
vestitorul
Revist� lunar� de cultur� cre�tin�

Oradea, 27 decembrie Seria I, Anul XX, Nr. 6 (230), 2012
 Editat� de Episcopia Român� Unit�  cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea 

Revista Vestitorul ureaz�, cu prilejul S� ntei S�rb�tori a
Na�terii Domnului nostru Isus Cristos,

tuturor colaboratorilor, cititorilor �i credincio�ilor
S�rb�tori Fericite �i La mul�i Ani!



2 VESTITORUL

vestitorul

P.S.S. Virgil Bercea: Pre�edinte

Redac�ia �i administra�ia:
Pr. Olimpiu Todorean: redactor coordonator,
Ioan F. Pop: secretar de redac�ie
ioanfpop@gmail.com

Colaboratori:
Otilia B�la�, Nicolae Costru�, Ioan D�r�b�neanu, 
Maria-Mirela Filimon, Silvia Panti�

Adresa:
410210 - Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, 4;
Tel: 0259.436.492; Fax: 0259.430.509;
E-mail: olimpiu35@yahoo.it;  Tel: 0722.450.013

Abonamente: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932

Difuzare: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932

I.S.S.N. 1454 - 8526

Scrisoare Pastoral�

S�rb�toarea Na�terii Domnului
2012

Dragi credincio�i,
Îngerii ne vestesc �i nou�, precum p�storilor 

odinioar�, aceast� veste minunat�: s-a n�scut 
Hristos, Mântuitorul! Domnul coboar�, Domnul 
este în mijlocul nostru, Domnul se face prunc 
pentru a ne d�rui via�a Sa �i pentru a ne aduce 
mântuirea noastr�. În aceast� noapte luminoas�, 
Biserica m�rturise�te lumii credin�a sa: „Cred întru 
Unul Dumnezeu, Tat�l Atot�in�torul, F�c�torul 
cerului �i al p�mântului, v�zutelor tuturor �i 
nev�zutelor. �i întru Unul Domn Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, Unul-n�scut, Carele din Tat�l S-a 
n�scut mai înainte de to�i vecii”.

Dumnezeu intr� în istoria lumii într-o 
noapte luminat� de o stea: steaua sus r�sare �i îl 
veste�te pe Hristos – lumina lumii. Na�terea lui 
Isus la Bethleem este un fapt întâmplat aievea, 
un eveniment istoric �i în acela�i timp un mister: 
copilul n�scut în ieslea s�rac� se va manifesta în 

timp ca om adev�rat �i ca Dumnezeu adev�rat. 
Eternul Dumnezeu vine, ni se d�ruie �i ne cheam� 
la mântuire. Ast�zi este din nou Cr�ciunul, dar 
Cr�ciunul este în � ecare zi dac� îl primim pe 
Domnul în via�a noastr� cu iubire �i-I preg�tim 
o grot�, o iesle în su	 et, unde s� I ne închin�m 
precum p�storii �i magii. Da, ast�zi ni s-a n�scut 
un Mântuitor!

Iubi�i credincio�i,
 Sfântul P�rinte Papa Benedict al XVI-
lea a decretat anul 2012-2013 „An al Credin�ei” 
la aniversarea a 50 de ani de la deschiderea 
Conciliului Vatican al II-lea �i la 20 de ani de la 
publicarea Catehismului Bisericii Catolice. În 
acest an tot cre�tinul este chemat de Biseric� s� 
se converteasc� „la Domnul, unicul Mântuitor al 
lumii”; � ecare cre�tin este îndemnat s� tr�iasc� 
în „credin�a care lucreaz� prin iubire” (Gal. 5,6); 
� ecare cre�tin este invitat s� recite, s� mediteze �i 
s� aprofundeze Crezul, sinteza credin�ei noastre 
(cf. Porta Fidei 6).

Tot în anul care intr�m se împlinesc 1700 
de ani de când Împ�ratul Constantin cel Mare 
a încetat persecu�iile cre�tine prin Edictul din 
Milano, de la 313. Prin acest edict Împ�ratul a dat 
libertate cre�tinilor s�-l propov�duiasc� pe Hristos, 
a eliberat sclavii �i i-a  ocrotit pe cei s�raci, a 
cons� n�it duminica în zi de odihn�, a construit o 
nou� capital� a imperiului – Constantinopolul - �i 
a convocat Sinodul I Ecumenic de la Niceea, în 
anul 325. Putem spune c� prin Edictul din Milano 
cre�tinismul a ren�scut, a ie�it din catacombe la 
lumina zilei �i a început propov�duirea liber� a 
Evangheliei, Vestea cea Bun�.

Precum odinioar� Apostolii, �i noi, 
cre�tinii de ast�zi, „suntem chema�i �i trimi�i pe 
drumurile lumii pentru a vesti aceea�i Evanghelie 
tuturor popoarelor de pe p�mânt (cf. Mt. 28,19)” 
(Porta Fidei, 7). Cel care este Calea, Adev�rul �i 
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Via�a (cf. Io. 14, 6) ne cheam� s� devenim Lumina 
lumii �i sarea p�mântului (cf. Mt. 5,13-16). Odat�, 
samariteana, la fântâna lui Iacob, îl asculta pe Isus 
�i se minuna de ce-i spunea, ast�zi noi putem s� 
mergem la Bethleem pentru a-l pream�ri, pentru 
a ne înt�ri credin�a, pentru a-L asculta �i pentru a 
putea m�rturisi lumii c� Domnul s-a n�scut. Noi, 
cei care credem în Hristos, trebuie s� � m sare, 
lumin� �i speran�� în societatea zilelor noastre, 
trebuie s� reg�sim dorin�a de a ne hr�ni din 
cuvântul lui Dumnezeu �i 
din pâinea vie�ii (cf. Porta 
Fidei, 3). De acum 
„pe�tera cea str�in� �i 
rece” ne vorbe�te �i 
ne spune: „lucra�i 
… pentru 
hrana care 
r � m â n e 
s p r e 
v i a � a 

ve�nic�” 
(In. 6, 
27); ”crede�i 
în cel trimis” 
(cf. In. 6, 29); în 
Bethleem s-a n�scut 
Hristos, vesti�i lumii 
aceast� minune, cânta�i 
cu îngerii, bucura�i-v� 
cu p�storii, aduce�i-i daruri 
împreun� cu magii! 

Dragii mei,
Totul începe la Bethleem, pentru c� acolo 

s-a n�scut Hristos, izvorul credin�ei noastre.
„Prin credin��, Maria a primit vestea 

îngerului, a crezut c� va deveni Maica Domnului 
(cf. Lc. 1, 38) �i l-a n�scut cu bucurie pe Fiul s�u 
unic în mod feciorelnic (cf. Lc. 2, 6-7).

Prin credin��, apostolii le-au p�r�sit pe 
toate pentru a-l urma pe Înv���torul (cf. Mc. 10, 
28).

Prin credin��, înv���ceii au format prima 

comunitate adunat� în rug�ciune, în celebrarea 
Euharistiei, care au pus în comun tot ce aveau (cf. 
Fap. 2, 42-47). 

Prin credin��, martirii �i-au dat via�a pentru 
a m�rturisi „vestea cea bun�”, iertându-i pe cei 
care-i persecutau. 

Prin credin��, c�lug�rii �i c�lug�ri�ele �i-au 
consacrat via�a lui Hristos. (cf. Porta Fidei, 13).

Prin credin�� �i la apari�ia pe cer a semnului 
s� ntei cruci Împ�ratul Constantin a dat libertate 

cre�tinilor.
Prin credin�� 

�i speran�� au trecut 
înainta�ii încerc�rile 

�i suferin�ele 
p e r s e c u � i e i 

B i s e r i c i i 
noastre.

P r i n 
credin��, atâ�ia 

cre�tini au luat 
drumul Europei 

pentru un codru de 
pâine mai bun �i tot 

prin credin�� nu-�i uit� de 
cei r�ma�i acas�.

  Prin credin��, noi, ast�zi, 
suntem convin�i c� Domnul vine �i se na�te în 
via�a � ec�ruia.

Prin credin�� vin �i eu la poarta su	 etului 
s� v� mângâi cu un „colind bun �i sfânt” s� v� urez 
s�n�tate �i haruri de la Domnul, iar Anul care vine 
s� ne aduc� pace �i bun�stare, bun� în�elegere �i 
binecuvântare!

S�rb�tori fericite �i La Mul�i Ani!

+Virgil  BERCEA
Episcop
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Iubi�i fra�i �i surori!
V� doresc tuturor o frumoas� s�rb�toare a Mariei 

Neprih�nite! În acest An al Credin�ei a� dori s� subliniez 
c� Maria este Neprih�nit� printr-un dar gratuit al harului lui 
Dumnezeu, care a g�sit, îns�, în ea, disponibilitate des�vâr-
�it� �i colaborare. În acest sens ea este “fericit�” pentru c� “a 
crezut” (Luca 1,45), pentru c� a avut o credin�� tare în Dum-
nezeu. Maria reprezint� acel “rest al lui Israel”, acea r�d�cin� 
sfânt� pe care profe�ii au vestit-o. În ea î�i g�sesc împlinire 
f�g�duin�ele vechiului Leg�mânt. În Maria, Cuvântul lui 
Dumnezeu g�se�te ascultare, receptare, r�spuns, g�se�te acel 
“da” care îi permite s� ia trup �i s� vin� s� locuiasc� între noi.

În Maria, omenirea �i istoria se deschid cu ade-
v�rat lui Dumnezeu, primesc harul S�u, sunt dispuse s� 
fac� voin�a Sa. Maria este expresia genuin� a harului. Ea 
îl reprezint� pe noul Israel, pe care Scripturile Vechiului 
Testament îl descriu prin simbolul miresei. Sfântul Pavel 
preia acest limbaj în Scrisoarea c�tre Efeseni, acolo unde 
vorbe�te despre c�s�torie �i spune c� “Cristos a iubit Bi-
serica �i s-a dat pe sine pentru ea pentru a o s� n�i, puri-
� când-o prin baia apei în cuvânt, ca s� �i-o prezinte sie�i 
ca o Biseric� glorioas�, f�r� s� aib� vreo pat� sau rid sau 
ceva asem�n�tor, ci s� � e sfânt� �i neprih�nit�” (5,25-27).

S� n�ii P�rin�i ai Bisericii au dezvoltat aceast� imagi-
ne �i astfel înv���tura despre Neprih�nita a ap�rut mai întâi 
în raport cu Biserica fecioar�-mam�, �i succesiv cu Maria. 
A�a scrie poetic Efrem Sirul: “Dup� cum trupurile înse�i au 
p�c�tuit �i mor, iar p�mântul, maica lor, este blestemat (cf. 
Genez� 3, 17-19), tot la fel din cauza acestui trup care este 
Biserica nestric�cioas�, p�mântul s�u este binecuvântat 
înc� de la început. Acest p�mânt este trupul Mariei, templul 
în care o s�mân�� a fost depus�” (Diatesaron, 4,15; SCh 
121, 102). Lumina care se degaj� din � gura Mariei ne ajut� 
s� în�elegem �i adev�rata semni� ca�ie a p�catului originar. 
În Maria este pe deplin vie �i activ� acea leg�tur� cu Dum-
nezeu pe care p�catul o desface. În ea nu este nici un fel de 
opozi�ie între Dumnezeu �i � in�a sa: este deplin� comuniu-
ne, deplin� în�elegere. Este un “da” reciproc, al lui Dumne-
zeu fa�� de ea �i al ei fa�� de Dumnezeu. Maria este liber� 
de p�cat pentru c� este toat� a lui Dumnezeu, pe deplin în 
proprietatea Lui. Este plin� de harul S�u, de iubirea Sa.

A�adar, înv���tura despre Neprih�nita Z�mislire a Ma-
riei exprim� certitudinea de credin�� c� f�g�duin�ele lui Dum-
nezeu s-au împlinit: c� Leg�mântul S�u nu e�ueaz�, ci a pro-
dus o r�d�cin� sfânt�, din care a încol�it Rodul binecuvântat al 
întregului univers, Isus, Mântuitorul. Neprih�nita vrea s� ne 
arate c� harul este în m�sur� s� trezeasc� un r�spuns, c� � deli-
tatea lui Dumnezeu �tie s� dea na�tere la o credin�� adev�rat� 
�i bun�. Dragi prieteni, dup� amiaz�, potrivit obiceiului, voi 
merge în Piazza di Spagna (din centrul Romei), pentru actul 
de omagiu fa�� de Maria Neprih�nit�. S� urm�m exemplul 
Maicii lui Dumnezeu pentru ca �i în noi harul Domnului s� 
a	 e r�spuns într-o credin�� genuin� �i roditoare.

