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Fra�i cre�tini,
Inspirat a fost aleas� tema acestei Octave de ru-

g�ciune pentru unitate din proorocul Miheia. Acest sfânt 
proroc, s�rb�torit de Biserica de tradi�ie bizantin� la 14 
august, în ajunul s�rb�torii Adormirii �i ridic�rii cu tru-
pul �i cu su� etul la cer a Maici Domnului, contemporan 
cu proorocul Isaia, a fost un mustr�tor pentru oamenii 
care îl p�r�siser� pe adev�ratul Dumnezeu �i care s-au 
ab�tut la închinarea la idoli, dedându-se la fapte nedem-
ne. Mutând starea de atunci a poporului ales, la starea 
actual� a noastr�, noul popor al lui Dumnezeu, r�scum-
p�rat cu un pre� atât de mare, oare nu merit�m, la fel 
ca cei de demult, o aspr� mustrare? „Poporul Meu! Ce 
�i-am f�cut �i cu ce te-am împov�rat? R�spunde-mi! Eu 
sunt Cel care te-am scos din �ara Egiptului �i din casa ro-
biei te-am r�scump�rat” (Miheia 6,3-4). Aceea�i expre-
sie a umilin�ei lui Cristos-Dumnezeu o cânt� Biserica în 
slujba Vinerii celei mari, cu acela�i scop mântuitor,  de 
a aminti credincio�ilor cât L-a costat pe El mântuirea 
noastr�, cât de mare este dorin�a Lui pentru ca to�i s� � e 
în unitatea credin�ei, în m�rturisirea împreun� a aceluia�i 
Crez �i în împ�rt��irea acelora�i Sacramente.

L�udabil� �i pl�cut� lui Dumnezeu este ini�iativa 
Bisericilor de a se ruga împreun� pentru unitate. Dar nu 
e su� cient atât! Pân� când nu vor ajunge Bisericile �i toa-
te comunit��ile ecleziale la a suferi din cauza neunit��ii 

cre�tinilor, pân� atunci, a� zice, nici ac�iunea lui Dum-
nezeu în acest sens nu este prea evident�. Starea de 
desp�r�ire trebuie s� devin� o stare incomod� pentru to�i 
cre�tinii; altfel, m�rturia lor este nu su� cient de e� cienta 
în fa�a unei lumi care nu îl recunoa�te pe Cristos drept 
unic Domn �i R�scump�r�tor, în fa�a unei lumi atât de 
secularizate �i de materialist-consumiste, încât nu mai 
are timp pentru a-�i mai pune aceast� problem�.

	i acum, s� ne oprim la tema acestei S�pt�mâni 
de rug�ciune pentru unitate, luat� din proorocul Miheia 
(6,6a): „Cu ce m� voi înf��i�a înaintea Domnului �i m� 
voi pleca înaintea Dumnezeului celui preaînalt?”  Cu ce 
ne înf��i��m noi, cre�tinii mileniului III, în fa�a Domnului 
care ne recunoa�te mereu ca � i? Trebuie s� avem cura-
jul s� r�spundem: Ne înf��i��m cu un cre�tinism împ�r�it, 
frac�ionat, dezbinat. Doar atât? Nu! Ne înf��i��m cu un 
cre�tinism îns�, care, în ciuda atâtor dezbin�ri, caut� c�-
r�rile cele mai potrivite �i inspirate pentru a se cicatriza 
r�nile trecutului, a se vindeca; cre�tinism care caut�, dato-
rit� suferin�ei desp�r�irii, noi mijloace �i metode de apro-
piere între fra�i. Singura cale de apropiere �i de refacere 
a unit��ii este aceea de a ne abandona sincer voin�ei lui 
Dumnezeu, rugându-ne st�ruitor ca acea zi s� nu � e prea 
departe. Ne înf��i��m cu un cre�tinism care are încredere 
în lucrarea Sfântului Spirit în inimile �i-n min�ile celor mai 
responsabili factori în a nu opune stavil� harului unit��ii.

Profetul Miheia (6,8) întrevede aceste c�r�ri care 
ne apropie pe to�i de Dumnezeu �i întreolalt�: „
i s-a 
ar�tat, omule, ceea ce este bun �i ceea ce Dumnezeu cere 
de la tine: dreptate, iubire �i milostivire, �i cu smerenie 
s� mergi înaintea Domnului Dumnezeului t�u!” Dialo-
gul iubirii intre fra�ii desp�r�i�i trebuie s� continue întru 
dreptate. Fra�ii cre�tini, cu inima smerit� �i în spirit de 
poc�in��, s� se supun� dorin�ei lui Isus, exprimat� în mo-
mentul apropierii vinderii, prinderii, procesului, r�stigni-
rii �i mor�ii Sale jertfelnice de pe Cruce: „P�rinte S� nte, 
p�ze�te-i în numele T�u, în care mi i-ai dat, ca s� � u una 
precum suntem Noi… Dar nu numai pentru ace�tia M� 
rog, ci �i pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul 
lor. Ca to�i s� � e una” (Ioan 17,11b.20 �i 21a).

Binecuvântate s� � e eforturile tuturor celor ce se 
str�duiesc ca unitatea cre�tin� s� � e o dorin�� ar�toare a 
tuturor celor ce cred. Binecuvântate �i primite s� � e ru-
g�ciunile noastre, pe care le facem în aceast� Octav� �i-
ntotdeauna, pentru ca dorin�a Inimii lui Isus s� � e împli-
nit�. Prin mijlocirea Maicii Preacurate, Mama P�storului 
celui bun �i frumos, s� coboare peste noi to�i, p�stori �i 
credincio�i, harul smereniei spre unitate.

† Cardinal Lucian MURE�AN
Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unit� cu Roma, Greco-Catolic�

S�pt�mâna de rug�ciune pentru unitatea cre�tinilor
Cuvânt de binecuvântare pentru Octava de rug�ciune pentru unitatea cre�tinilor 

18-25 ianuarie 2013
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Iubi�i fra�i �i surori!
Cu aceast� duminic� dup� Epifanie se încheie 

timpul liturgic al Cr�ciunului: timp de lumin�, lumina 
lui Cristos care, ca un nou soare care apare la orizontul 
omenirii, risipe�te întunericul r�ului �i al ignoran�ei. Ce-
lebr�m ast�zi s�rb�toarea Botezului lui Isus: acel Prunc, 
Fiul Fecioarei, pe care l-am contemplat în misterul na�-
terii Sale, îl vedem ast�zi adult cufundându-se în apele 
râului Iordan, �i s� n�ind astfel toate apele �i universul în-
treg – dup� cum arat� tradi�ia oriental�. De ce îns� Isus, 
în care nu era umbr� de p�cat, s-a dus s� � e botezat de 
Ioan? De ce a dorit s� împlineasc� acel gest de peniten�� 
�i convertire, împreun� cu atâtea persoane care doreau 
astfel s� se preg�teasc� pentru venirea lui Mesia? Acel 
gest – care marcheaz� începutul vie�ii publice a lui Cris-
tos – se a� � pe aceea�i linie cu Întruparea �i cu coborâ-
rea lui Dumnezeu din înaltul cerului în abisul infernului. 
Sensul acestei mi�c�ri de coborâre a lui Dumnezeu poate 
�  rezumat într-un singur cuvânt: iubire, care este însu�i 
numele lui Dumnezeu. Apostolul Ioan scrie: „Prin aceas-
ta s-a ar�tat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a 
trimis în lume pe Fiul S�u, unicul n�scut, ca s� tr�im 
prin El” �i l-a trimis „ca jertf� de isp��ire pentru p�catele 
noastre” (1Ioan 4,9-10). Iat� de ce primul act public al 
lui Isus a fost primirea botezului de la Ioan care, v�zân-
du-l sosind, a spus: „Iat�-l pe Mielul lui Dumnezeu, care 
ridic� p�catul lumii” (Ioan 1,29).

Evanghelistul Luca relateaz� c� dup� ce a primit 
Isus botezul, “pe când se ruga, cerul s-a deschis �i Du-
hul Sfânt a coborât asupra Lui sub chip trupesc, ca un 
porumbel, �i o voce a venit din cer: „Tu e�ti Fiul Meu 
cel iubit, în Tine îmi g�sesc toat� bucuria” (3,21-22). 
Acest Isus este Fiul lui Dumnezeu, total cufundat în 
iubirea Tat�lui. Acest Isus este Acela care va muri pe 
cruce �i va învia prin puterea aceluia�i Duh care acum 
coboar� asupra Lui �i îl consacr�. Acest Isus este omul 
nou care dore�te s� tr�iasc� în iubire, ca un � u al lui 
Dumnezeu; omul care, în fa�a r�ului lumii, alege calea 
smereniei �i a responsabilit��ii, alege s� nu se salveze 
pe El însu�i ci s� î�i ofere propria via�� pentru adev�r 
�i dreptate. (...)

Potrivit tradi�iei, în aceast� diminea�� am avut 
bucuria de a boteza un mare num�r de copii care s-au 
n�scut în ultimele trei sau patru luni. În acest moment 
doresc s� îmi extind rug�ciunea �i binecuvântarea asu-
pra tuturor nou-n�scu�ilor; dar mai ales s� v� invit pe 
to�i s� v� aminti�i de propriul Botez, de acea rena�tere 
spiritual� care ne-a deschis calea vie�ii ve�nice. Fiecare 
cre�tin s� poat�, în acest An al Credin�ei, s� redescope-
re frumuse�ea la a se na�te din nou de sus, din iubirea 
lui Dumnezeu, �i a tr�i ca � u al lui Dumnezeu.

Frumuse�ea rena�terii de sus
15.01.2013

 Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Un an nou este ca o c�l�torie

1.01.2013
Iubi�i fra�i �i surori!
Un an nou fericit tuturor! În aceast� prim� zi a 

anului 2013, doresc s� transmit binecuvântarea lui Dum-
nezeu asupra tuturor oamenilor. O fac cu str�vechea for-
mul� con�inut� în Sfânta Scriptur�: „S� te binecuvânteze 
Domnul �i s� te p�zeasc�! S� caute Domnul asupra ta cu 
fa�� vesel� �i s� te miluiasc�! S�-�i întoarc� Domnul fa�a 
Sa c�tre tine �i s�-�i d�ruiasc� pace!” (Numeri 6,24-26).

A�a dup� cum lumina �i c�ldura soarelui sunt o 
binecuvântare pentru p�mânt, la fel este �i lumina lui 
Dumnezeu pentru omenire, atunci când str�luce�te fa�a 
Sa asupra ei. Iar aceasta s-a întâmplat la na�terea lui Isus 
Cristos! Dumnezeu �i-a ar�tat str�lucirea fe�ei Sale: la 
început într-un mod foarte umil, ascuns – în Betleem, 
doar Maria �i Iosif �i câ�iva p�stori � ind martorii reve-
la�iei Sale; dar încetul cu încetul, a�a dup� cum soarele 
de la r�s�rit ajunge la amiaz�, lumina lui Cristos a cres-
cut �i s-a r�spândit peste tot. Chiar �i în scurtul timp 
al vie�ii Sale p�mânte�ti, Isus din Nazaret a f�cut s� 
str�luceasc� fa�a lui Dumnezeu în �ara Sfânt�, iar apoi, 
prin Biserica însu� e�it� de Spiritul S�u, a extins asupra 
tuturor popoarelor Evanghelia p�cii. „M�rire întru cei 
de sus lui Dumnezeu �i pe p�mânt pace, între oameni 
bun�voire!” (Luca 2,14). Acesta este cântecul îngeri-
lor la Cr�ciun, �i cântecul cre�tinilor de pretutindeni, 
un cântec care din inim� �i de pe buze trece în gesturi 
concrete, în gesturi de iubire ce construiesc dialogul, 
în�elegerea �i reconcilierea.

