoie.

Modalitatea de returnare

Perioada de desf��urare a campaniei Cutia 
de Cr�ciun este 25 noiembrie – 23 decembrie 
2012

În cazul în care a�i intrat în posesia Cutiei 
de Cr�ciun la biseric�, aceasta se va returna 
voluntarilor Caritas duminic� 23 decembrie;

În cazul în care a�i intrat în posesia Cutiei 
de Cr�ciun la �coal�, aceasta se va returna 
dirigin�ilor �i înv���toarelor clasei, în data de 19 
decembrie 2012;

În cazul în care a�i intrat în posesia Cutiei de 
Cr�ciun în alt� modalitate, aceasta se va returna 
la sediul asocia�iei, str. Mihai Pavel nr. 3, pân� în 
data de 24 decembrie 2012;

Dona�ia ta se va înregistra în actele contabile 
ale asocia�iei, pe baz� de chitan�� � scal�.