Maria este Neprih�nit�
11.12.2012

 Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Stil de via�� bazat pe rug�ciune �i sobrietate

2.12.2012
Iubi�i fra�i �i surori,
Biserica începe ast�zi un nou an liturgic, un drum 

care prime�te o valoare �i mai mare prin Anul Credin�ei, la 
50 de ani de la deschiderea Conciliului Ecumenic Vatican 
II. Primul timp din acest itinerariu este Adventul, format, în 
ritul roman, de cele patru s�pt�mâni care preced� Na�terea 
Domnului, misterul Întrup�rii. Cuvântul “advent” înseam-
n� “venire” sau “prezen��”. În lumea antic� desemna vizita 
regelui sau a împ�ratului într-o provincie. În limbajul cre�-
tin este raportat la venirea lui Dumnezeu, la prezen�a Sa 
în lume; un mister care cuprinde în totalitate cosmosul �i 
istoria, dar care cunoa�te dou� momente culminante: pri-
ma �i a doua venire a lui Isus Cristos. Prima este tocmai 
Întruparea; a doua este revenirea glorioas� la sfâr�itul tim-
purilor. Aceste dou� momente, distan�ate în timp – dar nu 
ne este dat s� �tim în ce m�sur� – se ating în profunzime, 
pentru c� prin moartea �i învierea Sa, Isus a împlinit deja 
acea transformare a omului �i a cosmosului care este �elul 
din urm� al crea�iei. Înainte de sfâr�it, este necesar îns� ca 
Evanghelia s� � e proclamat� la toate popoarele, spune Isus 
în Evanghelia dup� Sf. Marcu (cf. Marcu 13,10). Venirea 
Domnului continu�, lumea trebuie s� � e p�truns� de pre-
zen�a Sa. Venirea permanent� a Domnului în vestirea Evan-
gheliei cere îns� în continuu colaborarea noastr�, în timp ce 
Biserica, Logodnica, Mireasa promis� Mielului lui Dum-
nezeu r�stignit �i înviat (cf. Apocalips 21,9), în comuniune 
cu Domnul s�u, colaboreaz� la venirea Domnului, venire în 
care începe deja întoarcerea Sa în slav�.

La aceasta ne cheam� ast�zi Cuvântul lui Dumnezeu, 
trasând linia comportamentului de urmat pentru a �  preg�-
ti�i pentru venirea Domnului. În Evanghelia dup� Luca, Isus 
spune discipolilor: “Inimile voastre s� nu se împov�reze 
în necump�tare, be�ie �i grijile vie�ii (…) veghea�i în orice 
moment �i ruga�i-v�” (Luca 21,34.36). A�adar, sobrietate �i 
rug�ciune. Apostolul Paul adaug� îndemnul de “a cre�te �i 
prisosi în iubire” între noi �i fa�� de to�i, ca s� înt�rim inimile 
noastre �i s� � m f�r� prihan� în s� n�enie (cf. 1Tesaloniceni 
3,12-13). În mijlocul tulbur�rilor lumii sau în de�ertul indi-
feren�ei �i al materialismului, cre�tinii primesc de la Dumne-
zeu mântuirea �i dau m�rturie despre ea printr-un stil diferit 
de via��, ca o cetate a�ezat� pe munte. “În zilele acelea”, ves-
te�te profetul Ieremia, “Ierusalimul va tr�i în siguran�� �i va 
�  chemat Domnul-dreptatea-noastr�” (33,16). Comunitatea 
celor care cred este semnul iubirii lui Dumnezeu, al drept��ii 
Sale care este deja prezent� în istorie dar care înc� nu s-a 
realizat pe deplin, �i prin urmare trebuie mereu a�teptat�, in-
vocat�, c�utat� cu r�bdare �i curaj.

Fecioara Maria întruchipeaz� la perfec�iune spiritul 
Adventului, în care se reg�sesc ascultarea lui Dumnezeu, 
dorin�a arz�toare de a face voin�a Sa, slujirea cu drag� 
inim� a aproapelui. S� ne l�s�m c�l�uzi�i de ea pentru ca 
Dumnezeu care vine s� nu ne g�seasc� închi�i sau distra�i, 
ci, în � ecare dintre noi, s� î�i extind� pu�in Împ�r��ia Sa 
de iubire, dreptate �i pace.



5Decembrie 2012

Silvia PANTI�

Credin�a este un dar de la Dumnezeu, care ne 
�ine aproape de El. Dac� pre�uim darul, el devine o 
mare bog��ie.

Avem un timp de har, care trebuie  bine folosit. 
Rug�ciunea �i faptele bune sunt rodul credin�ei. Cu 
� ecare zi, � ecare minut sau secund�, care trec, nu ne  
mai întâlnim. S-ar putea s� “pierdem” tocmai timpul 
de har. Nu putem s� spunem c� nu avem timp su� -
cient, el de fapt exist� �i nu trece, ci noi trecem prin el, 
uneori degeaba, f�r� a �  mul�umi�i de noi în�ine, f�r� 
bucuria rug�ciunii, f�r� întâlnirea cu Domnul, f�r� a 
ne sim�i cople�i�i de iubirea Lui, f�r� pacea Lui. Ce 
facem, atunci? Spunem vorbe f�r� noim�, f�r� rost, de 
care va trebui s� d�m socoteal�. Spunem glume care 
r�nesc �i pe care mai apoi, le regret�m. Ne complacem 
în fapte ce nu ne fac cinste, ci ne condamn� sau ne 
l�s�m purta�i într-o inactivitate deranjant� cu gre�eli 
mari f�cute prin omisiune?

Cred c� la majoritatea oamenilor, înainte de a ne 
prezenta în fa�a Lui Dumnezeu, la � nele vie�ii terestre, 
ne mai trebuie înc� pu�in timp de preg�tire. Numai c� 
nu vom �ti niciodat� când vine sfâr�itul, ar trebui s� � m 
mereu preg�ti�i. Scînteia divin� ce pleac� din trup, reân-
torcându-se la Tat�l,  ar putea s� aduc� multe repro�uri 
acelui “înveli�” care l-a g�zduit un timp  limitat, avînd 
în vedere  o eternitate, în afara spa�iului �i a timpului.

Isus, ne-a sf�tuit mereu cum s� facem ca s� 
câ�tig�m via�a ve�nic�. Toate înv���turile Lui, ne-au 
r�mas în Biblie, cartea noastr� de c�p�tâi care nu tre-
buie s� lipseasc� din nici o familie, de la nici o persoan�. 
Citind, vom g�si r�spuns la toate întreb�rile noastre. 
Isuse, Tu e�ti Adev�rul �i Via�a! Numai c� mult� lume 
fuge nebune�te, c�utând cu disperare r�spunsuri în lo-
curi de pierzare, în dorin�e de�arte.

Doar cu ajutorul preo�ilor no�tri vom ajunge la 
Isus, vom ajunge la mântuire, � inc� f�r� dezlegarea de 
p�cat nu o s� ne � e prea bine în via�a de apoi.

Isus Euharisticul, prietenul nostru � del, e mereu 
prezent în biserici. Dac� am realiza cu adev�rat acest 
mare dar, ne-am înghesui care mai de care, ziua �i noap-
tea, ca s� � m în preajma Lui, s� ne vad� îngenunchia�i 
cu fa�a la p�mânt, s� ne aud� f�cându-ne “mea culpa”, 
s� ne aud� cum îi mul�umim, cum Îl pream�rim. Dac� 
El e acolo pentru noi, de ce ne l�s�m a�tepta�i ? 

Isus se uit� mult, la faptele noastre. Se reg�se�te 
în semenii no�ti. Dac� iubim pe aproapele, de ce nu-i 
acord�m încrederea cuvenit�? Suspiciunea persistent�, 
observarea “paiului din ochii lui”, judecându-l din “te 
miri ce”, f�r� s� sco�i în evident� ce e bun în fratele 
t�u,  nu-�i atribuie  titlul de cre�tin. Poate are nevoie 
doar de un zâmbet �i o vorb� bun�. E�ti atât de frumos 
când zâmbe�ti, arat�-�i frumuse�ea su	 etului. Starea ta 
bun�, de pace o transmi�i �i el te va binecuvânta. Dac� 

e�ti mohorât, nemul�umit, semeni în jur ceea ce sim�i �i 
indispozi�ia ta se va  multiplica.

Isus ne-a înv��at cea mai frumoas� �i puternic� 
rug�ciune “Tat�l nostru”. Nu ne adres�m cu “Tat�l 
meu”, ca dovad� c� trebuie s� ne rug�m împreun� �i 
unii pentru al�ii. În marea noastr� grab�, s� ne oprim din 
când în când pentru rug�ciune �i înc� pentru rug�ciunea 
spus� cu inima. Vom �  ierta�i în m�sura în care �tim s� 
iert�m, în m�sura în care avem iubire. Pentru c� iubirea 
“toate le rabd�”, cu adev�rat avem nevoie de ea, ca s� 
câ�tig�m r�bdare.

Modelul nostru de necontestat în credin��, e de-
sigur Fecioara Maria. Nici o � in�� de pe p�mânt, nu a 
crezut ca Ea.

În toate aparitiile Ei: de la Lourdes, Fatima, 
iar în zilele noastre de la Medjugorje, vrea s� ne 
c�l�uzeasc� pe calea credin�ei. Nu ne spune nimic nou 
fa�� de Isus, doar ne aminte�te cu insisten��  de ceea 
ce ne duce la mântuire.

Ne cere s� ne decidem zilnic pentru Dumnezeu. 
În aceast� decizie nu pot lipsi: rug�ciunea (a rozarului), 
citirea bibliei, postul, spovedania, împ�rt��ania.


tim c� Isus s-a rugat, Fecioara Maria s-a rugat 
�i se roag� în continuare pentru noi.


tim c� Isus a postit, Fecioara Maria, a dus o 
via�� retras�, dar cu siguran�� a postit �i Ea.

Dac� Regele universului �i Mama Lui, s-au rugat 
�i au postit, cu atât mai mult trebuie s� o facem �i noi 
p�c�to�ii.

Ne-am putea cl�di un munte de credin�� �i nu s� 
st�ruim la ni�te mici dealuri sau la o câmpie arid�. Zi de 
zi am putea ad�uga câte o piatr� muntelui sau dealului 
nostru, ori am realiza câte o movili�� în micu�a câmpie, 
care se va în�l�a treptat.

Va trebui s� � m noi în�ine, s� nu încerc�m s� 
ar�t�m c� suntem mai buni decât în realitate, s� nu 
a� ��m o evlavie pe care nu o avem. Pe Dumnezeu nu-l 
putem p�c�li, doar oamenii vor �  dezam�gi�i când ne 
vor descoperi adev�rata fa��.

Cred c� Mama cereasc� e mereu cu noi, de�i nu o 
vedem, dar o sim�im deseori  c� ne e aproape, ne ridic� 
atunci când c�dem în îndoial�, ne elibereaz� când ne 
apas� greut��ile, ne întoarce din drumul pe care am 
r�t�cit, ne îmbr��i�eaz� �i ne ofer� un um�r când câteva 
lacrimi ne limpezesc ochii �i gândurile, dar ne deschid 
inima spre frumuse�ile cere�ti. Ne conduce la Fiul S�u, 
Salvatorul nostru �i ca o Mam� duioas� spune câte un 
cuvânt bun despre � ecare � u al s�u.

Cu inim� b�tând doar pentru El, când te hr�ne�ti 
cu Isus Euharisticul, sim�i c� El î�i d� via�� �i tr�ie�te 
în tine.

Ai grij� omule, s� nu-L pierzi din nou!

Bog��ia credin�ei
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(continuare în pag. 7)

Cinstirea Maicii Domnului în ritul bizantin �i în ritul latin (I)
Maria DOBRINESCU

Fecioara Maria este persoana istoric� „aleas� 
înc� din vechime, în virtutea predestin�rii �i bun�vo-
in�ei lui Dumnezeu” (cf, sf. Ioan din Damasc, Hom in 
Nativitatem, 7,10:S. CH 80, 65;73.) s� � e mama lui 
Isus Cristos, Mântuitorul nostru. Unit� cu Fiul ei va 
lupta împotriva diavolului �i împreun� cu El va �  cauz� 
de mântuire pentru sine �i pentru întreg neamul ome-
nesc (cf. Sf. Irineu, Adv. Haer. III, 22,4 . PG7, 959 A; 
Harvey 2,123). „Z�mislindu-L pe Cristos, n�scându-L, 
hr�nindu-L, înf��i�ându-L Tat�lui la Templu, suferind 
împreun� cu Fiul s�u r�stignit pe cruce, ea a cooperat 
într-un mod cu totul deosebit la opera Mântuitorului 
prin ascultare, credin��, speran�� �i iubire aprins�, pen-
tru a reda su	 etelor via�� supranatural�”. „Ridicat� la 
cer, continu� aceast� misiune mântuitoare �i plin� de 
iubire matern�, are grij� de to�i � i ei ren�scu�i prin cre-
din�� �i har, deveni�i � ii adoptivi ai lui Dumnezeu în 
Fiul Unul-N�scut �i mijlocind cu dragoste pentru ei” 
(LUMEN GENTIUM, 61, 62) Prin supunerea ei tota-
l� voin�ei lui Dumnezeu, Maica Domnului este pentru 
Biseric� modelul credin�ei �i al iubirii constituind chiar 
„pre� gurarea, prototipul Bisericii” �i este invocat� pen-
tru meritele ei, sub titlurile de: Ap�r�toare, Sprijinitoa-
re, Ajut�toare, Mijlocitoare”

 Prezent� deci în misiunea �i în lucrarea Biseri-
cii �i strâns unit� cu ea, Maica Domnului se bucur� de o 
cinstire �i un cult deosebit. Din cele mai vechi timpuri, 
Fecioara Maria este venerat� cu titlul de Theotokos 
(N�sc�toare de Dumnezeu), dar �i cu titlurile de Pana-
gia (Preasfânt�) �i He Parthenos (pururea Fecioar�).