De aceea, la opt zile dup� Cr�ciun, când Biseri-
ca, asemenea Preas� ntei Fecioare Maria, arat� lumii pe 
Pruncul Isus, Prin�ul P�cii, noi celebr�m Ziua Mondi-
al� pentru Pace. Da, acel Copil, care este Cuvântul lui 
Dumnezeu întrupat, a venit s� aduc� oamenilor pacea 
pe care lumea nu o poate da (cf. Ioan 14,27). Misiunea 
Sa este s� d�râme “peretele din mijloc al desp�r�iturii” 
(Efeseni 2,14). �i atunci când, pe malul M�rii Galile-
ei, El a proclamat Fericirile, printre ele era �i “ferici�i 
f�c�torii de pace, c� aceia � ii lui Dumnezeu se vor che-
ma” (Matei 5,9). Cine sunt f�c�torii de pace? Sunt to�i 
aceia care încearc� zi de zi s� înving� r�ul cu binele, cu 
puterea adev�rului, cu armele rug�ciunii �i iert�rii, cu 
munca onest� �i bine f�cut�, cu cercetarea �tiin�i� c� în 
slujba vie�ii, cu faptele de mil� spiritual� �i trupeasc�. 
F�c�torii de pace sunt mul�i, dar nu sunt g�l�gio�i. Ca 
pl�mada în aluat, ei înal�� omenirea conform planului 
lui Dumnezeu. În primul Angelus al noului an îi cerem 
Preas� ntei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu, s� ne 
binecuvânteze, a�a cum o mam� î�i binecuvânteaz� co-
piii ce trebuie s� plece într-o c�l�torie. Un an nou este 
ca o c�l�torie: cu lumina �i harul lui Dumnezeu, s� � e 
o cale a p�cii pentru � ecare persoan� �i pentru � ecare 
familie, pentru � ecare �ar� �i pentru lumea întreag�.
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(continuare în pag. 5)

La început de an, PSS Virgil Bercea a povestit 
BIHOREANULUI cum a reu�it s� creasc� în via��, 
împ�când Agronomia de la Cluj cu studiul teologiei în 
clandestinitate, mai apoi slujind ca preot „nelegitim”, 
pentru ca dup� revolu�ie s� ob�in� nu doar un master �i 
un doctorat la Universitatea Urbanian� de la Roma, ci 
�i binecuvântarea Papei de a p�stori, din 1996, Episco-
pia Greco-Catolic� a Oradiei.

- Care era situa�ia Bisericii Greco-Catolice 
imediat dup� Revolu�ie �i cum a evoluat ea?

- În 31 decembrie 1989 Biserica Greco-Catolic� 
a fost repus� în drepturi, dar nu existau „norme de apli-
care”, nimeni nu �tia ce trebuie f�cut cu bunurile ce au 
apar�inut acesteia. Eu am crezut c� fra�ii ortodoc�i vor 
avea o mare deschidere fa�� de noi. Din p�cate, n-a fost 
a�a. Noi nu mai aveam nimic. În sediile episcopiilor 
noastre func�ionau institu�ii de stat (la Oradea era Bi-
blioteca Jude�ean�), iar prima liturghie dup� Revolu�ie 
am �inut-o sub cerul liber, în pia�a central� din Târgu 
Mure�. În iunie 1990 l-am înso�it pe episcopul Alexan-
dru Todea la Roma, unde se întorcea dup� o absen�� de 
50 de ani. La Sinodul episcopilor, în fa�a Papei, � ecare 
episcop avea voie s� �in� un discurs de maxim 8 minu-
te. P�rintele Todea a vorbit, într-o lini�te mormântal�, 
o jum�tate de or�. Iar Papa Ioan Paul al II-lea a spus c� 
cine a t�cut 50 de ani are voie s� vorbeasc� o s�pt�mân� 
f�r� s� � e întrerupt. În anul urm�tor Sfântul P�rinte l-a 
f�cut cardinal pe Alexandru Todea. �inea fosrte mult 
la el, erau �i asem�n�tori � zic. A urmat o perioad� în 
care am luptat pentu retrocedarea l�ca�urilor de cult. În 
Episcopia de Oradea sunt acum 90.000 de credincio�i, 
iar o mare parte din biserici au fost restituite.

- A�i reu�it s� ob�ine�i inclusiv Catedrala Sf. Ni-
colae. Cât de mult a d�unat asta rela�iei cu Biserica 
Ortodox�? Cum sunt aceste rela�ii acum?

- Cred c� retrocedarea Catedralei nu a d�unat. 
Din p�cate, îns�, rela�iile institu�ionale cu Biserica Or-
todox� nu sunt prea bune.

„Institu�ional mai sunt probleme”
- Dar este interzis ca ortodoc�ii �i greco-catoli-

cii s� slujeasc� alternativ în aceea�i biseric�? Nu se 
poate instaura aceast� regul�?

- Am insistat pe celebrarea alternativ�, mai ales 
la sate, unde nu are rost s� se construiasc� o a doua bi-
seric�. Din punct de vedere canonic e permis� slujirea 
alternativ�. În Italia în 200 de biserici catolice slujesc 
preo�i ortodoc�i, în Spania în peste 100, în Germania, 
de asemenea, sunt 70. Adic� se poate în orice �ar� nu-
mai în România nu? Nu în�eleg de ce este aceast� fri-
c�. Biserica Ortodox� nu are de ce s� se team� c� mari 
mase ale credincio�ilor s-ar îndrepta spre noi. Dup� 

PSS Virgil Bercea:
„Cre�tinismul este unul singur. Noi, oamenii, l-am sfâ�iat” 

atâ�ia ani, oamenii �i-au g�sit calea. Cred c� în primul 
rând ar trebui s� ne ajut�m unii pe al�ii.

- În Oradea p�storesc de câ�iva ani patru epi-
scopi înc� tineri, cultiva�i �i energici. Dvs., PS Sofro-
nie Drincec, PS Bocskei Laszlo �i PS Csuri Istvan. Ce 
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(continuare în pag. 6)

(urmare din pag. 4)

rela�ii personale ave�i cu � ecare?
- Am rela�ii bune cu � ecare. Personal m� în�eleg 

foarte bine �i cu PS Sofronie, din p�cate institu�ional 
mai sunt probleme.

- Sunte�i român �i catolic în acela�i timp. De 
cine v� sim�i�i mai apropiat, de omologul romano-ca-
tolic sau de cel ortodox?

- �i de unul �i de altul, la fel.
- Ce a�i sim�it atunci când episcopul ortodox a 

fost mustrat pentru s� n�irea Agheasmei Mari împre-
un� cu dvs.?

- Am suferit pentru c� s-au spus foarte multe min-
ciuni. Nu a fost vorba de s� n�irea agheasmei. Fiecare 
am s� n�it agheasmei în biserica proprie. A fost vorba de 
binecuvântarea apelor. Noi am vrut s� reînviem un obi-
cei din perioada interbelic�, când episcopul greco-cato-
lic �i cel ortodox ie�eau la Cri� �i-i binecuvântau apele. 
La acea vreme, �inta dezinform�rii nu era PS Sofronie, 
ci patriarhul Daniel. Se �tie c� mitropolitul Corneanu 
îl sus�inuse pe patriarh, iar PS Sofronie fusese auxilia-
rul lui Corneanu. Atât mitropolitul cât �i episcopul au 
fost ataca�i pe nedrept, primul, dup� cum se �tie, pentru 
c� s-a împ�rt��it la o biseric� greco-catolic�. Dar nici 
acela nu e un p�cat! �i eu m-am împ�rt��it în biserici 
ortodoxe �i pot oricând s� o mai fac. Cre�tinismul este 
unul singur dar din p�cate noi, oamenii, l-am sfâ�iat.

„N-au avut pe cine pune episcop”
- Pu�ini or�deni �tiu c� ave�i o preg�tire de in-

giner agronom...
- Aveam ni�te vecini care au f�cut Agronomia 

�i ei m-au l�murit s� aleg aceast� specialitate. Eu am 
înv��at cu pasiune �i consider cercetarea un domeniu 
fantastic. Anual mergeam la examene la Bucure�ti, 
eram interesat de meserie. Mai mult, mi s-a propus �i 
s� merg la Cluj s� predau la facultate. �eful de la Târgu 
Mure� mi-a atras îns� aten�ia c� dac� vreau s� merg ca 
profesor va trebui s� devin membru de partid, a�a c� 
am renun�at la cariera didactic�.

- Cum a�i ajuns la preo�ie? 
- Mul�i spun c� datorit� faptului c� eram nepotul 

p�rintelui Todea. Din mul�imea de nepo�i pe care i-a 
avut eu am fost cel care a sim�it chemarea spre Bise-
ric�. Am studiat teologia în timpul facult��ii, cu preo�i 
ie�i�i din pu�c�riile comuniste, vizitându-i s�pt�mânal 
acas�, pe ascuns. Colegii mei nici nu cred c� �tiau c� 
sunt preot. Mergeam duminicile �i slujeam pe la case, 
prin blocuri. Riscul era mare. Ca s� nu se aud� slujba la 
vecini d�deam radioul tare în camera al�turat�. Aveam 
doar un patra� r �i o cruce. Când m-a hirotonit în clan-
destinitate, în 1982, p�rintele Todea mi-a zis c� nu-mi 
poate oferi reverend�, ci doar dreptul de a muri pentru 
credin��. Eu personal nu am fost h�r�uit de Securitate. 
Poate �i pentru c� mergeam cel pu�in de dou� ori pe 
s�pt�mân� la Reghin, la p�rintele Todea, care era sever 

supravegheat, deci eram �i eu sub observa�ie. Nu pot îns� 
nega c� nu mi-a fost fric�. Lunea, când m� întorceam la 
serviciu, mi-era team� s� nu se întâmple ceva r�u.

- Ce anume a contat în alegerea dvs. ca epi-
scop? 

- Faptul c� în acel moment nu aveau pe cine s� 
pun�! Eram la Roma în 1992, la studii. M-a c�utat nun-
�iul apostolic John Bukovski, un american cu origini 
slovace. M-a întrebat cum stau cu masteratul �i mi-a 
cerut s� vin acas� dup� ce îl termin. A�a am ajuns vicar 
general la Blaj. Acela�i nun�iu Bukovski mi-a spus în 
1994 c� Papa m-a ales ca episcop auxiliar.

„Credincio�ii sprijin� biserica,
biserica sprijin� urbea”

- Biserica Greco-Catolic� patroneaz� mai mul-
te a�ez�minte sociale, medicale �i �colare. De ce pu-
ne�i un pre� atât de mare pe operele acestea?

- Pentru c�, pe lâng� rolul spiritual al Bisericii, 
nu trebuie s� uit�m de cei s�raci. Biserica catolic� �i-a 
asumat acest rol �i a fost deschiz�toare de drumuri. Pre-
o�ii catolici au fost primii care s-au ocupat de ajutorarea 
droga�ilor �i a prostituatelor.

- Primarul Bolojan v-a mul�umit în mai multe 
rânduri pentru implicarea în via�a urbei. A�i l�sat te-
renuri ora�ului, în vreme ce al�ii cer favoruri � scale. 
Cum vede�i rolul bisericii în comunitate? Cine pe cine 
e chemat s� sprijine?