 Maica Domnului este cinstit� îns� diferit. Cin-
stirea de care se bucur� în Bisericile de rit bizantin �i de 
rit latin se nume�te „hyperdulia” (supravenerare), cin-
stire superioar� celei acordate îngerilor �i s� n�ilor. Che-
ia devo�iunii ortodoxe este apelativul „Theotokos” dar 
�i pentru c� este „Panagia” �i „He Parthenos”. Aceast� 
tripl� calitate a Maicii Domnului proclamat� înc� din 
secolul al V-lea de c�tre sfântul Chiril al Alexandriei 
�i Conciliul din Efes, ca element al luptei împotriva 
nestorianismului era în�eleas� drept o implica�ie �i o 
consecin�� dogmatic� indispensabil� în�elegerii corecte 
�i autentice a unirii divinului �i umanului în persoana 
Mântuitorului sub forma unei uniri ipostatice (cf. Dr. 
lector G. Remete, Dogmatica Ortodox�, pagina 227 �i 
234, ed. Episc. Ort., Alba Iulia, 1997).

 Cultul liturgic este str�b�tut ca un � r ro�u de 
imnologia închinat� Maicii Domnului, de s�rb�torile 
închinate ei, de sinaxarele, panegericile �i cuvânt�rile 
de laud�. Atât în imnologie cât �i în iconogra� e este în-
f��i�at� împreun� cu Fiul ei, Domnul Isus Cristos ceea 
ce ilustreaz� interdependen�a dintre cele dou� dogme: 
teo-tokologic� �i hristologic�.

 În Biserica Catolic�, cinstirea Fecioarei Maria 

este mai complex�, concretizat� într-o doctrin� mari-
ologic� dezvoltat� �i într-o bog��ie neasemuit� de ce-
lebr�ri liturgice �i devo�ionale. Pe lâng� apelativele 
de „Theotokos”, „Panagia” �i „He Parthenos” Sfânta 
Mam� a lui Isus este venerat� �i sub titlul de „Mater Ec-
clesiae” bucurându-se �i de dou� dogme noi care în Bi-
serica Ortodox� nu se reg�sesc: „Immaculata Concep-
tio” (1858) �i „Ascensio corporae ad caelulm” (1954).

 Deci în cele dou� rituri Fecioara Maria este 
cinstit� pentru c� este Mama lui Dumnezeu; este sl�vit� 
datorit� rela�iei ei cu Cristos; este onorat� gra�ie Fiului 
ei, R�scump�r�torul �i Mântuitorul nostru. Unit� total 
cu Fiul ei �i „ r�scump�rat� în mod atât de sublim în ve-
derea meritelor Fiului ei” (cf. LG, 53) � ind din s�mân�a 
lui Adam ea este unit� �i cu to�i oamenii care au nevoie 
de mântuire” (cf. Sacrosanctum Concilium, 103).

Unii protestan�i acord� �i ei o cinstire Mariei, de-
numind-o cu termenii de: „Fericit�”; „Fecioar� l�udat�”, 
„Preavrednic�”, socotind-o doar o femeie deosebit�, ne-
acordându-i niciun cult, nici m�car o rug�ciune. Ei admit 
o cinstire pur teoretic�, formal�, moral-uman� a mamei 
lui Isus, îns� nu accept� invocarea ei în rug�ciune �i mij-
locirea ei pentru noi în fa�a Fiului ei. Or tocmai aceasta 
este esen�a cinstirii Maicii Domnului, calitatea ei de ap�-
r�toare, mijlocitoare �i sprijinitoare a noastr�.

Temeiuri biblice ale cinstirii S� ntei Fecioare
1. Profe�ii din Vechiul Testament
a) De la c�derea în p�cat a protop�rin�ilor a fost 

profe�it� o femeie prin care va veni mântuirea noastr�: 
„Du�m�nie voi pune între tine �i femeie, între s�mân�a 
ta �i s�mân�a ei; aceasta î�i va zdrobi capul iar tu îi vei 
zdrobi c�lcâiul.” (Genez� 3,15)

b) Profetul Isaia a prezis na�terea lui Mesia din-
tr-o fecioar�: „Iat�, fecioara va z�misli �i va na�te un � u 
�i-i va pune numele Emanuel.” (Isaia 7,14, versiunea 
Septuagintei)

Astfel,Vechiul Testament preg�te�te acea „plinire 
a timpului” în care Dumnezeu „L-a trimis pe Fiul S�u, 
n�scut din femeie...ca s� primim în� erea.” (Gal 4,4-5)

C�r�ile Vechiului Testament preg�tesc îndelung 
venirea Fiului lui Dumnezeu în lume �i, în�elese în lu-
mina revela�iei depline pe care urma s� o înf�ptuiasc� 
El, arat� tot mai mult chipul unei femei ce urma s� � e 
Mama R�scump�r�torului când avea s� instaureze noua 
Economie, Fiul lui Dumnezeu luând din ea � rea ome-
neasc� în vederea r�scump�r�rii �i mântuirii noastre. 
(cf. LG, 55)

2. Relat�ri privitoare la Fecioara Maria în 
Noul Testament

 Primele capitole ale Evangheliilor dup� Luca 
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(urmare din pag. 6)

�i Matei relateaz� rolul Mariei pentru venirea Fiului lui 
Dumnezeu în lume �i cinstirea ce i se aduce:

a) Dumnezeu a cinstit-o, umbrind-o cu Spiritul 
Sfânt: „Dumnezeu se va pogorî peste tine �i puterea celui 
Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va na�te 
din tine va �  chemat Fiul lui Dumnezeu.” (Luca 1,35)

b) Îngerul Gabriel i se adreseaz� cu cuvintele: 
„Bucur�-te ceea ce e�ti plin� de har, Domnul este cu 
tine. Binecuvântat� e�ti tu între femei.”( Luca 1,28)

 Este salutarea îngereasc� �i solul numind-o 
„plin� de har”, ne indic� o binecuvântare deosebit� 
între toate „binecuvânt�rile spirituale în Cristos”. În 
misterul lui Isus, Maria era deja prezent� „înainte de 
întemeierea lumii” ca Mam� a Fiului S�u întrupat �i 
aleas� de Tat�l împreun� cu Fiul, a fost încredin�at� din 
ve�nicie Spiritului S� n�eniei. (cf. Redempt. Mater, Ma-
ria în Misterul lui Cristos, 8)

c) A cinstit-o Elisabeta, mama Sf. Ioan Botez�-
torul �i rud� a ei, prin cuvintele: „Binecuvântat� e�ti tu 
între femei �i binecuvântat este rodul pântecului t�u” 
�i” Cum mi-a fost dat mie s� vin� la mine Maica Dom-
nului meu?” (Luca 1,42-43)

Prima parte din r�spunsul la salutul Mariei este 
o strigare de laud� a Elisabetei ce avea s� intre în ru-
g�ciunea Bucur�-te, Marie, ca o continuare a salut�rii 
îngere�ti, iar prin întrebarea ce urmeaz�, Elisabeta d� 
m�rturie despre Maria, recunoscând �i proclamând c� 
o are în fa�� pe Mama Domnului nostru Isus Cristos.

d) A cinstit-o Isus când, dup� reg�sirea Sa în tem-
plu, se spune c� îi era supus ei �i lui Iosif, ascultând de 
Dumnezeu �i de p�rin�ii S�i: Apoi s-a pogorât împreun� 
cu ei, a venit la Nazaret �i le era supus.” (Luca 2,51)

Dup� împlinirea vârstei de 12 ani, Isus urc� la Ie-
rusalim împreun� cu p�rin�ii s�i �i la sfâr�itul s�rb�to-
rii, r�mâne nev�zut în Templu, în mijlocul înv���torilor 
pe care-i asculta dar �i discuta cu ei, uimindu-i cu r�s-
punsurile sale pline de în�elepciune. Dup� trei zile este 

g�sit de Maria �i u�or mustrat, r�spunde:”Nu �ti�i oare 
c� se cuvine s� � u în cele ale Tat�lui meu?” (Luca 2,49) 
Dup� care coboar� cu ei în Nazaret �i le sete supus, în-
v��ând El însu�i cinstirea p�rin�ilor, împlinind Cel din-
tâi porunca dumnezeiasc� din Decalog. „El a înv��at 
s�-i cinsteasc� pe p�rin�i, dar negre�it dup� Dumnezeu, 
c�ci dragostea de El trebuie s� � e mai tare decât cea 
natural� �i p�rinteasc�.” (Trei vie�i bizantine ale Maicii 
Domnului, Ed. Deisis, Simeon Metafrastul,23,24)

e) Au cinstit-o oamenii simpli: „Fericit este pân-
tecul care Te-a purtat.” (Luca, 1,27)

f) Ea îns��i a prev�zut cinstirea pe care o va primi 
în viitor: „ Iat�. de acum m� vor ferici toate neamurile. C� 
mi-a f�cut mie lucruri mari cel atotputernic.” (Luca 1,48)

În Evanghelia dup� Ioan:
g) Domnul Isus a cinstit-o când �i-a început via�a 

public�, îndeplinindu-i rug�mintea la Nunta din Cana 
Galilei:  „Nu mai au vin” (Ioan 2,3) „Umple�i vasele 
acestea cu ap�.” (Ioan 2,7).Cu m�sur� �i în�elepciune, 
Maica lui Isus sugereaz� doar în chip discret facerea 
acestei (prime) minuni, dup� care spune slujitorilor s� 
fac� orice le va spune Fiul ei.

 
i de aici, înainte, de�i altfel decât în anii co-
pil�riei lui Isus, Fecioara Maria va �  neîncetat unit� cu 
Fiul ei �i-i va sta mereu al�turi, în toate ceasurile de 
întristare, chiar �i atunci când, la vremea Patimii, to�i 
cunoscu�ii �i ucenicii L-au p�r�sit sau t�g�duit: ea L-a 
urmat îndeaproape � ind un exemplu �i pentru celelalte 
femei s�-i stea al�turi Fiului lui Dumnezeu.

h) Pe cruce, Mântuitorul a cinstit-o încredin�ând-
o ucenicului S�u iubit �i mai ales încredin�ându-l pe el 
(�i pe to�i oamenii) grijii ei de mam�.

 „Femeie, iat� � ul t�u” „Iat� mama ta” (Ioan 
19,26-27)

La picioarele Crucii începe acea special� încre-
din�are a omului în grija Maicii lui Dumnezeu încredin-
�are care apoi a fost exprimat� �i tr�it� variat în Istoria 
Bisericii. Misterul „femeii” din Genez� 3,15 �i pân� la 
Apocalips 12 se lumineaz� datorit� leg�turii speciale ce 
o une�te pe Fecioara Maria cu Biserica. Mam� a lui Isus 
Cristos, R�scump�r�torul �i Mântuitorul nostru, Maria 
particip� cu su	 et de mam� la „lupta aprig� împotriva 
for�elor întunericului”, (GAUDIUM ET SPES,37) lupt� 
ce va str�bate întreaga istorie a neamului omenesc, iar 
Maria va �  identi� cat� cu „ femeia îmbr�cat� în Soa-
re”. (Apocalips� 12)

Aici la picioarele Crucii, Maria, Mama lui Isus, 
a fost dat� � ec�rui om ca mam�. Aici, pe Calvar, Mai-
ca lui Dumnezeu începea o nou� maternitate. Este o 
maternitate spiritual� mesianic� fa�� de tot poporul r�s-
cump�rat de Cristos. De acum va apar�ine misterului 
Bisericii �i va �  prezent� în lucrarea �i misiunea ei, ac-
�ionând prin credin�a �i evlavia personal� a credincio�i-
lor, prin iubirea �i speran�a lor. (va urma)
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Apelul pentru Unitate al Episcopilor Catolici din Uniunea European�

Vizit� pastoral-misionar�

“Ne-am unit pentru mai bine”. Cu ocazia eve-
nimentului deschiderii Adun�rii Plenare de Toamn� a 
episcopilor COMECE, care a avut loc la Bruxelles, în 
perioada 21-23 noiembrie, cardinalul Marx, pre�edin-
tele COMECE, a evocat aceast� fraz� a Declara�iei de 
la Berlin din martie 2007.

În discursul s�u, dedicat “provoc�rilor actua-
le ale UE �i contribu�iei cre�tinilor”, cardinalul Marx 
a invitat la reinventarea proiectului european: “Noi, 
europenii, suntem uni�i în pace, în vederea fericirii �i 
prosperit��ii pe care le dorim pentru noi în�ine �i pentru 
întreaga lume. Este necesar nu numai s� a� rm�m acest 
lucru, dar s�-i �i câ�tig�m pe europeni pentru aceast� 
idee, s� ne aventur�m �i s� c�ut�m un nou început“.

În contextul crizei actuale, episcopii COMECE 
sunt con�tien�i c� reformele care s-au întreprins în mul-
te state din zona euro ar trebui considerate ca o modali-
tate pentru ca Europa s�-�i men�in� rolul s�u în secolul 
al XXI-lea. Sacri� ciile impuse popula�iei de c�tre gu-
verne nu trebuie s� mearg� totu�i împotriva justi�iei so-
ciale. Episcopii fac apel �i la cet��eni, pentru a r�mâne 
uni�i �i solidari în fa�a crizei actuale.

Pentru a-�i aduce contribu�ia proprie, episcopii 
COMECE doresc s� trimit� un puternic semnal de soli-
daritate european�, mai ales c�tre cei din ��rile lovite în 
mod special de criza economic� curent�. De aceea au 
decis ca în lunile urm�toare s� re	 ecteze, în parteneriat 
cu Organiza�ia Caritas Europa, asupra consolid�rii aju-
torului intra-european furnizat de c�tre Biseric�.

Mai mult, pentru a pecetlui �i la nivel spiritu-
al aceste leg�turi de solidaritate, delegatul austriac Dl. 
Egon Kapellari a fost solicitat de c�tre colegii s�i din 
COMECE, s� dezvolte o ini�iativ� de Rug�ciune pentru 

Europa, care ar putea �  introdus� în întreaga comunita-
te european�, prin implicarea cre�tinilor din toate ��ri-
le, precum �i a comunit��ilor religioase. 

Pentru a dep��i numeroasele divergen�e na�iona-
le �i culturale �i totodat� pentru a ajunge la o mai mare 
unitate în munca lor, delega�ii COMECE ai Conferin�e-
lor Episcopale din statele membre UE sunt angaja�i s� 
promoveze – prin schimb de experien�� �i colaborare – 
con�tiin�a apartenen�ei la o singur� Biseric� în Europa: 
Ecclesia în Europa, la care s-a referit Papa Ioan Paul al 
II-lea. Cu ocazia celei de-a 10-a anivers�ri a Exorta�i-
ei Apostolice cu acela�i nume, COMECE va organiza 
anul viitor o serie de evenimente la Bruxelles.

Adunarea Plenar� a vizat �i reformarea func�io-
n�rii interne a COMECE. Prin metode de lucru înnoite 
�i mai e� ciente, COMECE va �  mai bine preg�tit� pen-
tru a aborda noile provoc�ri care deriv� dintr-o Europ� 
în criz�, �i va � , totodat�, capabil� s� � e un real parte-
ner – prin ad�ugarea concep�iilor sale socio-etice – în 
procesul de integrare european�. 

În timpul Adun�rii Plenare, episcopii COMECE 
au desemnat un nou secretar general, pentru un mandat 
de 3 ani. Pr. Patrick H. Daly este un preot de 61 de 
ani din dieceza de Birmingham (Marea Britanie), care 
î�i va lua în primire noua îns�rcinare în ianuarie 2013. 
Cu aceast� ocazie, se va organiza o recep�ie, pentru a 
onora atât secretarul general care-�i termin� mandatul, 
cât �i pe cel nou ales. Episcopii doresc s�-i mul�umeas-
c� astfel p�rintelui Piotr Mazurkiewicz pentru munca 
depus� în ace�ti 4 ani. Diaconul austriac, Dr. Michael 
Kuhn este îns�rcinat cu conducerea Secretariatului în 
perioada interimar�.

Biroul de pres� COMECE

În dup�-amiaza zilei de duminic�, 21 octombrie 
2012, PSS Virgil Bercea, episcopul Oradiei, responsa-
bil cu diaspora în cadrul Sinodului BRU, a f�cut o vi-
zit� pastoral-misionar� în Parohia „Sfântul Andrei” din 
localitatea Recanati, Provincia Macerata, p�storit� de 
Pr. Marius Go�ea. Preas� n�itul Virgil a fost întâmpinat 
atât de credincio�i români, din toate col�urile Româ-
niei, cât �i de cei italieni. A avut loc de asemenea �i o 
întâlnire cu ES Claudio Giuliodori, episcopul locului.

Aceast� vizit� re	 ect� preocuparea constant� a 
Bisericii Române Unite pentru coeziunea comunit��ilor 
române�ti din diaspor�.

Momentul central al vizitei a fost celebrarea 
S� ntei Liturghii de c�tre cei doi Episcopi, ES Claudio, 
�i PS Virgil. Al�turi de Preas� n�iile Lor au concelebrat 
pr. Marius Go�ea, parohul comunit��ii române�ti din 
Recanati, preo�i italieini ai locului, pr. Cristian Coste, 
care a sosit cu credincio�i ai comunit��ii din Rimini pe 

care o p�store�te �i pr. Alin Cândea de la Colegiul Pon-
ti� cal „Pio Romeno” din Roma. La eveniment a fost 
de asemenea prezent domnul George Teseleanu, con-
sulul onori� c de Ancona �i domnul Paolo Marcovici, 
responsabil cu ecumenismul în Dieceza de Macerata.

Întâlnirea celor doi episcopi, pe lâng� cele enu-
merate mai sus, a fost �i o înt�rire a dialogului, totodat� 
împlinindu-se �ase ani de la în� in�area parohiei, pro-
motori ai acesteia � ind pr. Marinel Mure�an, protopop 
de Emilia Romagna �i pr. Cristian Coste, actualmente 
paroh de Rimini.

R�spunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de 
c�tre credincio�ii parohiei „Sfântul Andrei”.

La încheierea S� ntei Liturghii, ierarhii au �inut 
câte un cuvânt de înv���tur�, dup� care au oferit celor 
prezen�i binecuvântarea arhiereasc�.

Biroul de pres�
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Parohia Greco-Catolic� din Vintere, celebreaz� alternativ

În diminea�a zilei de 28 noiembrie 2012, Paro-
hia Greco-Catolic� din Vintere, jude�ul Bihor, a fost 
pus�, de c�tre executorul judec�toresc, în posibilitatea 
de a sluji alternativ în biserica localitate, al c�rei pro-
prietar de drept este. Reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe 
Române au refuzat s� î�i îndeplineasc� obliga�iile �i s� 
permit� de bun� voie accesul în imobil reprezentan�ilor 
Bisericii Greco-Catolice. Biserica Greco-Catolic� con-
sider� celebrarea alternativ� ca � ind, �i în acest caz, 
calea de urmat pentru ca credincio�ii celor dou� culte 
s� nu aib� de suferit.

Biserica greco-catolic� din Vintere, jude�ul Bi-
hor, a fost con� scat� de Statul Român în 1948 �i dat� 
în folosin�� Bisericii Ortodoxe Române. Dup� c�derea 
regimului comunist, ca urmare a refuzului sistematic al 
Bisericii Ortodoxe Române de a permite accesul cre-
dincio�ilor greco-catolici din Vintere în biseric�, Paro-
hia Greco-Catolic� a deschis ac�iune în justi�ie pentru 
recuperarea bisericii, proces care a fost câ�tigat de� nit 
�i irevocabil în anul 2008.

Decizia civil� nr. 4643/2012 pronun�at� în data 
de 1 noiembrie 2012 oblig� Parohia Ortodox� s� per-
mit� comunit��ii greco-catolice accesul zilnic în biseri-
c� pentru desf��urarea activit��ilor religioase speci� ce 
cultului greco-catolic.

Reprezentan�ii greco-catolici au apelat la exe-
cutorul judec�toresc datorit� faptului c� reprezentan�ii 
Bisericii Ortodoxe Române au refuzat orice form� de 
dialog constructiv �i solu�ia practic� de slujire alternati-
v� a celor dou� comunit��i religioase în biserica greco-
catolic� din localitate.

În data de 22 noiembrie 2012 a avut loc la sediul 
Prefecturii Bihor o întâlnire între parohia greco-catolic� 
�i cea ortodox� din Vintere, mediat� de prefectul Jude-
�ului Bihor, domnul Claudiu Pop, prin care s-a dorit g�-
sirea unei solu�ii amiabile pentru ca �i credincio�ii gre-
co-catolici s� poat� celebra, dup� 64 de ani, în biserica 
în care s-au rugat �i str�mo�ii lor. La întâlnire au mai 

participat: chestorul Liviu Popa, �eful Inspectoratului de 
Poli�ie al Jude�ului Bihor, �i colonelul Ioan Huluban, �e-
ful Inspectoratului de Jandarmi Jude�ean Bihor.

La aceast� întâlnire partea greco-catolic� a venit 
cu un program de slujire alternativ�, în care urma s� slu-
jeasc� între orele 09.00 �i 11.00. Partea ortodox�, cu toa-
te c� �tia scopul întâlnirii de la prefectur�, nu a venit cu 
nici o propunere din partea sa, lucru observat �i de dom-
nul prefect. Pentru c� partea ortodox� nu a fost de acord 
cu acest program, partea greco-catolic� a acceptat vari-
anta slujirii între orele 09.00 �i 10.30. Din p�cate, partea 
ortodox� nu a fost de acord nici cu aceast� propunere.

În consecin��, a avut loc o nou� întâlnire vineri, 23 
noiembrie, la sediul Prim�riei Holod, la care au partici-
pat cele dou� p�r�i, mediat� de primarul comunei Holod, 
domnul Ioan Horga. Nici de aceast� dat� nu s-a ajuns la 
un acord cu privire la orarul celebr�rilor alternative.

Întrucât Parohia Ortodox� nu �i-a îndeplinit obli-
ga�ia de a respecta hot�rârea judec�toreasc�, executorul 
a decis trecerea la executare silit�.

În diminea�a zilei de 28 noiembrie, executorul 
judec�toresc, înso�it de c�tre poli�ie �i jandarmerie, s-a 
deplasat la biserica din Vintere pentru a permite acce-
sul în biseric� preotului �i credincio�ilor greco-catolici. 
De�i a fost în�tiin�at în mod o� cial despre acest lucru, 
preotul ortodox nu a fost prezent la fa�a locului �i nu 
a putut �  g�sit de c�tre executorul judec�toresc nici la 
domiciliul s�u �i nici telefonic. De asemenea, nu a fost 
prezent nici un alt reprezentant al Bisericii Ortodoxe 
Române sau al Parohiei Ortodoxe din localitate.

Executorul judec�toresc a constatat c� partea 
ortodox� nu �i-a îndeplinit obliga�iile prev�zute în ti-
tlul executor, refuzând în mod tacit s� î�i îndeplineasc� 
aceste obliga�ii. Din aceast� cauz�, executorul judec�-
toresc a fost obligat ca, pentru a pune în posesie par-
tea greco-catolic�, s� cear� deschiderea for�at� a celor 
dou� u�i ale bisericii. U�ile bisericii au r�mas intacte, 
aplicându-se provizoriu câte un lac�t pe � ecare, pân� la 
schimbarea yalelor. Un exemplar al cheilor de la noile 
lac�te a fost predat preotului greco-catolic, un al doilea 
a fost introdus de c�tre executorul judec�toresc în cutia 
po�tal� de la domiciliul preotului ortodox din Vintere, 
iar un al treilea exemplar va �  înmânat, de c�tre acela�i 
executor, Episcopiei Ortodoxe a Oradiei.

Men�ion�m c� Biserica Greco-Catolic� nu do-
re�te ca credincio�ii ortodoc�i din localitate s� r�mân� 
f�r� o biseric� în care s� se poat� ruga �i consider� c� 
solu�ia slujirii alternative este, �i în acest caz, calea de 
urmat. Consider�m c�, la fel ca în occident, unde Bise-
rica Ortodox� celebreaz� în sute de biserici primite de 
la Biserica Catolic�, celebrarea alternativ� este rezol-
varea prin care credincio�ii celor dou� culte s� nu � e 
priva�i de a se putea ruga într-un l�ca� de cult.

Biroul de pres�
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Asocia�ia Tineretului Român-Unit - ASTRU 
Oradea a organizat în seara zilei de 12 noiembrie a.c., 
în Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-Catolic�, 
o conferin�� sub genericul Ce vor fetele? Ce vor b�ie-
�ii? Invita�ii no�tri au fost Iulia �i Dan C�linescu, un 
cuplu care a locuit mul�i ani în Canada, iar de trei ani 
s-au reîntors în �ar� stabilindu-se la Cluj Napoca unde 
locuiesc cu cei trei copii ai lor.

Am considerat oportun s�-i invit�m pe Iulia �i 
pe Dan s� ofere o m�rturie autentic� tinerilor care vor 
s� �tie ce presupune angajamentul unei rela�ii care �in-
te�te înspre c�s�torie. În consecin��, cei doi ne-au adus 
în aten�ie iubirea cu care Dumnezeu s-a gândit la noi, 
� ii S�i, când ne-a creat. Iulia �i Dan ne-au sintetizat 
parcursul pe care un cuplu îl parcurge pân� ajunge la 
celebrarea tainei c�s�toriei. 

Tinerii sunt gata, de cele mai multe ori sub in	 u-
en�a st�rii de „îndr�gostire” s� ofere totul partenerului. 
Singura condi�ie necesar� unei d�ruiri totale, trup �i 
su	 et, în rela�iile ce se stabilesc în zilele noastre, este 
aceea a iubirii. Dar nu iubirea care se jertfe�te pentru 
cel�lalt, iubirea cu care Dumnezeu Tat�l ne iube�te, ci 
iubirea noastr� mic� �i condi�ionat� de factori exteriori. 
Iubirea care iube�te doar dac� este iubit�. 

În cadrul acestei conferin�e s-au spus lucruri ce 
se �in t�inuite, uneori, dintr-o absurd� pudoare. Sexua-
litatea este un subiect care ne scandalizeaz� în teorie, 
dar mul�i tineri fac abuz de acest mare dar al dragostei 
pe care Dumnezeu l-a rezervat celor c�s�tori�i pentru a 
da na�tere unor vie�i. 

Iulia �i Dan au amintit faptul c� tinerii se gr�besc 

s� se ofere trupe�te partenerului f�r� s� pretind� nimic, 
„atâta timp cât îl/o iubesc, nu face nimic”. Ei bine, con-
di�ia de baz� nu este aceast� iubire mai degrab� for�at�, 
ci acea iubire care atunci când vine vorba de iubire to-
tal�, necondi�ionat� spune „da” �i în momentul în care 
unul dintre parteneri propune: dac� dore�ti s� m� ofer 
�ie trup �i su� et, c�s�tore�te-te cu mine! Într-o astfel 
de situa�ie, din p�cate, de cele mai multe ori partenerul 
fuge f�r� s� doreasc� s�-�i asume o astfel de responsa-
bilitate. Într-o astfel de situa�ie, se mai poate vorbi oare 
despre iubire necondi�ionat�, iubire autentic�?