- Cred c� trebuie s� ne sprijinim unii pe al�ii. Bi-
serica este format� din credincio�i �i e o biseric� vie. 
Credincio�ii sprijin� biserica, iar aceasta sprijin� urbea 
din care face parte. Noi �i Prim�ria suntem institu�ii 
care ne complet�m. Înainte de 1948 aveam foarte multe 
propriet��i, dar �i atunci acestea erau puse în slujba co-
munit��ii. Acum avem Liceul Greco-Catolic care este 
apreciat pentru calitatea înv���mântului. �ti�i c� datea-
z� din 1784 �i a fost prima �coal� în limba român� din 
ora�? Când vine un profesor nou s�-mi cear� acordul eu 
îl întreb dac� merge la biseric�, nu-l întreb la ce biseri-
c� merge. Liceul nu este unul confesional. Atunci când 
am �  putut accesa fonduri europene pentru renovarea 
�i dotarea lui nu s-a în�eles asta �i am pierdut � nan��ri 
importante.

- Când se va termina renovarea Catedralei Sf. 
Nicolae �i a re�edin�ei episcopale? Mai sunt prev�zute 
noi l�ca�e de cult?

- E greu de spus, pentru c� mare problem� sunt 
banii. Sper ca anul acesta s� termin�m exteriorul cate-
dralei. Trebuie s� înlocuim ferestrele �i s� punem vitra-
lii. Renovarea pe exterior cost� 850.000 de euro. To�i 
cred c� pentru noi e simplu, pentru c� primim bani de la 
Vatican. Nimic mai fals. Episcopiile au datoria moral� 
s� sprijine Vaticanul �i nu invers. Renovarea sediului 
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Episcopiei ne mai cost� un milion �i jum�tate de euro. 
Vom mai construi �i biserici. În zona Ciuperca, acolo 
unde am pus la dispozi�ie teren Prim�riei, a� dori o bi-
seric� de unde s� porneasc� Drumul Crucii.

„M-a p�zit Dumnezeu”
- Or�denii v� v�d adesea pe strad� singur, îm-

br�cat simplu, iar unii sunt surprin�i s� constate c� 
nu ave�i un alai în jur. De ce a�i ales acest mod de v� 
înf��i�a lumii?

- Pentru c� a�a sunt eu. Nu reverenda îl face pe 
om, înainte de 1989 eram preot f�r� reverend�. Dar mi 
se pare c� ar �  �i nepotrivit s� merg a�a îmbr�cat la 
cump�r�turi.

- Sunte�i �i decan al Facult��ii de Teologie Gre-
co-Catolic�. Ce v� place cel mai mult în rela�ia cu ti-
nerii înv���cei?

- Tinerii sunt o surs� inepuizabil� de via�� �i spe-
ran��. E foarte important s� �tii s� stai pe lâng� tineri. 
Ast�zi ei au o �ans� fantastic� în a se instrui. �i eu înv�� 
de la ei, �i ei de la mine. Mul�i se întreab� ce vor face 
absolven�ii. Nu to�i vor ajunge preo�i, unii o fac ca a 
doua facultate sau la o vârst� mai înaintat� �i nu renun-
�� la meseriile de baz�. Iar preo�ii nu vor �  niciodat� 
prea mul�i, c�ci preo�ia nu e o meserie, ci o chemare.

- V� ar�ta�i foarte implicat în via�a comunit��ii. 
De Cr�ciunul trecut a�i avut chiar �i o energic� luare 
de pozi�ie fa�� de companiile care î�i �in angaja�ii la 
serviciu de s�rb�tori, în loc s�-i lase în familie...

- Eu fac parte din Comisia Episcopilor Catolici 
care �ine leg�tura cu institu�iile europene. Avem proble-
me care frizeaz� absurdul. C�s�toriile între persoanele 
de acela�i sex, sau posibilitatea ca un copil s� aib� cinci 
p�rin�i: doi donatori, o mam� surogat �i doi p�rin�i ca-
re-i cresc. Noi încerc�m în modul cel mai pozitiv s� 
inform�m guvernele ��rilor noastre când apar diverse 
derapaje. A�a �i când am auzit c� oamenii sunt obliga�i 
s� lucreze în ziua de Cr�ciun. Am luat atitudine. Era 
inadmisibil s� se petreac� a�a ceva, mai ales c� am con-
statat c� � rma Real doar în România lucra de Cr�ciun.

- Sunte�i pasionat de condusul autoturismului? 
A�i avut chiar �i un accident...

- Nu conduc din pl�cere, ci din necesitate. Dac� 
merg la un Sinod la Blaj mi se pare nepotrivit s� duc 
cu mine un �ofer, pe care s�-l �in acolo blocat trei zile. 
Am avut nu un accident, ci trei, dar m-a p�zit bunul 
Dumnezeu (î�i face cruce).

„Am avut prietenii, nu �i iubiri”
- Am tot fost amenin�a�i c� vine sfâr�itul lumii. 

Dvs. �ti�i când se va întâmpla asta?
- P�cat c� o parte din media face atâtat tapaj pe 

subiectul acesta. De foarte multe ori s-a prezis sfâr�itul 
lumii. El va veni când Dumnezeu va decide c� trebuie 
s� vin�. Dac� noi suntem îns� preg�ti�i su� ete�te, nu ne 
sperie sfâr�itul lumii. Oricum suntem datori cu o moarte.

- Care e rolul bisericii azi, într-o societate ma-
terialist� �i tot mai tehnologizat�?

- Biserica d� un sprijin mai ales oamenilor care 
nu se mai reg�sesc în aceast� societate f�r� repere. E 
important de �tiut c� exist� un loc în care putem spune 
tot. Domnul ne ascult� �i reg�sim în el o pace a su� e-
tului.

- Cum e v�zut� Biserica Unit� cu Roma la Va-
tican?

- Bine, din moment ce PF Lucian a ajuns cardi-
nal. Avem parte de o apreciere maxim�. Eu i-am oferit 
anul trecut o icoan� Sfântului P�rinte �i �i-a adus amin-
te de mine. �i nu e u�or ca Papa s� te �in� minte când în 
lume suntem 4.500 de episcopi.

- V� imagina�i via�a în afara bisericii? A�i fost 
îndr�gostit vreodat�? Ave�i regrete c� nu v-a�i înteme-
iat o familie?

- Când am fost student am avut prietenii, nu �i 
iubiri. Mi-am pus întrebarea: de ce oare? Am discutat �i 
cu p�rintele Todea personal aceste aspecte. El nicioda-
t� nu m-a îndemnat s� devin preot. Când alegi drumul 
celibatului trebuie s� � i con�tient c� alegi singur�tatea. 
Te treze�ti la 40 de ani singur, v�zând c� cei de-o seam� 
cu tine au familie iar tu nu ai nimic. Momentele mele 
de singur�tate le ofer lui Dumnezeu, merg pe drumul 
pe care El m-a chemat.

- Un gând de An Nou pentru bihoreni?
- S� aib� încredere în Domnul �i în ei în�i�i! �i 

dac� ne su� ec�m mânecile �i ne apuc�m de munc�, 
poate reu�im s� facem ceva pentru Bihorul nostru.

Mircea CHIRIL�
www.ebihoreanul.ro
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Cinstirea Maicii Domnului în ritul bizantin �i în ritul latin (II)
Maria DOBRINESCU

Începuturile cinstirii Fecioarei Maria în Biseric�
Înc� de timpuriu, Înv���torii �i P�rin�ii Biserici 

au în�eles c� adev�rata credin�� �i m�rturisire a lui Isus 
Cristos ca Fiul Întrupat �i Înviat al Tat�lui ceresc nu o 
pot exclude pe Maria, Maica Sa dup� trup, în care au 
v�zut împlinirea profe�iilor �i a�tept�rilor mesianice. 
Îns� cultul de venera�ie ce i se aduce N�sc�toarei de 
Dumnezeu este diferit fa�� de cultul de adora�ie adus 
S� ntei Treimi. Cultul marian este un cult aparte �i-�i 
g�se�te expresia într-o bog��ie de celebr�ri liturgice �i 
devo�ionale, în diferite forme de pietate cre�tine, în care 
Fecioara este prezent� ca exemplu de credin��, slujire, 
speran�� �i iubire, ca mam� a lui Cristos, a Bisericii �i 
a noastr� deopotriv�.

Timpuriu, din primele secole cre�tine, în Biseri-
c� apare spontan o devo�iune popular� în jurul persoa-
nelor lui Isus Cristos �i a Fecioarei Maria, devo�iune ce 
va �  rati� cat� �i dirijat� liturgic dup� � xarea dogmatic� 
a cristologiei �i a mariologiei, în sec. al V-lea. O forma 
a acestei evlavii cre�tine din primele veacuri a consti-
tuit-o �i apari�ia evangheliilor apocrife de origine po-
pular�, care au izvorât din dorin�a poporului credincios 
de a cunoa�te cât mai multe am�nunte din via�a lui Isus 
�i a Mariei.

S� n�ii P�rin�i au selectat �i au re�inut anumite 
episoade semni� cative, pe care le-au absorbit apoi în 
omiletic�, imnogra� e �i iconogra� e transformându-le 
în parte integrant� a Tradi�iei Bisericii. Acest lucru este 
valabil în primul rând pentru venerarea Maicii Dom-
nului, �tiind c� primele s�rb�tori mariane pleac� în 
exclusivitate, cu excep�ia Buneivestiri, de la episoade 
�i elemente cunoscute numai din evangheliile apocri-
fe, populare. Aceste evanghelii ofereau detalii despre 
începutul �i sfâr�itul vie�ii Fecioarei.(cf. Cristian B�di-
li��, Evanghelii apocrife, Ed. Polirom, Ia�i, 1999, pag. 
13-15). Principalele evanghelii apocrife care au în cen-
tru � gura Maicii Domnului sunt: Protoevanghelia lui 
Iacob (sec II), Evanghelia lui Pseudo-Toma (sec VI), 
Evanghelia Na�terii Mariei (De nativitate Mariae) sec. 
VI, precum �i grupul celor 67 de texte grece�ti, siriene, 
copte, latine, arabe, armene, etiopene �i georgiene din 
ciclul Adormirii Maicii Domnului. Inventariate de Jean-
Michel von Esbroeck în 1981, ele au fost recent studiate 
de Simon Cl. Mimouni într-o monogra� e monumental�, 
preg�tind �i o edi�ie critic� a întregului corpus. (Cf. Trei 
Vie�i bizantine ale Maicii Domnului, Ed. Deisis, Sibiu, 
2001, Traducere Ioan Ic� jr., pag. 264-265.)

Cinstirea Fecioarei Maria în timpurile noastre
Ast�zi, calendarele cre�tine, cel bizantin �i cel 

roman în special, abund� în s�rb�tori liturgice dedicate 
N�sc�toarei de Dumnezeu, promovându-se cu genero-
zitate cultul marian, ilustrând „corect rostul �i privile-

giile S� ntei Fecioare, care îl au în vedere totdeauna pe 
Cristos, Izvorul unic al adev�rului, al s� n�eniei �i al 
evlaviei”. (LUMEN GENTIUM, 67)

De � ecare dat�, credincio�ii se întâlnesc pen-
tru a-i aduce cinstirea cuvenit� Maicii lui Dumnezeu, 
întrecându-se în a în�l�a rugi st�ruitoare, laude sau 
mul�umire �i îndemna�i de iubirea � lial� fa�� de Ma-
ria, Mama lui Isus �i Mama Noastr�, purced la imitarea 
virtu�ilor ei.

a) În calendarul bizantin, locul central între s�r-
b�tori este de�inut de Marele Praznic al Învierii Dom-
nului, S� ntele S�rb�tori de Pa�ti, urmat de cele dou�-
sprezece Mari Praznice, ca importan�� ocupând locul 
al doilea. �apte dintre ele sunt Praznicele Domnului �i 
cinci sunt Praznicele Maicii Domnului onorat� imediat 
dup� Fiul ei. Cu cât este mai cinstit� �i mai venerat�, 
cu atât mai mult se vede m�re�ia Fiului, c�ci Fecioara 
este Theotokos, Panagia �i Aeparthenos (De-a pururea 
Fecioar�).