Seara zilei de 12 noiembrie a fost pentru tinerii 
prezen�i o invita�ie la responsabilitate, o invita�ie seri-
oas� la re	 ec�ie: cu adev�rat suntem capabili s� iubim 
precum Tat�l Ceresc, dar oare cât de mult ne dorim 
asta? Cât de mult ne dorim ca iubirea Sa s� se re	 ecte 
în conduita noastr�, a tinerilor?

Ana-Maria GRAD

Conferin�� la Facultatea de Teologie

S�rbatoarea Sfântului Nicolae în Parohia din Chilioara
Joi, 6 decembrie 2012, de s�rb�toarea Sfântului 

Ierarh Nicolae, peste 70 de copii �i tineri din Protopo-
piatul Zal�u, dar �i credincio�i, s-au întâlnit în Parohia 
Greco-Catolic� din Chilioara pentru a celebra Sfânta 
Liturghie, pentru a se ruga �i pentru a se închina la 
moa�tele Sfântului Nicolae - protectorul copiilor.

Sfânta Liturghie a fost celebrat� de c�tre pr. Va-
ler P�r�u, protopop de Zal�u împreun� cu pr. Daniel 
Bertean, pr. Alexandru Fi�, �i pr. Vasile-Adrian Pop.

În cuvântul s�u de înv���tura pr. protopop Valer, 
a reamintit despre anul credin�ei în care tocmai am in-
trat, �i a f�cut o scurt� istorisire despre Sfântul Ierarh 
Nicolae – patronul Eparhiei de Oradea �i protectorul 
copiilor. Totodat� acesta a subliniat faptul c� în parohia 
din Chilioara se a	 � moa�tele Sfântului Nicolae, d�ru-
ite parohiei de c�tre un episcop din Italia în anul 2009, 
cu ocazia s� n�irii bisericii. 

Sfânta Liturghie a fost animat� de c�tre copiii 
din Zal�u, iar la sfâr�itul Liturghiei � ecare copil a pri-
mit câte un cadou de la Mo� Nicolae.

Mul�umim în mod special p�rintelui Vasile Bar-
bolivici, protopop de Vene�ia, � u al satului, d-nei Ma-
nuela Manolache, familiei Muste Gheorghe �i familiei 
Rusu care, prin contribu�ia lor, au f�cut ca aceast� s�r-
b�toare s� � e cu totul deosebit�.

Pr. Vasile Adrian POP
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ	RI
Cu adev�rat, ar trebui s� facem doar ceea 

ce putem face f�r� efort, f�r� încrîncenare. Ar 
trebui s� facem doar ceea ce ne iese din joac�.

Eternitatea nu poate �  tr�it� decît clip� 
de clip�. Doar prin moarte ne putem m�sura cu 
eternitatea. Clipa este poarta eternit��ii, treapta 
ei obligatorie. Eternitatea este începutul (clip� de 
clip� al) timpului.

E�ti scriitor cînd po�i vorbi despre om ca 
�i cînd ai face parte dintr-o alt� specie. Unii î�i 
consum� via�a cu preg�tirile pentru via��.

Memoriile publicate seam�n� cu nudismul 
unui schelet.

Sînt oameni care leag� prietenii sincere �i 
durabile doar pe baz� de defecte. Unele prietenii 
se cl�desc pe dec�deri umane asem�n�toare, pe 
solidaritatea unor nemernicii.

Nu exist� cî�tig dac� nu ai înv��at nimic 
din pierderea echivalent�.

Dup� cîte o vizit� în sat (tot mai rar�) m� 
simt mai gol decît un de�ert. Parc� mor cîte un 
pic exact în leag�nul în care m-am n�scut. Tot 
mai des, pîmîntul din mine se cere acas�. Prin 
moarte d�m, de fapt, înapoi p�mîntul cu auto-
graf. Dumnezeu ne cheam� în cer via p�mînt.

Existen�a poate �  reprezentat� chiar �i de 
doi oameni. Inexisten�a are nevoie de o lume.

Omul – un schelet în extaz.
Parc� divinitatea l-a f�cut pe om doar ca 

s� distrug� restul crea�iei. S� de�ertizeze terenul 
pentru un nou început. M� mir c�, primindu-i pe 
unii cu binecunoscuta-i generozitate, p�mîntul 
nu face indigestie.

Omul – o minune din carne �i oase. Nu-
mai Dumnezeu putea face din aît de pu�in atît 
de mult. Dumnezeu este subiectul din care poate 
începe orice lume. De fapt, lumea este dialogul 
lui Dumnezeu cu el însu�i.

Toate c�r�ile mele sînt doar resturile c�r-
�ilor pe care a� �  vrut s� le scriu. Totu�i, ele sînt 
adev�ratul meu necrolog.

Aristotelic vorbind, binele este chiar pl�ce-
rea (trupeasc� �i su
 eteasc� a) binelui. Problema 
e c� �i r�ul poate produce uneori pl�cere. 

Lumea este doar o conven�ie lingvistic�, o 
sum� de cuvinte umplute întîmpl�tor cu semni� ca�i-
ile realului. Ea este re
 ectarea aleatorie a limbajului, 
urma care r�mîne în cuvînt (cunabula verborum).

Putem dialoga cu adev�rat doar pe baza 
argumentativ� a multor t�ceri.

Mul�i (prea mul�i) au ajuns doar în comu-
na primitiv� a limbii române.

Lansare de carte
Aula Magna a Seminarului Teologic „S� n�ii Trei 

Ierarhi” a g�zduit mar�i, 27 noiembrie, 2012 lansarea vo-
lumului Judecata cea dreapt� (editura Logos’94) scris� 
de istoricul Blaga Mihoc, profesor la departamentul or�-
dean al Facult��ii de teologie greco-catolic�.

Prezentarea f�cut� de scriitorul Florin Ardelean 
a accentuat primul studiu al volumului, dedicat acte-
lor tribunalului episcopiei (sec. XVIII-XIX). Nu doar 
cartea a fost prezentat�, ci �i autorul, într-un original 
portret creionat de Florin Ardelean prin tr�s�turi sem-
ni� cative ale personalit��ii lui Blaga Mihoc. 

Autorul a vorbit, apoi, despre geneza c�r�ii, des-
pre implicarea tribunalului (consistoriului) eparhial în 
via�a social� �i in	 uen�a lui în îndreptarea vie�ii împri-
cina�ilor. A amintit, de asemenea, �i celelalte studii, în 
special cel dedicat resurselor Eparhiei de Oradea �i a 
folosirii lor pentru rezolvarea cazurilor sociale, pentru 
sus�inerea culturii �i înv���mântului tinerilor români, 
indiferent de confesiune. 

Cu acest prilej a mul�umit episcopului Virgil Ber-
cea, prezent la lansare, al�turi de mai multe personalit��i 
ale culturii or�dene, pentru sprijinul acordat public�rii 
volumelor sale. Episcopul a luat cuvântul �i a mul�u-
mit autorului �i prezentatorului, ar�tând c� acum, ca �i 
atunci, Biserica este prezent� în via�a comunit��ii, iar 
aceast� via�� este mai bun� sau mai rea �i în func�ie de 
efortul pe care � ecare îl face pentru a deveni mai bun.

În � nal, autorul oferit autografe �i a r�spuns în-
treb�rilor participan�ilor.

Ionu� POPESCU
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Ziua na�ional� a României s�rb�torit� în Londra
Decembrie înseamn� colinde �i sfânta a�teptare 

a Na�terii lui Cristos. Dar colindele de început de de-
cembrie se împletesc, pentru su	 etul românesc, cu sen-
timentul iubirii de neam �i cu aducerea aminte de cei 
care au luptat pentru ca, azi, noi s� spunem, de oriunde 
am proveni �i oriunde ne-am a	 a în lume, c� suntem 
români, � i ai aceleia�i Patrii-Mam�.

Pentru românii greco-catolici din Londra du-
minic�, 2 decembrie 2012, a fost o întreit� s�rb�toare: 
Ziua Na�ional� a României a fost s�rb�torit� cu rug�-
ciune �i cu un concert de colinde române�ti într-o nou� 
loca�ie de cult românesc.

Concertul de colinde a fost sus�inut de Maria-
Andrada Brisc �i Florin-Constantin Pa�cu, ace�tia 
avându-o drept invitat special pe Simona Bedea Furdui. 
Cei trei arti�ti sunt absolven�i de conservator �i de mas-
ter la Academia Regal� de Muzic� din Londra, colegi 
la �coala de muzic� fondat� de ei în vestul Londrei, AB 
Music Dreams. Andrada-Maria Brisc este �i organista 
constant� a Misiunii Române Unite la Londra.

Concertul a fost conceput într-o viziune creativ�, 
îmbinând colindele cu izvorul lor, credin�a. În acest fel, 
Sfânta Liturghie celebrat� de p�rintele Eduard-William 
F�rtan, Rectorul Misiunii Române Unite la Londra, a 
fost pres�rat� cu vechi colinde române�ti, iar ulteri-
or s-au cântat emo�ionante piese muzicale ce ne aduc 
aminte de Sfânta S�rb�toare a Cr�ciunului �i de �ar�.

Noua loca�ie de cult pentru credincio�ii greco-ca-
tolici din Londra este biserica „Bunavestire” în cadrul 
St. Margaret’s Convent, Bethell Avenue – E16 4JU, în 
Londra. Biserica se a	 � la aproximativ egal� distan�� de 
sta�iile de metrou West Ham, Plaistow �i Canning Town. 
Din aceast� duminic� �i pe mai departe toate slujbele co-
munit��ii se vor desf��ura în acest loca� sfânt.

În cuvântul de înv���tur�, p�rintele Eduard-Wil-
liam F�rtan a evocat � gura aureolat� de s� n�enie a epi-

scopului Iuliu Hossu �i f�cut o leg�tur� între evanghelia 
zilei – vindecarea orbului din Ierihon – �i împlinirea ide-
alului unit��ii na�ionale. Cel ce �edea neputincios, orb, 
marginalizat, somat s� tac� a sim�it momentul de har al 
trecerii lui Iisus �i a fost vindecat de Dumnezeu datorit� 
îndr�znelii sale de a striga, de a-�i clama un destin mai 
bun. Tot astfel, poporul transilvan a a	 at lumina demni-
t��ii na�ionale prin îndr�zneala de a în�l�a glas prin tribu-
nii s�i, mul�i dintre ei � i ai Bisericii Unite.

Doamna Vali Staicu, secretar� a Ambasadei Ro-
mâne la Londra a reprezentat institu�ia �i a dat citire 
unui mesaj trimis de Ambasadorul României la Londra, 
dr. Ion Jinga, pentru acest eveniment. În cuvântul rostit 
de d-na Staicu s-a evocat lupta poporului român pen-
tru dobândirea idealului unit��ii �i s-a subliniat aportul 
� ilor ilu�trii ai Bisericii Greco-Catolice la preg�tirea 
momentului istoric 1 Decembrie 1918.

Întreaga atmosfer� a fost plin� de emo�ie sincer� 
�i de bucurie de a putea tr�i momente române�ti auten-
tice �i frumoase la Londra, departe � zic de �ar� dar, prin 
acest eveniment, identi� ca�i luminos cu ea.

Sergiu BARNA

În perioada 17-18 noiembrie 2012, studen�ii laici 
ai Colegiului „Sfânta Familie” din Oradea, înso�i�i de 
formatorii lor, s-au retras din cotidianul agitat al ora�ului 
pentru o zi de medita�ie la Stâna de Vale, re	 ectând la 
importan�a momentelor care le pot c�l�uzi pa�ii spre în-
tâlnirea cu pruncul Isus odat� cu na�terea Lui.

 Aceast� medita�ie a avut ca �i tem�: „Se va 
na�te Isus �i în inima ta?”‚ un subiect prin care cei 
prezen�i au încercat de a în�elege mai profund venirea 
�i scopul Fiului lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor.

 Medita�ia a fost preg�tit� de c�tre Pr. Paul Popa. 
Tema a cuprins cinci subpuncte printre care amintim: 
„Am un dar...”, „Susurul blând...”, „Cr�ciunul inimii”, 
„Cr�ciunul - loc spiritual”,  „Cr�ciunul, unde e?”. Tinerii 
au avut parte de un moment de reculegere personal� în 

natur�, l�sându-se îndruma�i de Cuvântul de înv���tur� 
precum �i de pa�ii atin�i în tem� pentru o mai bun� 
în�elegere a întâmpin�rii spiritului Cr�ciunului.

Dup� aceast� retragere în lini�tea naturii, s-a ce-
lebrat Sfânta Liturghie urmat� de o drume�ie pe munte. 
Seara tinerii au avut parte de un moment petrecut îm-
preun� jucându-se diferite jocuri, bucurându-se.

Aceast� tem� a fost bine primit� de c�tre tineri, 
� ind un imbold spre o mai bun� medita�ie la reîntoar-
cerea �i moartea lent� a zilelor f�r� daruri odat� cu in-
cheierea zilelor f�r� Mo�i Cr�ciuni �i veselii somatice.

Cum ne preg�tim, a�adar, pentru a s�rb�tori ziua 
de na�tere a St�pânului inimii �i zilelor noastre?

Timos BOGD	NEL, Ramona POPA

„Se va na�te Isus �i în inima ta?”
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Alba Iulia, arc peste istorie
În 1918 a avut loc Unirea Transilvaniei cu patria 

mam� – România, la 1 decembrie, eveniment la care 
au participat peste 100 000 de oameni. Acest moment a 
cons� n�it importan�a istoric� a ora�ului �i rolul de “capi-
tal� istoric�” �i “capital� de su	 et” a tuturor românilor.

P�trun�i de importan�a istoric� a acestei zile, am 
participat �i noi, un grup de elevi din clasele IX-XII 
înso�i�i de doamna director adjunct prof. 
andor Maria 
�i prof. Blaga Monica la festivit��ile dedicate acestei 
zile la Alba Iulia. Am fost p�rta�i la momentul solemn 
al depunerii de coroane la statuia lui Mihai Viteazu, de-
dicate memoriei eroilor neamului, la parada militar�, 
�i la Te Deum-ul desf��urat la Catedrala Reîntregirii. 
Apoi, am urm�rit cu deosebit� curiozitate �i emo�ie de-
� larea �i schimbarea g�rzii la Cetatea Alba Carolina. 
Ne-au impresionat solda�ii îmbr�ca�i în uniforme mi-
litare austriece, schimbarea g�rzii pedestre �i c�lare a 
Cet��ii, mul�imea adunat� din toate col�urile ��rii care 
sim�ea din toat� inima române�te. A fost o experien�� 
de neuitat, pe care, cu siguran�� o vom repeta anual. 

“1 Decembrie pentru mine, ca român, reprezint� 
un moment de o bucurie deosebit� care nu poate �  de-
scris în cuvinte, reprezint� ziua în care ne-am rec�p�tat 
vechile grani�e �i libertatea dup� o îndelung� perioad� 

zbuciumat�. Aceast� zi m� face s� � u mândru c� sunt 
roman, mândru de sfântul nostru drapel purtat de bravii 
no�tri eroi pe câmpurile de lupt�. Acel eveniment este 
un omagiu adus tuturor acelora care au pus mai presus 
libertatea decât propria lor via��.

Fie ca bunul Dumnezeu s� ne r�spl�teasc� eroii cu 
fericirea ve�nic�, iar nou�, tuturor românilor s� ne dea 
puterea de a �  mândri de faptele str�mo�ilor no�tri.”

Viorel VANCEA

Ziua Na�ional� a României la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”
1 decembrie 2012, 94 de ani de la Unirea Tran-

silvaniei cu România, Marea Unire! Ziua na�ional� a 
României, a românilor de acas� �i de pretutindeni! În-
f�ptuirile înainta�ilor no�tri la 1 decembrie 1918 sunt 
m�re�e, greu de prezentat azi astfel încât s� rezon�m cu 
atmosfera acelor momente din � ecare col� al Transilva-
niei! 
i totu�i elevii secolului XXI au gânduri profunde 
�i sincere, sentimente de apreciere �i admira�ie fa�� de 
faptele str�mo�ilor, recuno�tin�a pentru c�, ei azi, înva-
�� �i duc mai departe principiile democra�iei…

“În aceast� zi s-au n�scut eroi, s-a scris istoria 
�i termenul de „libertate” a intrat din nou în vocabu-
larul de zi cu zi al cet��enilor României Mari…” (Ale-
xandru Victor, clasa a VII-a B) 

“…Sper într-un viitor mai bun pentru urm�toa-
rele zile de 1 Decembrie, începând prin a lucra la mine, 
în primul rând, apoi la urma�ii mei, promovând astfel 
acele valori, pe care �i eu le-am primit de la p�rin�ii 
mei, la copii, nepo�i, str�nepo�i �i la viitoarele genera-
�ii, crezând c� la un moment dat � ecare ROMÂN va �  
mândru de trecutul �i str�mo�ii lui…” (Szucs Alexan-
dra, clasa a XI-a B)

“…Acel eveniment petrecut atunci este un oma-
giu adus tuturor acelor solda�i care �i-au pus mai pre-
sus libertatea noastr� decât propria lor via��.“ (Van-
cea Viorel, clasa a X-a A)

“… Iubesc România pentru tradi�iile care nu au 

murit înc�, pentru oamenii minuna�i de care suntem 
mândri (sportivi, inventatori, medici, etc). Atâta timp 
cât România va r�mane o �ar� vie, cu oameni care pot 
gândi �i ac�iona liber, locul meu este aici.” (Budau Da-
niela, clasa a X-a B)

“...România este patria mea, restul sunt doar 
��ri…“ (Costea M�d�lina, clasa a XI-a B)

…sunt câteva buc��i din mesajele trimise de ele-
vii Liceului Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea pen-
tru concursul online Gânduri �i sentimente pentru Ziua 
Na�ional�, la care au fost provoca�i de c�tre cadrele di-
dactice. Elevii au avut la dispozi�ie o s�pt�mân� pentru 
a scrie �i trimite mesajele unui juriu alc�tuit din prof. 
educa�ie muzical� Antonia Nica-director educativ, prof. 
lb. român� Paula B�liban �i prof. istorie Mihaela Ol�u. 

Joi, 29 noiembrie, elevii liceului au devenit 
principalii actori ai evenimentului s�rb�torit în curtea 
institu�iei. Directorul institu�iei prof. Andrei Cristea a 
luat cuvâtul în deschidere, marcând importan�a Zilei de 
1 decembrie �i felicitând to�i participan�ii la concurs, 
apoi a invitat profesorii coordonatori prof. Antonia 
Nica �i prof. Mihaela Ol�u s� continue cu premierea 
elevilor. Momentul a culminat, la � nal, cu intonarea 
imnului De�teapt�-te române! Voci de copii, un steag 
fâlfâind în raze de soare, fe�e ce zâmbeau cu emo�ie…
a�a trebuie s� �  fost �i la Alba-Iulia... mai demult!

Prof. Mihaela OL	U
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Lumini �i umbre – dest�inuiri despre credin��

Hramul Bisericii greco-catolice „Sfântul Andrei” din Carei

În seara zilei de 3 decembrie, Asocia�ia Tinere-
tului Român Unit – ASTRU Oradea, a încheiat ciclul 
de interviuri „Lumini �i umbre – dest�inuiri despre cre-
din��”, realizate ca r�spuns la invita�ia Sfântului P�rin-
te Papa Benedict al XVI-lea de a ne aprofunda credin�a 
în acest an special, dedicat credin�ei.

În � ecare prim� luni din lunile octombrie, noiem-
brie �i decembrie, în tihn�, invita�ii ne-au dest�inuit frân-
turi esen�iale de tr�ire a credin�ei. Acest parcurs deosebit 
al �irurilor de interviuri a fost asemenea unei ploi revigo-
rante de haruri, ploaie sub care, noi cei prezen�i, ne-am 
sc�ldat. Este minunat s� �tii c� în „lupta” pe care o duci, 
nu e�ti singur, ci, din contr�, al�turi de tine sunt su	 ete 
sensibile, � rave, dar pline de zel. 

Deschiderea seria de interviuri ni l-a adus aproa-
pe pe p�rintele Iuliu-Vasile Muntean, asistent spiritual 
al Asocia�iei Tineretului Român Unit, ASTRU Oradea. 
P�rintele ne-a oferit o frumoas� m�rturie de credin�� 
prin prisma ochiului de copil, de adolescent, de tân�r 
student, iar mai apoi de preot. Am fost încuraja�i de c�-
tre p�rintele Iuliu s� ne încredem cu toat� � in�a noastr� 
planului Lui întrucât Împ�r��ia Cerurilor poate �  adus�, 
prin credin�a noastr�, aici, pe p�mânt.

Al doilea invitat al interviurilor „Lumini �i um-
bre – dest�inuiri despre credin��”, a fost Preas� n�itul 
Virgil Bercea, Episcop de Oradea. Preas� n�itul Vir-
gil ne-a povestit despre persoanele din via�a dânsului 
care au fost modele de credin�� �i care l-au inspirat în 

credin�a proprie. O mare însemn�tate a avut îndemnul 
Preas� n�itului de a avea mereu o persoan� mai matu-
r� decât noi, pentru a ne sf�tui cu aceasta. To�i tinerii 
sunt supu�i marelui „p�cat” – graba, dar dac� ne oprim 
pentru a discuta o decizie, pentru a cere un sfat, suntem 
mult mai câ�tiga�i.

În ultima zi dedicat� interviurilor, le-am avut 
al�turi de noi pe Doamna Lucia Ciobanu �i pe � ica dân-
sei, Ioana. La � nalul interviului, Ioana ne-a spus c� tot 
ce ne dore�te este „mai mult� iubire!”. Aceast� dorin-
�� de mai mult� iubire este cea mai frumoas� urare pe 
care am putea-o primi înainte de s�rb�toarea Na�terii 
Domnului �i pe care o dorim tuturor oamenilor acum, 
în a�teptarea Celui ce este Iubire.

A.M.G.

Vineri, 30 noiembrie 2012, de s�rb�toarea “Sfân-
tului Andrei” s-a celebrat hramul parohiei greco-catoli-
ce din Carei. Cu aceast� ocazie credincio�ii l-au avut în 
mijlocul lor pe p�storul Eparhiei de Oradea, Preas� n�ia 
Sa Virgil Bercea. 

Cu o zi înainte s-au comemorat 90 de ani de la tre-
cerea în lumea drep�ilor a celui care a fost pr. Vasile Luca-
ciu – cel al c�rui nume îl poart� 
coala Gimnazial� “Vasile 
Lucaciu” din Carei, eveniment la care PS Virgil a luat parte.

S�rb�toarea hramului a început vineri de la orele 
10:00 cu Sfânta Liturghie celebrat� de Preas� n�ia Sa 
împreun� cu un sobor de preo�i din Vicariatul Foraneu 
al Careiului �i cel al S�tmarului. În cuvântul s�u de înv�-
��tur�, PS Virgil a vorbit despre “chemarea adresat� � e-
c�ruia dintre noi, indiferent de meseria ce o practic�m, 
a	 a�i � ind într-o lume în care fenomenul desacraliz�rii 
î�i face sim�it� prezen�a tot mai mult.” De asemenea 
a vorbit despre importan�a rug�ciunii în descoperirea 
chem�rii lui Cristos �i pentru a �  statornici în aceasta.

Totodat� a avut loc binecuvântarea �i s� n�irea 
noii statui a Sfântului Anton de Padova �i a unei icoane 
cu Sfânta Fecioar� Maria.

La s�rbatoare a paticipat un numar mare de cre-

dincio�i �i o� cialit��i, printre ei num�rându-se domnul 
Eugeniu Avram, prefectul Jude�ului Satu Mare, dom-
nul Eugen Kovacs, primarul Municipiului Carei pre-
cum �i distinse personalit��i ale judetului.

La � nal, p�rintele Radu Filip, vicar foraneu �i 
protopop de Carei a mul�umit tuturor credincio�ilor 
pentru participare �i pentru osteneala depus� în slujba 
bisericii, precum �i celor care au sus�inut � nanciar lu-
cr�rile f�cute în Biseric�.

Pr. R�zvan REME�
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 „Exist� boli spirituale? Cum s� le recunoa�tem?”
Asocia�ia Tineretului Român Unit – ASTRU 

Oradea a organizat în data de 19 noiembrie a.c. con-
ferin�a cu numele Exist� boli spirituale? Cum s� le 
recunoa�tem? Evenimentul s-a desf��urat în Aula 
Magna a Seminarul Greco-Catolic „S� n�ii Trei Ie-
rarhi” din Oradea iar invitatul a fost p�rintele dr. Co-
riolan Mure�an.

Cu ajutorul p�rintelui Coriolan, am reu�it s� în-
�elegem în linii mari, dar proeminente, care sunt cele 
opt gânduri rele, ce semni� c� ele, ce consecin�e au �i 
ce remedii exist� pentru a „sc�pa”, sau cel pu�in pentru 
a ne �ine departe de ele.

Primul gând r�u despre p�rintele Coriolan ne-a 
vorbit, a fost philautia. Acest gând r�u se refer� la iu-
birea de sine, dar acea iubire de sine care îl pune în 
inferioritate pe Dumnezeu. Modul acesta de iubire fa�� 
de noi în�ine ne determin� s� avem o viziune eronat� 
�i astfel ajungem s� consider�m c� noi suntem centrul 
vie�ii noastre �i nu Cel care ne-a creat – Dumnezeu.

Al doilea gând r�u, gastrimargia, este gândul 
care se refer� la l�comia pântecelui, dar nicidecum nu 
se refer� la bulimie. O persoan� st�pânit� de acest gând 
r�u va c�uta s�-�i satisfac� pl�cerea de a mânca cu orice 
pre�, iar puterile su	 etului sunt folosite, în mod gre-
�it, tocmai pentru satisfacerea acestei pl�ceri. Persoa-
na atins� de aceast� „boal�” va �  mereu somnolent�, 
f�r� vlag�, lene�� �i, în cel mai r�u caz poate s� apar� 
chiar dezn�dejdea. Acest al doilea gând încurajeaz� al 
treilea gând – porneia. Acest gând, porneia, se traduce 
prin desfrânare. P�rintele Coriolan a subliniat faptul c� 
tr�im într-o societate care ne prezint� realitatea desfrâ-
n�rii tocmai în sens invers: desfrânarea reprezint� o re-
alitate cu care omul trebuie s� aib� contact cât mai des. 

i în cazul acestui al treilea gând, sexualitatea devine 
centrul vie�ii omului �i Dumnezeu, în cele mai fericite 
cazuri, trece pe un loc secund, dac� nu ajunge chiar 
s� nu mai reprezinte nimic. Porneia de� ne�te o iubire 
de sine exclusiv�, cealalt� persoan� devenind doar un 
obiect al satisfacerii propriei pl�ceri. Totodat�, trupul, 
care spune Sfântul Pavel „Sau nu �ti�i c� trupul vostru 
este templul al Spiritului Sfânt, care este în voi, pe ca-
re-l ave�i de la Dumnezeu, �i c� voi nu sunte�i ai vo�-
tri?” (I Cor. 6,19), în momentul în care este st�pânit de 
acest al treilea gând r�u se transform� într-un simplu �i 
gol instrument de pl�cere.