Pe tot parcursul slujbelor bizantine, care sunt 
lungi �i foarte complexe, Fecioara Maria este foarte des 
pomenit� �i omagiat�.

Sfânta Liturghie, icoan� a Liturgiei cere�ti, are 
un caracter atemporal, conferit în parte de repeti�ia con-
stant� a Litaniilor prin care preot �i popor se roag� pen-
tru nevoile Bisericii �i ale lumii întregi. Prin celebrarea 
liturgic� bizantin� se realizeaz� un domeniu de viziune 
în care lucrurile p�mânte�ti sunt v�zute în leg�tur� cu 
lucrurile cere�ti. „Biserica toat� - s� n�ii, îngerii, Maica 
lui Dumnezei �i însu�i Domnul nostri Isus Cristos” sunt 
prezen�i al�turi de credincio�i. (Cg. Timothy Ware, Is-
toria Bisericii Ortodoxe, pag 265-266) Ace�tia, aduna�i 
pentru Liturghie într-o Biseric� „stabilesc leg�tura cu 
Biserica cereasc� prin intermediul rug�ciunilor liturgi-
ce �i al icoanelor”.(Leonid Uspensky, Teologia Icoanei, 
Ed. Anastasia, Bucure�ti, 1944, pag. 10-11)

Preotul Profesor Dumitru St�niloaie a� rm� în 
„Spiritualitate �i comuniune în Liturgia ortodox�” c� 
icoana este atât de important� în ortodoxie, încât nu 
exist� rit liturgic f�r� ea: „A�a cum nu se poate s�vâr�i 
Sfânta Liturghie f�r� rug�ciuni, la fel nu se poate s�vâr-
�i f�r� icoane. Dac� în mod excep�ional ea se s�vâr�e�te 
într-un alt loc decât în Biseric�, trebuie s� existe cel 
pu�in un antimis, pe care este zugr�vit� înmormânta-
rea Domnului, o icoan� a lui Cristos �i una a Maicii 
Domnului, spre care privesc credincio�ii.” (Prof. Preot 
D. St�niloaie, Spiritualitate �i Comuniune în Liturghia 
ortodox�, Ed. Mitropoliei Olteniei, 1986, pag. 67.)

b) În Biserica Latin�, datorit� extinderii sale, 
exist� un calendar ecleziastic general �i un altul parti-
cular, un calendar al locului, cu norme ce privesc anul 
liturgic, ce începe cu prima duminic� din Advent. Con-
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ciliul Vatican II a aprobat revizuirea anului liturgic cu 
scopul de a înlesni credincio�ilor participarea mai larg� 
la întreg misterul lui Cristos �i la s�rb�torile Fecioarei 
Maria, care este indisolubil legat� de lucrarea Fiului ei. 
În cursul anului liturgic, Biserica roman� venereaz� cu 
deosebit� iubire pe Fericita N�sc�toare de Dumnezeu, în 
cinstea c�reia au fost stabilite un num�r mare de s�rb�-
tori liturgice,(12+3 ) cu dat� � x� sau mobil�, cu sau f�r� 
prime vespere, unele având �i o Liturghie proprie a Vigi-
liei. Cele mai importante sunt Solemnit��ile, a c�ror ce-
lebrare începe din ajun cu prime Vespere, apoi comemo-
r�rile (obligatorii sau facultative) �i celelalte s�rb�tori.

 Celebrarea comemor�rilor se îmbin� cu celebra-
rea feriei respective dup� normele Liturghiei �i Liturgiei 
orelor. Comemor�rile obligatorii ce cad în Postul Mare 
pot �  celebrate doar ca facultative. În sâmbetele de peste 
an în care nu cade nici o comemorare obligatorie se poa-
te face comemorare facultativ� a Fericitei Fecioare.

 În cinstea Fecioarei se pot face �i liturghii votive, 
alese de evlavia credincio�ilor pentru a o venera pe cea 
care este Mama lui Cristos �i prin El, Mama noastr� a tu-
turor, exemplu de credin��, iubire �i speran�� pentru noi.

 Fiecare s�rb�toare liturgic� celebreaz� un anu-
me mister sau eveniment din via�a Preas� ntei, cere-
monia centrându-se pe persoana Mariei �i a misterului 
celebrat: na�terea, bunavestirea, adormirea etc.

 La � ecare Liturghie, dac� nu este prescris al-
tfel, se spun rug�ciunile proprii acelei Liturghii, se ci-
tesc lecturile speci� ce s�rb�torii �i se intoneaz� cânt�-
rile speciale pentru misterul celebrat, toate orânduite �i 
realizate în a�a fel încât s� conduc� la acea participare 
con�tient�, activ� �i deplin� a credinciosului, atât cu 
trupul cât mai ales cu su� etul.

 Înclinarea capului la auzul numelui Fecioarei 

Maria, t�cerea dup� invita�ia la rug�ciune ca �i medita-
�ia dup� lectur� sunt doar câteva gesturi �i semne prin 
care este înt�rit�, hr�nit� �i exprimat� credin�a. Orga �i 
celelalte instrumente muzicale admise pentru a acom-
pania corul sporesc frumuse�ea celebr�rii, în timp ce 
rug�ciunile, lectura �i omilia pun în lumin� mai bine 
diferitele aspecte ale evenimentului celebrat, favori-
zând tr�irea �i participarea activ� a credincio�ilor. (Cf. 
Liturghierul Roman, „Institutio generaly”)

Concluzii:
Fecioara Maria, modelul excelent al Poporului 

lui Dumnezeu „face parte integrant� din misterul mân-
tuirii” (cf. Paulus PP VI, Signum Magnum, 13, 5. 1967, 
n.6), dovedind cu inima �i cu fapta c� a consim�it activ 
�i eminent la Cuvântul lui Dumnezeu, primind f�r� nici 
o re�inere harul �i slujind constant Cuvântului Întrupat.

În Biserica latin� � ecare s�rb�toare marian� este 
celebrat� separat � ind centrat� pe un mister din via�a Fe-
ricitei Fecioare, pe când în biserica bizantin� s�rb�torile 
Fecioarei le urmeaz� imediat pe cele ale Domnului �i în 
cadrul lor lauda Mariei este unit� cu lauda Fiului �i cu lau-
da care, prin Fiul, este în�l�at� c�tre Tat�l, în Spiritul Sfânt.

În Liturghiile latine este sl�vit� maternitatea ei 
divin� �i spiritual�, dar mai ales credin�a cu care L-a 
primit pe Cristos în inima �i trupul s�u �i urmând „as-
cultarea credin�ei” a devenit Mama �i slujitoarea per-
soanei �i operei Fiului s�u.

În slujbele bizantine, a�a dup� cum am mai sub-
liniat, Fecioara Maria este l�udat� împreun� cu Fiul 
s�u pentru calitatea ei de N�sc�toare de Dumnezeu �i 
pururea fecioria ei, r�mânând pururi prezent� în toat� 
desf��urarea istoriei mântuirii, dar �i pentru calitatea cu 
totul excep�ional� �i privilegiat� de Mijlocitoare.

Concert de colinde la Valea lui Mihai
Sâmb�t�, 22 decembrie de la ora 17, a avut un 

loc în Biserica Greco-Catolic� „Na�terea Maicii Dom-
nului” din Valea lui Mihai, Concertul anual de colinde 
„O ce veste minunat�”. În acest an, comunitatea a avut 
bucuria de a asculta colindul corului „Bunavestire” de 
la Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea, dirijat de 
maestrul dr. Radu Mure�an. Vocile angelice magic stru-
nite de bagheta profesorului au transmis facil atmosfe-
ra �i bucuria din ieslea din Vi� aim. Sunetele muzicale 
s-au dovedit p�trunz�toare �i adânc mi�c�toare spre de-
liciul auditiv �i folosul spiritual al auditorilor.

Momentul festiv a fost precedat de s� n�irea a dou� 
icoane – S� n�ii Arhangheli Mihail �i Gavril – de c�tre p�-
rintele Eduard Fischer, vicerectorul Seminarului Mare din 
Oradea. Aceste picturi realizate de pictorul Iosif Chezan �i 
achizionate prin bun�voin�a dlui Ovidiu Savu,  constituie 
ansamblul u�ilor diacone�ti al iconostasului bisericii. 

În acea sear�, s-a în�l�at �i un gând de recuno�-

tin�� �i de rug�ciune pentru eroii Revolu�iei din 1989, 
care prin jertfa lor au adus zorile unor timpuri noi, de 
libertate a poporului �i, mai ales, de rena�tere a Biseri-
cii noastre Greco-Catolice. 

Pr. Zorel ZIMA
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Îi înv���m pe 
copiii no�tri s� � e 
cura�i, respectuo�i, 
politico�i, s�-�i as-
culte dasc�lul �i p�-
rin�ii, s� � e aten�i 
cînd traverseaz� stra-
da, s� nu mint� etc. 
Cu adev�rat, îns�, 
foarte rar ne gîndim 
cum s�-i înv���m s� 
� e genero�i. S� d�ru-
iasc�. �tim c� de s�r-
b�tori, spiritul carita-
bil se manifest� mai 
puternic, dar lectia 
de generozitate este 
mai complicat� �i 
adun� în ea o seam� 
de exigen�e mult mai 
diverse �i mai profunde decât pare la prima vedere. 
Ea înseamn� darul f�cut f�r� ostenta�ie din pu�inul 
pe care îl avem, timpul petrecut cu cei care au nevo-
ie de timpul nostru, cuvinte de încurajare pentru cei 
împov�ra�i. 

Lec�ia de generozitate înseamn� s� � m aten�i 
la cei din jur, s�-i ascult�m, s� le respect�m nevoile, 
dorin�ele, visurile. Ea trebuie s�-l înve�e pe copil ca 
atunci când d�ruie�te s� nu judece, s� nu pun� eti-
chete, s� nu acuze. S� nu promit�, dac� nu se poate 
�ine de cuvânt, s� nu nasc� iluzii, atunci când nu poa-
te oferi nimic.

S� în�eleag� c� generozitatea nu se reduce doar 
la o vizit� la un centru pentru copii sau b�trâni. Ea 
trebuie s� devin� o permanen�� a vie�ii noastre. Dar 
pentru a se realiza acest lucru este nevoie de lec�ii de 
generozitate. �i aici intervine, al�turi de familie, �coa-
la, a c�rei menire este nu doar de a instrui, ci �i de a 
forma caractere. Colegiul Tehnic “I. Ciorda� Beiu�” 
are o bogat� tradi�ie în acest domeniu prin derularea 
de proiecte sociale. Un motiv în plus de a pune în mi�-
care aceste proiecte a fost �i faptul c� anul 2011 a fost 
declarat Anul European al Voluntariatului �i Anul In-
terna�ional al Tinerilor, iar anul 2012 Anul European 
al îmb�trânirii active �i al solidarit��ii între genera�ii. 

Proiectul Su� et lâng� su� et, inim� lâng� ini-
m� derulat de �coala noastr� începând cu anul �co-
lar 2011-2012 ca proiect jude�ean �i devenit în anul 
2012-2013 proiect regional, a avut ca punct de porni-
re o situa�ie concret� �i extrem de dureroas� generat� 
de existen�a unui num�r mare de tineri proveni�i din 
casele de tip familial. În acela�i timp, în comunitatea 
noastr� exist� un num�r însemnat de familie rrom�, 
a c�ror integrare dorim s� o realiz�m. În acest sens, 

Su	 et lâng� su	 et, inim� lâng� inim�

un num�r mare de elevi din �coala nostr�, coordona�i 
de profesorii din echipa de proiect, au donat haine, 
alimente �i juc�rii pentru copiii din Centrul de zi Fun-
da�ia “C�minul Francesco”. R�splata lor au fost bu-
curia, zîmbetul �i fericirea copiilor care i-au primit 
cu emo�ie. Ace�ti copii au în�eles c� societatea nu 
i-a uitat �i nu se mai simt marginaliza�i, mai ales c� 
au petrecut clipe frumoase împreun�. Mai mult decât 
atât, elevii �colii noastre doresc s� se implice �i mai 
mult prin organizarea unor echipe care s�-i ajute la 
preg�tirea lec�iilor. 

Prin acest proiect s-a urm�rit promovarea unei 
cet��enii active, valori� carea spiritului caritabil al ele-
vilor �i al cadrelor didactice, stimularea elevilor pen-
tru voluntariat, formarea de tineri pentru voluntariat, 
oferirea unui ajutor material �i sprijin moral celor cu 
probleme, crearea de leg�turi între copii, elevii din 
echip�, adul�ii �i membrii comunit��ii locale, sociali-
zarea copiilor care tr�iesc mai mult izola�i, sensibili-
zarea opiniei publice fa�� de ac�iunile de solidarizare. 

Elevii �colii noastre au r�spuns invita�iei adre-
sate de Parlamentul European din România care, în 
contextul Anului european al îmb�trânirii active �i al 
solidarit��ii între genera�ii, a lansat a V-a edi�ie a con-
cursului na�ional pentru licee Euroscola 2012. Con-
stitui�i în clubul de voluntariat „Impact”, ei deruleaz� 
proiectul de voluntariat „Pun�i între genera�ii” – le-
g�turi între oameni, care are drept scop promovarea 
ac�iunilor de voluntariat în rândul tinerilor, cre�terea 
gradului de sensibilizare a comunit��ii locale cu privi-
re la valorile �i importan�a voluntariatului.

Coordonatorii proiectului: dir. ing. Monenciu 
Rodica, dir. adj. dr. ing. Mada Maria, dir. educativ 
Bercovici Crina, prof. Grigoras Eleonora
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Concert de colinde
La sfâr�itul S� ntei Liturghii celebrat� de comu-

nitatea greco-catolic� de limba maghiar� din Oradea, 
în data de 23 decembrie 2012, a avut loc un concert de 
colinde �inut de Corul mic al Bazilicii romano-catolice 
din Oradea, dirijat de D-na Oláh Gabriella. Evenimen-
tul s-a desf��urat în Capela Seminarului ”S� n�ii Trei 
Ierarhi” din Oradea, unde, de ceva vreme, aceast� co-
munitate celebreaz� Sfânta Liturghie.

Cel care este responsabil de credincio�ii greco-
catolici maghiari din Oradea este p�rintele Cristian Va-
das, de la parohia greco-catolic� maghiar� din Carei. 

Prima Sfânt� Liturghie celebrat� în limba ma-
ghiar� în Oradea, dup� 64 de ani, a avut loc în data de 6 
august 2012, la s�rb�toarea Schimb�rii la Fa�� a Dom-
nului nostru Isus Hristos. De atunci Sfânta Liturghie 
se celebreaz� a doua �i ultima duminic� din lun� iar 
credincio�ii particip� în num�r tot mai mare.

Înainte de 1948 aceast� comunitate constituia 
Parohia Ruteana din Oradea, care a fost în� in�at�, con-
form sematismelor, în anul 1786 având hramul Pogorâ-
rea Sfântului Spirit. Tot conform sematismelor limbile 
acestei parohii erau ruteana �i maghiara. Cu timpul ru-
tenii adu�i în regiunea aceasta s-au maghiarizat. 

Slujbele erau �inute într-o biseric� primit� de la 
Episcopia romano-catolic�. Aceasta se numea “Biseri-
ca Brigitta”, situat� pe malul drept al Cri�ului în centrul 

ora�ului numit Olaszi (Olosig).
Dupa anul 1948 parohia a fost des� in�at�. “Bi-

serica Brigitta” a intrat în folosin�a Bisericii Ortodoxe 
în anul 1975. 

Reîn� in�area acestei parohii s-a dorit înc� de pe 
timpul PS Vasile Hossu - � ind trimi�i doi seminari�ti la 
Nyíregyháza cu acest scop: unul avea s� ajung� preot 
la parohia maghiar� din Carei, iar al doilea la Oradea. 

Parohia a fost reîn� in�at� în luna septembrie a 
anului 2011 iar din luna iulie a anului 2012,  p�rintele 
Cristian Vadas se ocup� de p�storirea credincio�ilor.

Pr. Cristian VADS

Marinul - vatr� româneasc� a S�lajului
Cu ocazia  s�rb�torii Sfântului Ioan Botez�to-

rul din 7 ianuarie 2013,  Biserica Greco-Catolic�, cu 
hramul: ,,Intrarea în Biseric� a Maicii Domnului” din 
Marin, jude�ul S�laj  a fost gazda unui eveniment cul-
tural deosebit. Dup� terminare s� ntei Liturghii a fost 
lansat� monogra� a satului Marin cu titlul: ,,Marinul- 
vatr� româneasc� a S�lajului”, o lucrare scris� de trei 
� i ai satului, dintre care doi � ind credincio�i � deli ai 
Bisericii Greco-Catolice din sat: Conf. univ. dr. Aurel 
Maxim (coordonator, editor �i autor principal), Prof. 
Petru Maxim (prim curator la Biserica Greco-Catoli-
c� din Marin) �i Prof. Teodor 
andor (cânt�re� biseri-
cesc la Parohia Ortodox� Flore�ti, Cluj).

Cartea a fost prezentat� pe scurt de c�tre autorul 
principal, care a men�ionat faptul c� ,,istoria monogra-
� ei Marinului a început în anii ‚80 când se preg�tea s�r-
b�toarea ,,Fii satului”, ideea apar�inând profesorului 
Petru Maxim, � u al satului, dasc�l �i director la �coala 
din Marin mult� vreme”.

Lucrarea a prins via�� dup� anul 2000 când au-
torul principal, prof. Maxim Aurel a început munca 
de documentare la diferitele institu�ii istorice, soci-
ale, culturale, religioase �i educa�ionale ale statului, 
urmând ca în anul 2008 s� se al�ture colectivului �i 
prof. Teodor 	andor. Cartea con�ine un num�r de 643 

de pagini, împ�r�ite în 13 capitole, unde sunt descrise 
am�nun�it diverse domenii: de la istorie antic� �i me-
dieval� la fotbal, de la date statistice la strig�turi de 
nunt�, de la preo�i, biseric� �i liturghie la descântece 
de scrântit, de la educa�ie �i �coal� la graiul de odini-
oar� al m�rinanilor. 

În � nal autorii lucr�rii au mul�umit sponsorilor 
�i colaboratorilor care au g�sit, în vremuri de criz�, re-
surse � nanciare pentru a investii în cultur�. În timp ce 
autorii ofereau autografe, credincio�ii prezen�i i-au r�s-
pl�tit cu � ori �i cu un c�lduros ,,La Mul�i Ani!” 
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Banalitatea îndep�rtat� devine mister. 

Misterul proxim devine banalitate. Nu pot vedea 
în adînc decît orbii.

O via�� poate produce cel mult amintiri. 
O vizit� în trecutul copil�riei poate echivala cu 
o re-na�tere din groapa vie�ii. Trecutul copil�riei 
urc� în mine cu greutatea p�mîntului. E tot mai 
greu s� fac turism în propriile amintiri. Nici un 
tren nu m� mai poate duce în copil�rie.

Ne deosebim de animale prin faptul c� 
avem trecut.

Satul Fize�, num�rul 157, comuna Sîg, ju-
de�ul S�laj: adresa exact� a unei absen�e.

Natura e singura care �tie exact ceea ce vrea. 
Omul aproximeaz�, improvizeaz� în limitele ha-
zardului. În raport cu lumea, reu�esc s� � u politi-
cos cu tot mai mult� sil�, cu tot mai mult dezgust.

Scrisul este scheletul ce mai r�mîne o vre-
me în pagin�, dup� care se scurge în golul t�cerii. 
El este aproximarea lumii prin ochii închi�i ai lui 
Dumnezeu.

În jurnal po�i vorbi despre tine ca �i cum 
abia în el ai a	 at c�, de fapt, e�ti mereu altul. 
Scrisul e metoda de a înv��a riguros s� � i din ce 
în ce mai inexact.

Copil � ind, credeam c� nu doar p�mîntul 
din jur ne apar�ine, ci �i cerul aferent lui. De ace-
ea m� uitam cu triste�e cum norii pleac� din pro-
prietatea noastr� în cea a vecinilor.

Moartea a devenit aproape singura leg�tu-
r� cu satul meu. A	 u, din cînd în cînd, cine a mai 
murit. Observ cum satul se mut� încet în cimi-
tir. Doar cîteva amintiri mai d�inuie pe dinafar�. 
Din satul meu n-a r�mas decît o biat� lume, un 
mic univers. S� revii în trecut e ca �i cum ai co-
borî într-o fîntîn� în care apa nu mai este bun� 
de b�ut. În secret, la sfîr�itul lumii a� vrea s� se 
bat� clopotele din satul meu.

Talentul de a avea �i cultur�, dar �i mora-
l�, iat� ce nu ne prea iese. În cultur� e su� cient� 
cunoa�terea, talentul, pe cînd în moral� nu. În 
moral� �i în cultur� � ecare trebuie s� o lu�m de 
la zero.

Omenirea seam�n� cu un corp care, pe 
m�sur� ce î�i ador� tot mai mult stomacul, î�i de-
test� într-o veselie creierul.

România merge prost �i pentru c� aproape 
to�i românii se descurc� bine. Ea merge a�a cum 
merge pentru c� este condus�, de sus pîn� jos, de 
oameni care au ajuns ceea ce nu meritau s� � e.

Unii îmb�trînesc copil�rindu-se. B�trîne-
�ea nu este decît ultimul stadiu al copil�riei.

Eveniment premerg�tor 
Octavei de rug�ciuni 

ecumenice

Duminic� 23 decembrie 2012, la Biserica S� n�ii 
Trei Ierarhi Vasile, Grigorie �i Ioan, a avut loc un Con-
cert de Colinde. Un eveniment cu dubl� semni� ca�ie: 
cultural� �i cre�tin-ecumenic�. Semni� ca�ie cultural� 
deoarece de cele mai multe ori un concert este un act de 
cultur�. Semni� ca�ia cre�tin� a acestui eveniment este 
pe deplin îndrept��it� prin faptul c� a fost un concert de 
colinde închinat întâmpin�rii na�terii Domnului nostru 
Isus Cristos, Mântuitorul lumii. Cânt de pream�rire �i 
slav�, s�vâr�it dimpreun� de membrii mai multor con-
fesiuni din localitate, împlinind în acest fel momentul 
ecumenic al acestui eveniment.

Gazda �i ini�iatoarea acestui eveniment a fost 
Reuniunea Coral� “Ioan Bu�i�ia” a Bisericii Greco-
Catolice din Beiu� sub bagheta dirijorului Constantin 
Sava �i a acompaniamentului muzical realizat de Zol-
tan Boldi�, cel care a avut initiativa acestui concert, 
preluat� cu mult� în�elegere de c�tre p�rintele proto-
pop Ioan Mada în tripl� postur�: organizator, corist �i 
sus�in�tor de su� et al activit��ii corale.

Tot din partea Bisericii Greco-Catolice a par-
ticipat �i Corul de copii coordonat de preot Iosif Slo-
bodnic, sora Antonela, având ca dirijor pe domnul 
Zoltan Boldi�. 