Phylargyria este gândul care se de� ne�te prin 
dorin�a de a strânge cât mai mul�i bani. 
i în cazul aces-
tui gând, societatea ne „înva��” c� în via�� e important 
s� ai cât mai mul�i bani �i cât mai multe bunuri materi-
ale. Observ�m cu mare u�urin�� c�, în mod subtil, dar 
sigur, phylargyria a devenit mentalitatea care domin� 
societatea actual�. Acest gând este o boal� cu evolu-
�ie rapid� întrucât omul, cu cât dobânde�te mai mult, 
cu atât mai mult va dori s� mai agoniseasc�, niciodat� 

nu se va opri, pentru c� niciodat� nu-i va ajunge. 
i în 
aceast� boal�, cu cât g�sim mai mare pl�cere �i confort 
în bunurile exterioare, cu atât ne vom îndep�rta mai 
mult de Dumnezeu.

Al cincilea gând r�u, lype, se de� ne�te ca întris-
tare a su	 etului ce deplânge bunurile materiale, care 
deplânge faptul c� nu �i-a îndeplinit o pl�cere sau o 
poft�. În unele cazuri îns�, întristarea poate s� nu aib� 
cauze clare, suntem tri�ti, dar nu �tim care este motivul.

Cel de-al �aselea gând r�u, orge, se refer� la mâ-
nie – o boal� ce porne�te din irascibilitatea su	 etului. 
Formele acestei mânii sunt resentimentul, ranchiuna, 
batjocura, bucuria de necazul altora �i poate s� ajung� 
inclusiv la forme de violen�� � zic�.

Al �aptelea gând, akedia, de� ne�te o stare a su-
	 etului caracterizat� printr-o lene, ap�sare �i toropeal� 
de tot ceea ce via�a reprezint�. Omul va prefera mai 
degrab� s� doarm� deoarece nu vede nic�ieri lumini�a 
de la cap�tul tunelului �i nimic nu are rost. 

Ultimul gând este denumit kenodoxia – hype-
rephania �i se refer� la slava de�art� �i mândrie. Acest 
gând izvor��te din primul gând, phylautia, dar reprezint� 
o privire pe care omul �i-o a� �eaz� în oglind�. Mândria 
pentru lucrurile exterioare, pentru capacit��ile intelectu-
ale, pentru talente �i dorin�a de putere. Un tip de slav� 
de�art� �i mândrie foarte periculoas� este aceea referi-
toare la cele spirituale – exist� persoane care au ajuns 
la o perfec�iune spiritual� – aceast� mândrie este foarte 
periculoas� pentru c� duce la narcisismul spiritual �i 
omul în cauz� poate s� nu-L mai caute pe Dumnezeu în 
via�a lor spiritual�, ci s�-�i atribuie toate meritele. 

Concluzionând, p�rintele ne-a explicat c� întâiul 
pas ce trebuie f�cut în momentul în care ne confrunt�m 
cu aceste gânduri, este acela al con�tientiz�rii faptului 
c� suntem „�inu�i” de o astfel de boal� �i, remediul cel 
mai bun este pentru absolut toate aceste opt gânduri 
rele, rug�ciunea.

Ana-Maria GRAD
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Hirotesiri de lectori �i ipodiaconi
Ca în � ecare an, de s�rb�toarea Sfântului Ierarh 

Nicolae, Arhiepiscopul de la Mira Liciei, Catedrala epi-
scopal� din Oradea �i-a celebrat s�rb�toarea hramului.

Programul religios a început de miercuri, 5 decem-
brie cu celebrarea Sfântului Rozar la orele 16.00, conti-
nuând apoi cu Sfânta Liturghie la orele 17.00. Vecrernia 
Mare cu Litie �i procesiunea cu s� ntele moa�te ale Sfân-
tului Nicolae, care a urmat, a fost celebrat� de c�tre pr. 
Arhimandrit Horea Ovidiu Pop. A urmat apoi Acatistul 
Sfântului Nicolae celebrat de pr. Eduard Fischer �i Sfântul 
Maslu, celebrat de pr. Ovidiu Duma, parohul catedralei, 
împreun� cu un sobor de preo�i. Vecernia �i Acatistul au 
fost animate de c�tre seminari�tii or�deni. 

A doua zi programul liturgic a continuat cu Sfân-
ta Liturghie la orele 8.00 celebrat� de pr. Anton Cioba 
�i animat� de copiii claselor Step by Step ale Liceu-
lui Greco-Catolic “Iuliu Maniu” din Oradea. La orele 
10.00 a avut loc Sfânta Liturghie arhiereasc� celebrat� 
de PSS Virgil Bercea, episcop de Oradea, împreun� cu 
un sobor de preo�i. La începutul acestei Liturghii patru 

seminari�ti din anul trei au primit tunsoarea lectoral� �i 
�apte seminari�ti din anul patru au fost ridica�i la treapta 
ipodiaconatului. Deja este o tradi�ie împ�mântenit� ca 
de hramul catedralei seminari�tii or�deni s� primeasc� 
treptele minore, ca semn al intr�rii lor în clerul minor 
al Eparhiei de Oradea.

Biroul de pres�

În cadrul „Zilelor Înv���mântului S�l�jean” 
din în acest an, a avut loc un simpozion despre „Fa-
milia Deleu din Pericei”, sus�inut în 22 noiembrie, la 
Prim�ria din Pericei. Evenimentul a fost organizat de 
c�tre Parohia Greco-Catolic� B�d�cin în parteneriat cu 

coala Gimnazial� Nr. 1 Pericei �i Radio Maria.

Invita�i la acest simpozion au fost dr. Marin Pop, 
cercet�tor �tiin�i� c la Muzeul de Istorie �i Art� Zal�u, 
M�rgineanu Viorel, inspector de istorie al Inspectora-
tului 
colar Jude�ean S�laj, P�curar Gheorghe, fost pri-
mar al Comunei Pericei, �i Banczsdai Csaba, actualul 
primar al comunei Pericei.

Simpozionul a început cu „Rug�ciunea lui Iu-
liu Maniu”, rostit� de c�tre preotul Cristian Borz. Pe 
parcursul evenimentului s-a prezentat istoria � ec�rui 
membru al familiei Deleu, dar �i leg�turile pe care 
ace�tia le-au avut cu familia Maniu. Cele dou� familii 
au jucat un rol important în istoria României din a 
doua jum�tate a secolului XIX; totodat�, s-a men�io-
nat faptul c� între aceste familii a existat o leg�tur� de 
ordin spiritual.

Aten�ia a fost îndreptat� spre Iacob Deleu, care 
a fost primul înv���tor din Pericei �i lupt�tor în ar-
mata lui Avram Iancu, �i Victor Deleu, fost primar al 
municipiului Cluj (în perioada iunie 1932 - noiembrie 
1933), secretar general al resortului Interne ales de c�-
tre Consiliul Dirigent de la Bucure�ti, deputat în Ca-
mera Deputa�ilor de la Bucure�ti în anul 1919 �i mai 
apoi pre�edinte al Uniunii Fo�tilor Voluntari Români 
în anul 1922.

Simpozion cultural cu ocazia „Zilelor Înv���mântului S�l�jean”

În încheiere, elevii �colii preg�ti�i de prof. Maria 
Borz, au sus�inut un program cultural-artistic în cadrul 
c�ruia au fost intonate atât cântece patriotice, precum 
Imnul Na�ional, Mar�ul lui Avram Iancu, Trece�i batali-
oane române Carpa�ii, Imnul lui Iuliu Maniu, cât �i un 
buchet de cântece populare s�l�jene, � ind acompania�i 
de Taraful Silvania.

Cu aceast� ocazie, directorul 
colii Pericei, D�-
nil� Augustin, a a� rmat c� dore�te ca aceasta s� � e pri-
ma edi�ie a evoc�rii familiei Deleu din Pericei, urmând 
ca în prim�var� s� � e comemorat� familia Maniu din 
B�d�cin, iar în luna mai, familia pictorului Ioan Sima 
din Pericei.

Ioana GALE
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Exerci�ii Spirituale pentru familii

Zi de medita�ie în natur�

În perioada 23-25 noiembrie 2012 au avut loc 
în localitatea Sânmartin, Bihor, exerci�iile spirituale 
pentru familii, cu tema „Sfaturile evanghelice în via�a 
so�ilor”, relator � ind don Piero Pasquini, cunoscut în 
Italia – �i nu numai – pentru reculegerile �i cursurile 
pentru familii. Don Piero a fost înso�it de trei catehe�i: 
Flavia Avona �i so�ii Pietro �i Sara Calori. Au partici-
pat familii din Arad, Carei, Cluj-Napoca, Dej, Oradea, 

imleul Silvaniei �i Zal�u. Grupurile de familii au fost 
înso�ite de pr. Mihai Tegze�, pr. Ioan M�tie�, pr. Mihai 
V�t�m�nelu OFM conv., pr. Adrian Podar, pr. Andrei 
Borza�i, pr. Vlad Voicu, pr. Daniel Bertean, pr. Florin 
M�rincean �i pr. C�lin Moldovan.

Programul s-a deschis vineri cu o „Lectio divina” 
despre pilda Samariteanului milostiv, expus� de pr. Mihai 
Tegze�, responsabil eparhial cu familiile. În seara ace-
leia�i zile s-a f�cut o Adora�ie Euharistic� pân� la orele 
24.00, rug�ciune condus� de pr. Mihai V�t�m�nelu.

Sâmb�t� diminea�a, dup� ce don Piero a f�cut o 
introducere la cele trei sfaturi evanghelice, a prezentat 
„s�r�cia” iar, dup�-amiaz� a dezvoltat tema „castit�-
�ii”. Sfânta Liturghie a fost celebrat� la orele 18.00, � -
ind urmat� de la orele 20.00 de o dezbatere – moderat� 
de pr. Mihai Tegze� – referitoare la evolu�ia pastora�iei 
familiilor în Eparhia de Oradea.

Duminic�, 25 noiembrie, pr. Piero a prezentat 
tema „ascult�rii”, propunând ca model Sfânta Treime 
�i insistând pe necesitatea celor doi so�i de a ajunge 
întotdeauna împreun� la o decizie. Discursul p�rinte-
lui Piero a fost înt�rit de m�rturiile catehe�ilor italieni, 

precum �i de cele ale familiilor participante. Pr. Angel 
Zareczki, vicarul cu laicii al Eparhiei de Maramure�, a 
prezentat medita�ia „Despre încerc�rile din via�a pro-
fetului Daniel”. Din partea Biroului Pastoral Eparhial 
pentru Laici din Oradea a adresat un scurt salut par-
ticipan�ilor pr. Coriolan Mure�an de la Departamentul 
pentru Pastora�ia Adul�ilor.

Sfânta Liturghie de încheiere a Exerci�iilor Spi-
rituale a fost celebrat� în biserica parohial� din Sân-
martin, � ind prezidat� de pr. Ioan M�tie�, vicar cu lai-
cii al Eparhiei de Cluj-Gherla, concelebrând to�i preo�ii 
prezen�i. Dup� Celebrarea Euharistic�, pr. Ioan M�tie� 
a prezentat ini�iativele cu privire la pastora�ia familiei 
din Eparhia de Cluj-Gherla, iar participan�ii au f�cut 
evaluarea acestor zile de har.

Biroul de pres�

În data de 20.10.2012, asocia-
�ia „Fondacio – Cre�tini pentru lume” 
împreun� cu membrii s�i au organizat 
o zi de întâlnire, re	 ec�ie, medita�ie, 
munc�, rela�ie, o zi de natur� �i aer 
proasp�t într-un cadru special: Stâna 
de Vale. Timp de o zi s-a organizat 
aceast� retragere pentru preg�tirea 
anului pastoral, pentru spiritualitate, 
pentru formare.

Cadrul ales pentru aceast� zi pli-
n� de soare �i mângâieri calde a fost 
deosebit, astfel c� ne-a oferit posibili-
tatea s� organiz�m �i o mic� drume�ie 
�i astfel s� ne bucur�m de natura care 
ne impresiona prin culori care mai de 
care frumoase �i pronun�a.

Mul�umind �i încredin�ând Bunului Dumnezeu misiunea ce ne-a fost oferit� prin toate posibilit��ile, calit��ile 
�i capacit��ile noastre, dorim s� ne ajut�m unii pe al�ii precum �i societatea din jurul nostru, s� continu�m munca 
pentru crearea unei lumi mai bune, invita�ie ce vine pentru � ecare celul� a acestui „corp” – biserica lui Cristos.