Biserica Romano-Catolic� a fost reprezentat� de 
corul, condus de domnul Zoltan Boldi�.

Corul “Armonia” a Biseric ii Ortodoxe din 
Beiu�, dirijat de domnul Pam� l Buran a continuat pe-
riplul colindelor din aceast� zi. S-a al�turat apoi co-
rul Bisericii Penticostale “Sfânta Treime” din Beiu�  
dirijat de domnul Vasile David �i forma�ia coral� 
reprezentativ� a municipiului Beiu�, “Lira”, dirijat� 
de domnul Remus Lazea. 

 Finalul activit��ii, de deplin�tate ecumenic�, 
s-a desf��urat în clipe de puternic� stare emotional-
cre�tin�, în momentul în care corurile, împreun� cu 
credincio�ii participan�i la concert, au trait, în cânt, 
unica clip� a lumii, cea care a vestit, “O ce veste minu-
nat�”, na�terea Mântuitorului nostru Isus Cristos.

 Cuvântul edilului municipiului Beiu�, primarul 
Adrian Domoco�, nu a fost unul de conjunctur� ci o 
str�duin�� omeneasc� de a exprima starea de emo�ie, de 
tr�ire spiritual� �i îndemn la în�elegere �i pace, pentru 
ca to�i s� � m “o singur� turm� cu un singur p�stor”.

Ioan D�R�B�NEANU
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A IV-a edi�ie a Concertului de colinde din Zal�u

„Cu un dar mic se umple Cerul”
În data de 11 decembrie 2012, în Aula Magna 

a Seminarului Greco-Catolic „S� n�ii Trei Ierarhi” 
din Oradea, a avut loc un spectacol de caritate orga-
nizat de Asocia�ia Fondacio – Cre�tini pentru lume �i 
copiii clasei a IV-a B a Liceului Greco-Catolic „Iuliu 
Maniu”, având ca motto „Cu un dar mic se umple 
Cerul”.

Într-o sear� de decembrie, în apropierea S�r-
b�torii Na�terii Domnului, cuprin�i de magia eveni-
mentului, Aula Magna a Seminarului Greco-Catolic 
„S� n�ii Trei Ierarhi” a fost plin� de su� ete dornice de 
a �  al�turi de organizatori. Programul spectacolului 
a debutat prin sensibilizarea participan�ilor cu ajuto-
rul unui � lmule� care ne-a reamintit cât de important 
este s� l�s�m deoparte goana dup� lucrurile materi-
ale �i bun�starea propriei persoane, d�ruind atunci 
când lâng� noi sunt persoane care au nevoie de strictul 
necesar. Întregul spectacol a avut la baz� acest scop: de 
a d�rui din ce ceea ce avem noi pentru mai mul�i nevo-
ia�ii de care se ocup� Surorile Franciscane Misionare.

În programul spectacolului au fost incluse mo-
mente teatrale înso�ite de colinde interpretate de tineri 
talenta�i din Eparhia de Oradea. Printre ace�tia îi amin-
tim pe: Carla Marin, Alex Cristea, George Sârc�, Florin 
Laz�r, Corul l’Annunciazione.

Copii clasei a IV-a B a Liceului Greco-Cato-
lic „Iuliu Maniu”,au preg�tit o scenet� coordonat� de 
doamnele înv���toare Lumini�a Abrudan �i Maria Brisc, 
ajutate de Horia Marchi�, având ca tem� „Copil�ria în 
mii de culori – cum tr�im Na�terea Domnului nostru 
Isus Cristos?”. Studen�ii laici ai Colegiului „Sfânta Fa-
milie“ coordona�i de vice-magistrul Bogd�nel Florin 
Timo�, au preg�tit o scenet� prin care au explicat icoa-
na Na�terii Mântuitorului din punct de vedere teologic. 
�i nu în ultimul rând, pr. Coriolan Mure�an cu ajutorul 
pove�tii „Uria�ul egoist” ne-a reamintit cât de impor-

tant este s� ne iubim aproapele, � indu-i al�turi.
Colindele corului l’Annunciazione, condus de 

c�tre Maestrul Radu Mure�an ne-au încântat, iar la � -
nal s-a intonat împreun� cu toat� sala „O ce veste mi-
nunat�”. Într-adev�r, este o veste minunat�, pentru c� 
mai mul�i oameni nevoia�i vor bene� cia de ajutor din 
aceast� activitate. Atât la începutul cât �i la sfâr�itul 
spectacolului s-au cump�rat globuri confec�ionate ma-
nual de studen�ii laici din Colegiul „Sfânta Familie”.

La � nal, prezentatorii acestui eveniment, pr. Paul 
Popa �i Ana Maria Fischer l-au rugat pe PSS Virgil 
Bercea s� binecuvânteze rodul spectacolului precum �i 
familiile tuturor celor prezen�i.

Sper�m ca aceast� activitate a tinerilor cre�tini 
s� � e binevenit� �i, astfel, s� le aducem o lic�rire de 
speran�� �i bucurie în casele acelor oameni care au ne-
voie. Le mul�umim tuturor celor care au contribuit la 
realizarea acestui proiect.

�i nu uita�i: „Cu un dar mic se umple Cerul!”

Monica POPA

Sâmb�t�, 8 decembrie 2012, s-a desf��urat la 
Zal�u, la Biserica „Sfânta Familie”, începând cu orele 
14.00, cea de-a patra edi�ie a concertului de colinde 
„Venite adoremus”.

Au evoluat corurile: „Sfânta Familie” din Zal�u – 
dirijor prof. Grigore Grigoru�; „Rorate”, al Bisericii Ro-
mano-Catolice din Zal�u – dirijor prof. Kvári László; 
„Te laudamus” din �imleu-Silvaniei – dirijor ing. Ioan 
Chiorean; „Sanctus Spiritus” din Bistri�a – dirijori prof. 
Florica �i Gavril Sfechi�; „Szenci Molnár Albert”, al Bi-
sericii Reformate centrale din Zal�u – dirijor prof. Rácz 
Lóránd-Márton; „Lumin� lin�” al Catedralei Ortodoxe 
„Sfânta Vineri” din Zal�u – dirijor prof. Ciprian Ghiurco 
– �i „Magni� cat”, al Catedralei „Schimbarea la fa��” din 
Cluj-Napoca – dirijor prof. Alexandru Suciu.

Ne-am bucurat de prezen�a Preas� n�itului Virgil 
Bercea, care în ziua urm�toare a aniversat 55 de ani �i 
30 de ani de preo�ie. Cu aceast� ocazie, comunitatea 
parohial�, prin p�rintele-paroh Valer P�r�u, i-a oferit ca 
dar o frumoas� icoan� pe lemn.

Au fost prezen�i �i p�rin�ii: Gheorghe �urca�, vi-
carul-foraneu al Silvaniei, Nicolae Bodea, protopopul 
�imleului, mai mul�i preo�i greco-catolici din Zal�u �i 
Bistri�a, parohul romano-catolic din Zal�u, un preot or-
todox �i un pastor reformat, concertul desf��urându-se 
într-o atmosfer� de profund� fraternitate. Au mai fost 
prezen�i doi parlamentari �i un numeros public, biseri-
ca � ind plin� �i de aceast� dat�.

Pr. Ciprian ROBOTIN
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(continuare în pag. 14)

Credin�a cre�tin� este darul lui Dumnezeu 
prin puterea c�ruia primim ca adev�ruri sigure tot ce 
a descoperit El însu�i �i ceea ce ne înva�� Biserica. 
Credin�a cre�tin� este în esen��, credin�� în Dumnezeu, 
Cel care L-a înviat pe Isus din mor�i. „Dac� Dumnezeu 
nu ar exista, ar trebui inventat” (Voltaire). Credin�a 
este virtutea teologic� �i  lucrarea harului divin în 
su� etul omului, unde creeaz� convingere despre faptul 
c� Dumnezeu a creat lumea prin puterea cuvântului, 
din nimic. Credin�a este �i o atitudine a spiritului �i 
a ra�iunii potrivit c�reia omul admite ca adev�rate 
inspira�iile harului divin. Pe credin�� � ecare om î�i 
întemeiaz� propria convingere în primirea anticipat� a 
bunurilor vie�ii viitoare. „Poarta spre Dumnezeu este 
credin�a, iar forma prin care se intr� la Dumnezeu e 
rug�ciunea. Rug�ciunea este singura manifestare a 
omului prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. 
Gândit� crestin, rug�ciunea ne arat� c� umilin�a înal��, 
iar nu coboar� pe om” (Petre  �u�ea). 

Dumnezeu � ind iubire nu în�eal� pe nimeni �i 
nici nu poate �  în�elat. Dumnezeu, îns�, nu poate �  
perceput cu ajutorul sim�urilor noastre pentru c�  „nu 
poate omul s� vad� fa�a Mea �i s� tr�iasc�” (Ex.33.20). 
Micimea noastr� nu poate ajunge la m�re�ia Lui. Totu�i 
trebuie spus c� omul a v�zut pe Dumnezeu prin Isus 
Cristos. „Cel ce M-a v�zut pe Mine a v�zut pe Tat�l” 
(In.14,9). Isus Cristos este atât Fiin�a vie �i permanent�, 
cât �i Cuvântul viu primit prin Sfânta Evanghelie. Dac� 
credem în Isus, nu vom �  singuri niciodat�.  „Credin�a 
nu este un act s�vâr�it o singur� dat�, ci o neîntrerupt� 
privire aruncat� din inim� lui Dumnezeu”. (A.W. Torez). 

 A crede înseamn� a recunoa�te ca adev�rat ceea 
ce nu cunoa�tem din proprie experien��, cu ajutorul  
sim�urilor, cu judecata �i cu logica noastr�. Noi credem  
c� Isus a murit �i a înviat, nu pentru ca am �  v�zut toate 
acestea, ci pentru c� am  auzit �i am citit Evanghelia, 
am ascultat predicile preo�ilor no�tri, care  sunt urma�ii 
apostolilor, martorii de net�g�duit ai Legii celei noi �i 
ai  înv���turii l�sat� de Isus. Ochii credin�ei, ai speran�ei 
�i ai  iubirii v�d dincolo de ceia ce  vedem  cu ochii 
�i cu sim�urile noastre umane. Este adev�rat, c�  noi, 
pentru a crede, avem  nevoie de semne �i de dovezi, de 
motive, de detalii. Dar acestea nu-i displace lui Isus. 
Toma nu a fost înl�turat pentru necredin�a lui, ci a fost 
chemat s� pip�ie cu mana lui r�nile lui Cristos �i în 
felul  acesta a devenit credincios. Practic, Toma a cerut 
dovezi  materiale, iar Isus  le-a oferit întocmai. 

Credin�a cre�tin� nu suprim� inteligen�a �i nu-i 
înl�tur� pe cei ce caut� adev�rul prin �tiin��. Dovezile 
dorite de Toma au dus la înt�rirea credin�ei în înviere, 
„dar fericit este cel ce nu vede �i crede”. Acesta nu este 
preocupat de a aduna dovezi �i probe, ci de credin�a în 
sine �i  de fapte bune pentru el  �i semenii s�i. Pe de alt� 

parte, se poate observa c�, în contextul existen�ei umane 
motivul credin�ei noastre în spusele altuia este dat de 
autoritatea pe care  o are fa�� de noi, ca urmare a probit��ii 
sale �i de convingerea pe care o avem c� nu vrea s� ne 
însele. Copilul are ca argument absolut spusele p�rin�ilor 
s�i. Elevul, studentul �i omul de �tiin�� cred în competen�a 
profesional� �i în probitatea �tiin�i� c� a profesorilor, a 
autorilor de manuale �i de tratate �tiin�i� ce. Instruirea 
noastr� �i acumularea de cuno�tin�e  în toate domeniile 
se bazeaz�, în bun� m�sur�, pe credin��. „�tiin�a poate 
s� puri� ce religia de erori �i supersti�ii. Religia poate s� 
puri� ce �tiin�a de idolatrie �i false absolutisme” (Papa 
Ioan Paul al II – lea). 