Vlad HIRI�
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Colect� Special�
 Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi special� a carit��ii noastre 
comunitare duminica „Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o colect� 
special�. Tasul din data de 11 noiembrie 2012, duminica „Samariteanul Milostiv” 
a fost predat, de 84 parohii asocia�iei. Astfel au intrat în caseria asocia�iei suma 
de 19.386 lei.
 Domnul s� v� binecuvânteze pe 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.

Pr. Olimpiu Todorean
Parohia Sfântul Gheorghe Oradea, 654 lei
Parohia Beznea, 100 lei
Parohia M�n�stirea Maica Domnului
Oradea II 1.760 lei
Parohia Ale�d, 210 lei
Parohia V��ad, 106 lei
Parohia Sfântul Nicolae Oradea I, 1.409 lei
Parohia Sititelec, 22 lei
Parohia Giri�u de Cri�, 45 lei
Parohia În�l�area Domnului Oradea, Decebal, 50 lei
Parohia Schimbarea la Fa��, Oradea, Velen�a, 135 lei
Parohia Nojorid, 50 lei
Parohia Crestur, 100 lei
Parohia Sânlaz�r, 200 lei
Parohia Izvoare, 25 lei
Parohia Suplacu de Barc�u, 150 lei
Parohia Marghita, 300 lei
Parohia Ghenetea, 150 lei
Parohia T��nad, 200 lei
Parohia Silva�, 50 lei
Parohia C�ua�, 50 lei
Parohia S�uca, 200 lei
Parohia Che�, 212 lei
Parohia Ortelec, 45 lei
Parohia Chilioara, 218 lei
Parohia Sfânta Familie, Zal�u, 490 lei
Parohia Beiu�, 304 lei
Parohia Petrani, 40 lei
Parohia 
tei, 250 lei
Parohia Dr�goteni, 50 lei
Parohia Pocola, 167 lei
Parohia Ioani�, 200 lei
Parohia Gr�dinari, 100 lei
Parohia Prisaca, 110 lei
Parohia V�lani de Beiu�, 230 lei
Parohia Uileacu de Beiu�, 35 lei
Parohia B�i�a, 70 lei
Parohia Delani, 81 lei
Parohia Petid, 88 lei
Parohia Sâmb�ta, 352 lei
Parohia Haieu, 266 lei
Parohia Sfânta Treime, Oradea, 307 lei
Parohia Duminica Tuturor S� n�ilor,
Don Orione, Oradea,  311 lei

Parohia Valea lui Mihai, 200 lei
Parohia Voivozi, 80 lei
Parohia Sfântul Anton, Carei, 208 lei
Parohia B�ile Felix, 100 lei
Parohia N�dar, 113 lei
Parohia S�rsig, 266 lei
Parohia S� n�ii Ap. Petru �i Pavel, Zal�u, 332 lei
Parohia Beliu, 142 lei
Parohia Tinca, 60 lei
Parohia Gruilung, 40 lei
Parohia Calea Mare, 74 lei
Parohia Dom�ne�ti, 300 lei
Parohia Câmpia, 154 lei
Parohia S�l�jeni, 150 lei
Parohia Carei Sf.Ap.Andrei, 530 lei
Parohia Luc�ceni, 170 lei
Parohia B�d�cin, 100 lei
Parohia Bobota, 162 lei
Parohia Cam�r, 60 lei
Parohia Cehei, 60 lei
Parohia Cosniciu de Jos, 75 lei
Parohia Cosniciu de Sus, 65 lei
Parohia Drighiu, 125 lei
Parohia Halm��d, 200 lei
Parohia Iaz, 200 lei
Parohia Marca, 140 lei
Parohia Plopi�, 300 lei
Parohia Por�, 140 lei
Parohia Sâg, 133 lei
Parohia 
imleu Silvaniei, 1.225 lei
Parohia 
umal, 1.400 lei
Parohia Valc�u de Jos, 339 lei
Parohia 
ilindru, 250 lei
Parohia Boc�a, 66 lei
Parohia Sântandrei, 600 lei
Parohia Olosig, Seminar Oradea, 150 lei
Parohia Horoatu Crasnei, 125 lei
Parohia Marin, 60 lei
Parohia Huseni, 20 lei
Parohia Bab�a, 280 lei
Parohia Racova, 100 lei
Parohia Ghenci, 200 lei



19Decembrie 2012

Studiu Biblic pentru tineri
Joi, 15 Noiembrie 2012, a avut loc pri-

ma întâlnire de Studiu Biblic pentru tineri, la 
Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea. 

La întâlnire au fost prezen�i 30 de tineri 
dornici s� aprofundeze Cuvântul Domnului. 
Studiul Biblic a început cu o rug�ciune c�tre 
Spiritul Sfânt, iar apoi s-a prezentat pe scurt 
Biblia �i importan�a Studiului Biblic. Cartea 
Genezei a fost punctul de plecare spre primul 
pasaj biblic studiat. S-a f�cut o trecere rapid� 
prin cele mai importante puncte din Vechiul 
Testament pentru a putea ajunge mai apoi la 
Evanghelia dup� Marcu de unde a fost studi-
at primul pasaj �i anume: Chemarea primilor 
discipoli - Mc 1, 16-20:  „Trecând pe lâng� Marea 
Galileii, i-a v�zut pe Simon �i pe Andrei, fratele lui 
Simon, aruncând n�vodul în mare, c�ci erau pescari. 
Isus le-a spus: „Veni�i dup� mine �i v� voi face pescari 
de oameni”. L�sând îndat� n�voadele, l-au urmat. �i, 
mergând pu�in mai departe, l-a v�zut pe Iacob, � ul lui 
Zebedeu, �i pe Ioan, fratele lui, reparându-�i n�voade-
le în barc�. El i-a chemat îndat�, iar ei, l�sându-l pe 
tat�l lor, Zebedeu, în barc�, împreun� cu zilierii lui, 
s-au dus dup� el.”

Pentru explicarea acestui fragment, pr. Antoniu, 
a folosit dou� imagini reprezentative: o imagine a unei 
b�rci pe mare în timpul unei furtuni, iar a doua �i cea 
care a r�mas pe tot parcursul întâlnirii, icoana în care 
Isus îi cheam� pe Petru �i pe Andrei s�-L urmeze. Pe 

lâng� utilizarea imaginilor � ecare a primit o foaie cu 
citatul biblic, un document despre lectura �i interpreta-
rea unui text �i planul Evangheliei dup� Marcu. Dup� 
explicarea pasajului au urmat o serie de dezbateri pen-
tru a g�si împreun� r�spunsurile la întreb�rile care s-au 
n�scut în urma discu�iilor. La � nal participan�ii au r�-
mas s� se cunoasc� mai bine continuând discu�iile la un 
pahar de ceai.

Studiul Biblic este organizat de Biroul Pastoral 
împreun� cu p�rintele Antoniu Chifor, rectorul Semi-
narului Teologic Greco-Catolic din Oradea. Întâlnirile 
sunt lunare, iar pe data de 13 Decembrie, tot la Semina-
rul Teologic, v� invit�m s� participa�i al�turi de tineri la 
aprofundarea credin�ei.

Biroul Pastoral

În dup� amiaza zilei de miercuri, 5 decembrie, 
Mo� Nicolae a înmânat dona�iile adunate de Asocia�iile 
Ave Miriam �i Aegis Ephebum locuitorilor Casei de 
copii “Sfânta Treime” din localitatea Galo�petreu din  
jude�ul Bihor. 

Organizatorii s-au bazat pe dona�iile unor � rme 
�i persoane private (produse alimentare nealterabile) �i 
ce s-a adunat la �coli (haine, juc�rii). Pe vechia curie 

a familiei Frater ardea deja lumina de s�rb�toare, iar 
în cas� 26 de copii a�teptau musa� rii cu un program 
format din poezii �i cântece.

 Conduc�toarea casei Kosza Erzsébet ne-a infor-
mat c�, actualmente sunt 26 de copii din care 17 fete 
�i 9 b�ie�i cu vârste între 3 �i 15 ani, ei sunt din Valea 
lui Mihai, Curtui�eni, S�cueni, 
imian �i Petre�ti (jud. 
Satu-Mare).

 Dup� program, Mo� Nicolae a împ�r�it cadou-
rile personalizate care con�ineau rechizite �colare �i 
dulciuri, organizatorii primind anterior o list� cu copiii 
prezen�i ca s� se poat� preg�tii adecvat.

Pân� când copiii au desf�cut cadourile, cei mai 
mari împreun� cu organizatorii au adus în cas� dona�iile 
pentru traiul zilnic.

Ca �i cuvânt de încheiere a� vrea s� împ�rt��esc 
un text pe care l-am v�zut pe peretele casei de copii �i 
care chiar dac� este destinat copiiilor totu�i este o tem� 
de meditat  pentru adul�i: “Alimentele nu trebuie iubite 
ci mâncate! Trebuie s� ne iubim, nu s� ne mânc�m!”

Rencz Csaba,
www.ermihalyfalva.ro

Mo� Nicolae din Valea lui Mihai la Casa de copii din Galo�petreu
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1,5 Lei

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 2013. 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�. Abonamentele se fac la: Claudiu Boda, Str. 
Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8; 410445 - Oradea; jud. Bihor.

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

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2013
IANUARIE

Inten�ia general�: Pentru ca în acest An al Credin�ei cre�tinii s� poat� aprofunda cunoa�terea misterului lui 
Cristos �i s� dea m�rturie cu bucurie despre darul credin�ei. 

Inten�ia misionar�: Pentru ca toate comunit��ile cre�tine din Orientul Mijlociu, adesea discriminate, s� pri-
measc� de la Spiritul Sfânt t�ria � delit��ii �i a perseveren�ei. 

Luni, 3 decembrie, începând cu ora 14.00, a avut 
loc la Viena întâlnirea anual� a preo�ilor greco-catolici 
din Austria. Ziua a început cu rug�ciunea orei a VI-a, 
la Palatul Episcopal, în capela Sf. Andrei, urmat� de 
discu�ii tot în cadrul palatului, în sala consistoriului. Au 
participat preo�ii vicariatului: preo�ii ucraineni , preo�ii 
români, austrieci, un preot maghiar, un preot sirian me-
lkit, un preot din Belarus si un preot american. 

Lucr�rile au fost conduse de vicarul general Yurij 
Kolasa. Preo�ii români care au participat la conferin�� 
au fost pr. mag. Vasile Lu�ai, rectorul Misiunii Române 
Unite Greco-Catolice din Viena; pr. drd. Ovidiu Pintea, 
vicar parohial în parohia Kagran, Viena; pr. drd. Ioan 
Iulian Hotico, vicar parohial în parohia Leopoldau �i 
al comunit��ii române�ti, Viena; pr. Remus Dan Marsu, 
paroh al comunit��ii greco-catolice din Graz �i spiritual 
la spitalul SMZ-OST; pr. drd. Gheorghi�� Dobrica, spi-
ritual la Spitalul Baumgarten; pr. drd. Alexandru Dumi-
tru Suciu, spiritual la spitalul SMZ-OST. 

S-au discutat diferite teme �i s-a hot�rât ca în 
� ecare an s� se desf��oare exerci�ii spirituale comune 
pentru preo�i, pentru so�iile lor, organizarea unui week-
end pentru preo�i �i familiile lor la Trumau. În partea 
a doua a întâlnirii, Eminen�a Sa, Cardinal Christoph 
Schonborn a mul�umit preo�ilor greco-catolici pentru 

activitatea lor în Austria, atât în parohiile bizantine cât 
�i în cele latine, �i i-a rugat s� ia activ parte la procesul 
de reform� administrativ� ce este în plin� desf��urare 
în Austria. Întâlnirea s-a încheiat la ora 17.30, iar la ora 
18.00 s-a celebrat Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântul 

tefan. R�spunsurile au fost date în doua limbi: în ro-
mân� �i ucrainean�. Corul românesc a fost compus din 
studen�ii Facult��ii de Muzic� din Timi�oara, condu�i 
de dirijorul Sergiu Pantea. 

Dup� Sfânta Liturghie, preo�ii �i so�iile lor au fost 
invita�i ca de obicei la recep�ia organizat� la palatul Epi-
scopal, unde Eminen�a Sa a primit oaspe�ii cu voie buna.

pr. Ioan Iulian HOTICO

Sfântul Nicolae – protectorul copiilor
Duminic�, 2 decembrie 2012, s-a celebrat cea de-a IX-a edi�ie a s�rb�torii “Sfântul Nicolae – protectorul copi-

ilor” la Catedrala “Sf. Nicolae” din Oradea. Sfânta Liturghie a copiilor a fost celebrat� de la orele 12.00 de c�tre PS 
Virgil Bercea împreun� cu pr. Adrian Podar, pr. Paul Popa, pr. Anton Cioba �i pr. Eduard Roman. Al�turi de copiii 
care particip� duminical la aceast� Sfânta Liturghie au fost prezen�i �i copiii claselor Step by Step de la Liceul Greco-
Catolic “Iuliu Maniu” din Oradea, împreun� cu p�rin�ii �i înv���toarele lor. 

Dup� încheierea celebr�rii liturgice, cei aproximatv 180 de copii, împreun� cu p�rin�ii �i înv���toarele lor, s-au 
bucurat împreun� de un program artistic în Sala Festiv� a Liceului Greco-Catolic “Iuliu Maniu”, precum �i o agap� 
fratern� împ�rt��ind din bucate alese aduse de p�rin�ii copiilor participan�i. 

Invitatul special a fost Ovidiu Laz�r care le-a cântat celor prezen�i. 
Monica POPA

Întâlnirea anual� a preo�ilor greco-catolici din Austria