Credin�a cre�tin� nu este un element elaborat 
de mintea omeneasc�, ci este un dar gratuit a lui 
Dumnezeu, este o inciden�� divin� care poate revela 
�i modela adev�rul, este for�a vie�ii noastre. Pentru a 
avea dispozi�ia necesar� de a primii  acest dar trebuie 
s� c�ut�m adev�rul, deoarece credin�a, la fel ca �tiin�a, 
face parte din sfera adev�rului. Când c�ut�m adev�rul  
în mod sincer �i loial atunci mintea se lumineaz� prin 
puterea harului, c�ci „cel care lucreaz� adev�rul vine 
la Lumin�, ca s� arate faptele lui” (In.3,21). Omul 
trebuie s� perceap� credin�a la cel mai înalt nivel al 
capacit��ilor sale primite prin harul divin. Adeziunea la 
adev�rurile eterne trebuie s� � e mai presus decât orice 
adeziune la adev�rurile omene�ti. „Omul trebuie s� � e 
mereu o � in�� religioas� care s� iubeasc�, s� iubeasc� 
atât de profund încât s� devin� Iubirea S� n�enie în care 
s� cread�, iar credin�a religie” (Sorin Cerin).

Omul este liber s� primeasc� darul lui Dumnezeu 
sau s�-l refuze. Dar trebuie s� �inem cont de faptul c� 
prin credin�� �i rug�ciune intr�m în comuniune cu 
Dumnezeu �i cu adev�rurile cere�ti atât cât putem noi 
cuprinde din ele. Credin�a cre�tin� ne înso�e�te numai 
pe timpul vie�ii p�mântene; ea nu mai este necesar� 
dincolo de mormânt deoarece atunci vom �  �i vom 
vedea „fa�� c�tre fa��” (1 Co.13,12). 

Când credin�a se revars�, noi devenim 
sensibili la armonizarea ei cu �oaptele harului divin. 
Min�ile noastre sunt luminate, pulsul nostru spiritual 
cre�te, inimile noastre sunt impresionate. Credin�a 
alimenteaz� speran�a �i dragostea; perspectiva noastr� 
se schimb�; viziunea noastr� devine mai clar�, mai 
limpede; începem s� c�ut�m ce este mai bun; �tim cum 
s� ne ferim de r�ul nostru �i al altora; dobândim un 
sentiment mai profund al scopului �i rostului vie�ii; iar 
disperarea face loc bucuriei. Omul tr�ie�te cu adev�rat 
pentru c� el crede în Dumnezeu �i în puterea Lui plin� 
de bun�tate �i îndurare. „Iar dreptul din credin�� va �  
viu” (Ro.1,17).  Prin credin�� �i prin lumina adus� de 
ea tr�im  adev�rurile unice �i inconfundabile.

Ioan M�GHERU�AN

CREDIN�A ESTE ÎNCEPUTUL VIE�II VE�NICE
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(urmare din pag. 13)
„Credin�a este încredin�area celor n�d�jduite, 

dovedirea lucrurilor celor nev�zute ” (Ev.11,1). Ea  trebuie  
s� îmbrace haina nestric�cioas� a faptelor bune �i a îndur�rii. 
Credin�a „dac� n-are fapte, e moart� în ea îns��i” (Ic.2,17). 
În ce prive�te îndurarea, bogatul d�ruie�te din prisosul 
s�u, iar s�racul din pu�in�tatea sa. „Dumnezeu cere mereu 
adeziunea noastr� de credin��, exprimat� prin iubirea fa�� 
de El �i fa�� de aproapele. Nimeni nu poate �  atât de s�rac 
încât s� nu poat� s� dea ceva”. (PAPA BENEDICT AL 
XVII –lea, Încrederea în Dumnezeu. Alocu�iune 
la Rug�ciunea Angelus, 11.11.2012, Revista 
„Vestitorul” nr. 5 (229), Oradea, p.3.)

Credin�a se manifest� ca o cunoa�tere profund� 
ce r�zbate din interiorul inimii, cuprinde toat� � in�a 
noastr� dincolo de atingerea certitudinii. Instrumentul 
de contemplare al faptelor vie�ii, sub cel mai înalt 
aspect, este rug�ciunea. Credin�a încununat� de 
rug�ciune, dragoste  �i speran�e ne conecteaz� la cele 

mai înalte forme de energie spiritual�, la ordinea �i 
armoniile celeste. Trebuie s� credem în Dumnezeu �i s� 
avem încredere �i în noi în�ine, credin�a � ind coloana 
vertebral� a � in�ei noastre interioare.

Prin credin�� ascult�m glasul su� etului �i  
percepem sentimentele cele mai l�untrice  luminate de 
harul divin; datorit� credin�ei noi d�m prezentul pe 
viitor; credin�a adev�rat� are for�a necesar� de a 
crede incredibilul, de a vedea invizibilul �i de a putea 
imposibilul. Credin�a încununeaz� contemplarea 
sentimentelor tainice, consim�irea liber� a su� etului 
�i deschide calea lui spre fericirea ve�nic�. Ea este 
o adev�rat� oaz� de lini�te �i pace în pustiul inimii 
provocat de ar�i�a nemiloas� a vie�ii  zilnice �i de 
p�catul ce ne pânde�te la tot pasul.

Numai printr-o credin�� cre�tin� profund� �i 
statornic�, demn� �i îndur�toare, curat� �i binecuvântat� 
de harul divin,  putem dobândi mântuirea. Credin�a este 
poarta principal� c�tre Paradis unde a� �m via�a ve�nic�. 

A plecat dintre noi un OM
S-a stins la Brugges, în noaptea de 13 spre 14 

decembrie 2012, P�rintele Arhimandrit Olivier 
(Jacques) Raquez, cel care între 1994 �i 2004 a 
fost rector al Colegiului „Pio Romeno” din Roma.

N�scut pe 14 aprilie 1923 la Bruxelles, într-o 
familie a marii burghezii bruxelleze, a intrat în Aba�ia 
benedictin� „Sfântul Andrei” de la Brugges, unde a de-
pus voturile m�n�stire�ti în 1943. A fost hirotonit preot 
pe 31 iulie 1949.

Licen�iat în teologie la Institutul Ponti� cal Orien-
tal, a fost între 1967 �i 1994 rector al Colegiului „Grec”.

Fo�tii alumni îl amintesc în bucuria recuno�tin�ei 
pentru r�bdarea �i senin�tatea cu care, prin exemplul 
s�u viu, i-a înv��at ce înseamn� bun�tatea, încrederea, 
demnitatea, deschizându-le cu ra� nament perspective-
le vie�ii cre�tine, f�r� a face uz de frontierele f���rni-

ciei, oferind gustul 
simplu al paterni-
t��ii su� ete�ti.

A d m i r a t 
pentru umilin�a 
cu care a r�mas la 
locul s�u în ciuda 
vârstei sale îna-
intate, a �tiut c� 
investind în for�a 
tinerilor elevi în-
semna trasarea vi-
itorului.

Dumnezeu 
s�-i fac� parte cu 
drep�ii �i s�-l odih-
neasc� în pace!

http://www.
vicariatbucuresti.ro

Mesaj de condolean�e 
Cu su� etele drep�ilor, celor ce s-au s�vâr�it, odihne�te 

Mântuitorule, su� etul adormitului robului t�u �i fratelui nos-
tru, P�rintele Olivier, p�zindu-l pe el întru via�a cea fericit�, 
care este la Tine, iubitorule de oameni.

Preaiubite P�rinte Abate,
Pare incredibil dar este adev�rat – P�rintele 

Raquez nu mai este printre noi. S-a întors „acas�” dar 
sunt sigur c� nu ne-a abandonat deoarece ne iubea foar-
te mult. L-am întâlnit pentru prima dat� în 5 iunie 1990 
la „Casa Romana del Clero” – Roma unde l-am înso-
�it pe arhiepiscopul nostru, viitorul Cardinal Alexan-
dru Todea �i de atunci am r�mas prieteni. Am petrecut 
multe ore discutând deoarece era o persoan� în�eleapt�, 
disponibil�, dedicat� Bisericii, având un mare spirit de 
sacri� ciu. A iubit foarte mult Biserica noastr� �i a iubit 
f�r� limite pe seminari�tii no�tri, zb�tându-se pentru ei 
�i pentru Biserica Greco-Catolic� din România. Sunt 
sigur c� în Cer nu ne va uita din rug�ciuni.

Mul�umesc din inim� lui Dumnezeu pentru c� 
ne-a d�ruit un p�rinte precum S� n�ia sa �i în acela�i 
timp îi mul�umesc P�rintelui Raquez pentru devo�iunea 
cu care a iubit Biserica noastr� �i pentru prietenia ce 
mi-a oferit-o.

P�rinte Abate, m�n�stirea dumneavoastr� trebu-
ie s� � e mândr� pentru c� a dat Bisericii un om, un 
c�lug�r precum P�rintele Olivier.

Îl rog pe Dumnezeu s� „odihneasc� su� etul ro-
bului S�u �i fratelui nostru – P�rintele Olivier întru 
odihna Sa, unde to�i s� n�ii se odihnesc, c� Tu singur 
e�ti f�r� de moarte �i �ie m�rire î�i în�l��m Tat�lui �i 
Fiului �i Spiritului Sfânt. Amin!”

† Virgil BERCEA
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Biserica din S�rsig a fost retrocedat�
Vineri, 28 decembrie, 2012 a fost o zi istoric� 

pentru comuitatea greco-catolic� din S�rsig, care a in-
trat pentru prima dat�, dup� 64 de ani, în biserica din 
sat construit� de stramo�ii lor. 

Dup� mai bine de 7 ani de procese pe la Suceava, 
Bucure�ti �i naveta permanent� a dosarelor între Marghi-
ta �i Oradea, dreptatea a ie�it înving�toare, putându-se 
celebra din nou Sf. Liturghie greco-catolic� în biseric�. 

În momentul punerii în posesie a bisericii paro-
hiale partea ortodox� a ales s� nu � e prezent�. În lipsa 
lor, executorul judec�toresc a f�cut predarea imobilului 
p�r�ii greco-catolice, partea ortodox� � ind anun�at� prin 
a� �area procesului verbal �i al programului religios al 
parohiei greco-catolice pe u�a exterioar� a bisericii.

Ca în � ecare alt� parte, Biserica Greco-Catolic� 
propune celebrarea alternativ�, refuzat� în mod siste-
matic de Biserica Ortodox� �i de reprezentan�ii ei. Sub-
liniem c� nu dorim s� scoatem afar� din biseric� pe cre-
dincio�ii ortodoc�i. Credem c� este posibil ca cele dou� 
comunit��i (greco-catolic� �i ortodox�) s� celebreze al-
ternativ în aceea�i biseric� �i avem atâtea exemple care 
con� rm� acest lucru.

Mul�umim bunului Dumnezeu pentru t�ria cre-
din�ei. De�i am fost obliga�i ca timp de 8 ani s� ce-

lebr�m S� ntele Taine într-o capel�, credin�a a r�mas 
puternic� �i speran�a intr�rii în biseric� a fost aseme-
nea. Sper�m ca s� putem merge în continuare pe calea 
în�elegerii spre mântuirea su� etului.

Pr. Florin GHIULAI
Paroh al Parohiei S�rsig

Radio Maria a adus vestea bun� a Na�-
terii Domnului cu �oapta colindelor. Sute de 
credincio�i au fost prezen�i mar�i seara la 
parohia greco-catolic� „Adormirea Maicii 
Domnului” din Oradea (M�nastirea francisca-
n�) pentru a participa la a IV-a edi�ie a Con-
certului de colinde organizat de Radio Maria 
România.

Colind�torii care au mîngîiat inimile 
spectatorilor �i radioascult�torilor deopotri-
v�, unii au venit mai de aproape, al�ii mai de 
departe. Concertul a fost deschis, astfel, de 
corul gazd� condus de pr. Mihai V�t�manelu, 
dup� care microfonul i-a apartinut Anei Ma-
ria Mih�ie�, cî�tig�toare a numeroase premii 
muzicale. Au mai interpretat colinde speci� ce 
zonei Bihorului Florica Ruja �i Simona Cap, o tînar� 
speran�� a folclorului bihorean. Familia Chelu din Ora-
dea (Florian, Iuliana �i Alexandrina) au interpetat co-
linde romane�ti medievale. Au venit colind�tori chiar 
�i din Banat: surorile gemene Felicia �i Flavia Costa. 
Cei mai îndep�rta�i colind�tori au venit din inima Ro-
mâniei: Odorheiu Secuiesc. Copiii Casei „Sfântul Io-
sif”, îngrijit� de surorile Congrega�iei greco-catolice a 
Inimii Neprih�nite, au interpretat 7 colinde. Prezen�a 
lor în mijlocul credincio�ilor a fost unul dintre cele mai 
emo�ionante momente ale concertului. În � ne, surpriza 
serii a fost Andrada Brisc înso�it� de Florin Constan-

tin Pa�cu. Doua voci de aur, la care arti�tii au lucrat 
cu mult� perseveren�� în Anglia, la �coala Regal� de 
Muzic�. Prezen�a lor a uimit �i a dinamizat publicul as-
cult�tor. Totul s-a încheiat cu o agap�.

Concertul, cu o durat� de 2 ore, a fost un bun 
moment de a pregusta, într-un ambient de fraternitate, 
din bucuria s�rb�torii Na�terii Domnului. Radio Maria 
România le mul�ume�te tuturor pentru prezen��, colin-
d�tori �i spectatori deopotriv� �i ureaz� tuturor ascult�-
torilor �i colaboratorilor s�rb�tori frumoase împodobite 
cu podoaba speran�ei �i a bucuriei!

Claudiu ARDELEAN

Concert de colinde la Oradea
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Sala festiv� a Liceului Greco Catolic „Iuliu Ma-
niu” din Oradea a g�zduit joi 24 decembrie 2013, 
cea de-a �aptea edi�ie a Zilei Voluntarului Caritas, 
� ind premia�i cei mai activi voluntari ai Asocia�iei Ca-
ritas Eparhial Oradea în anul 2012.

La eveniment au participat, al�turi de voluntari 
�i invita�ii lor, PSS Virgil Bercea, episcopul greco-ca-
tolic de Oradea, doamna deputat Florica Chereche� �i 
Adina P�troc din partea ASCO.

Prin aceast� premiere am urm�rit recunoa�terea 
public� a meritelor celor mai activi voluntari. În anul 
2012 din cei 231 voluntari a� a�i în baza noastr� de 
date, 198 au fost voluntari activi totalizând un num�r 
de 5.268 ore prestate în serviciul aproapelui.

Au fost acordate 13 premii pe activit��i �i pro-
grame, 7 premii speciale �i premiul “Voluntarul anului 
2012” dup� cum urmeaz�:

Premiul CANTINA SOCIAL�
În anul 2012 voluntarii au desf��urat în buc�t�ria canti-
nei �i în sala de mese 2206 ore de voluntariat.  P r e -
miul s-a acordat: Echipei de voluntari 2012

Premiul pentru CENTRUL DE ZI ,,GABRIELE”
În anul 2012 voluntarii au desf��urat în centru 258 de 
ore de voluntariat.
Premiul s-a acordat: Echipei de voluntari 2012

Premiul DU�URI SOCIALE
Pentru voluntarii au prestat 253 de ore de voluntariat.
Premiul s-a acordat: Echipei de voluntari 2012.

Premiul BUNUL SAMARITEAN
Pentru d�ruirea �i grija cu care se implic� în aceast� activitate.
Premiul s-a acordat: voluntarei Viorica Florea.

Premiul PRIETENI PENTRU UN ZÂMBET
Pentru zâmbetele aduse pe chipul copiilor �i implicare 
constant� în activitate.
Premiul s-a acordat: voluntarului Laura Pu�ca�.

Premiul COLECTA DE PA�TI
Pentru deosebita implicare în strângerea de alimente 
pentru familiile a� ate în di� cultate.
Premiul s-a acordat:voluntarului Ioan Bodea.

Premiul COLECTA DE CR�CIUN
Pentru deosebita implicare în strângerea de alimente 
pentru familiile a� ate în di� cultate.
Premiul s-a acordat: voluntarei Cornelia Vesea.

Premiul CAMPANIA 2% 
Pentru cel mai mare num�r de plicuri distribuite în 2012. 
Premiul s-a acordat: voluntarei Georgiana Magda.

ZIUA VOLUNTARULUI CARITAS
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Premiul pentru
PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI

Pentru promovare, coordonare �i implicare.
Premiul s-a acordat: voluntarei Consuela Iencea.

Premiul STRÂNGEREA DE FONDURI
Pentru diversitatea activit��ilor de strângere de fonduri 
în care s-a implicat.
Premiul s-a acordat: voluntarei Mariana Man.

Premiul pentru DISPONIBILITATE
Pentru promptitudinea cu care r�spunde solicit�rilor 
asocia�iei.
Premiul s-a acordat: voluntarului Dariu Comes �i Vo-
luntarului Petru M�rtina�.

Premiul pentru CEL MAI ACTIV VOLUNTAR
Pentru num�rul de ore �i disponibilitatea cu care s-a 
implicat.
Premiul s-a acordat: voluntarei Iuliana Dejeu.

Premiul SPECIAL
Premiul s-a acordat voluntarilor:
Ioana Hani�: pentru d�ruirea �i grija cu care s-a impli-
cat în activit��i;
Sora Veronica Demeter: pentru num�rul mare de ore 
realizate în programul Bunul Samaritean;
Mihaela Pantea: pentru consecven�a cu care s-a impli-
cat în programul Bunul Samaritean;
Dr. Ligia Pop: pentru sprijinul acordat asocia�iei;
Ligia Negrean: pentru d�ruirea �i grija cu care s-a im-
plicat în activit��i;
Surorilor Franciscane Misionare ale lui Cristos: 
Gabriela, Kascia, �i Marianagela: pentru implicarea 
în activit��ile Centrului Social;
Adina P�troc: pentru direc�ionarea voluntarilor spre 
asocia�ie.

Premiul VOLUNTARUL ANULUI 2012 
Pentru timpul, disponibilitatea, diversitatea activit��ilor, 
num�rul de ore prestate �i calitatea serviciilor oferite.
Premiul Voluntarul anului 2012 s-a acordat: Volunta-
rei Georgeta Finna

Evenimentul a fost pres�rat cu momente artisti-
ce sus�inute de: Cvartetul de coarde SAGITTARIUS 
format din arti�tii Eva Costin, Beata Bozsodi, Vasile 
Vulturar �i Teodorian Popa; de copiii care frecventeaz� 
Centrul de Zi „Gabriele” îndruma�i voluntara Larisa 
But: Monika Gabriela Varga, Anabela Rebeca Covaci, 
Gabriela Kallai, David Varga �i Jozsef Daniel Varga; de 
de trupa de dans: „All Access Entertainment”: Raluca 
Gale, Alex Mure�an, Bogdan Opri�, Larisa Criste, Vlad 
Pop; de elevii Crista Stan �i Olimpiu Man.

Evenimentul s-a încheiat cu un concert sus�inut 
de invitatul special: PAULA SELING.
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Rezultatele campaniei „Ia �i tu cutia de Cr�ciun”
Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a desf��urat, 

în perioada 25 noiembrie - 23 decembrie 2012, cam-
pania „Ia �i tu cutia de Cr�ciun”, în care se cerea ca 
rezultatul renun��rilor s� � e d�ruit de � ecare persoan� 
în parte unor familii a� ate în di� cultate. Campania s-a 
desf��urat în parohii, din Oradea �i împrejurimi, �coli 
�i licee din Oradea, precum �i în cele trei � liale Caritas: 
Zal�u, �imleu Silvaniei �i T��nad.

Suma colectat� a fost de 28.770,15 lei, dup� cum 
urmeaz�: 

Parohii: 22.160 lei: Parohia M�n�stirea „Mai-
ca Domnului”, Oradea, 10.647 lei; Parohia „Sfântul 
Nicolae”, Oradea I, 5.868 lei; Parohia „Sfântul Ghe-
orghe”, Oradea, 1.448 lei; Parohia „Sfânta Treime”, 
Oradea, 1.657 de lei; Parohia 1 Mai, Haieu, 229 lei; 
Parohia „Schimbarea la Fa��”, Velen�a, Oradea, 976 
lei; Parohia Olosig, Seminar, Oradea, 458 lei; Parohia 
Santandrei, 229 lei; Parohia „În�l�area Domnului”, 
Decebal Oradea, 648 lei.

Filiale: 2.809 lei: �imleu Silvaniei, 2.179 lei; 
Zal�u, 630 lei.

Licee, �coli: 3.801,15 lei: Liceul Teoretic „Lu-
cian Blaga”, 1.132,75 lei; Liceul Greco-Catolic „Iuliu 
Maniu”, 2.102,15 lei (Clasa preg�titoare, 223,5 lei; 
Clasa I B, 323,10 lei; Clasa a II-a B, 172,15 lei; Clasa a 

III-a B, 240,65 lei; Clasa a IV-a B, 72,75 lei; Clasa I A, 
266,90 lei; Clasa a II-a A, 324,20 lei; Clasa a III-a A, 
292,50 lei; Clasa a IV-a A, 186,40 lei); �coala General� 
I-VIII Dacia, 567 lei (Clasa a III-a A).

Suma colectat� în urma acestei campanii va �  fo-
losit� pentru Centrul de zi „Gabriele” (bene� ciari 11 co-
piii �i 20 adul�i); Du�uri Sociale (10 copii �i 97 adul�i) �i 
Cantina Social� (11 copii �i 111 adul�i) ce func�ioneaz� 
în Centrul Social „Maria Rosa” din Oradea.

Prin acest comunicat dorim s� mul�umim celor 
care au hot�rât ca renun�area lor s� se concretizeze într-
un ajutor material pentru persoanele a� ate în di� cultate.

Duminic�, 16 decembrie 2012, în biserica gre-
co-catolic� „Sfânta Treime” din �imleu Silvaniei, a 
avut loc a patra edi�ie a concertului de colinde �i da-
tini de Cr�ciun „Hristos se na�te, m�ri�i-L!”. 

Spre încântarea numerosului auditoriu �imle-
uan, au evoluat urm�toarele coruri �i grupuri artistice:

- Corul „Te Laudamus” al Bisericii Greco-Ca-
tolice din �imleu Silvaniei, condus de dl. ing. Ioan 
Chioran;

- Grupul de colind�tori „Copiii Mariei” al pa-
rohiei greco-catolice „Sfânta Treime” - �imleu Silva-
niei, condus de pr. Florin M�rincean �i dl. prof. Petre 
Gligu�a;

- Corul „Scuola Cantorum” al Seminarului Te-
ologic Greco-Catolic „S� n�ii Trei Ierarhi: Vasile, Gri-
gore �i Ioan” din Oradea, dirijor Dr. Radu Mure�an;

- Ansamblul „Barc�ul” al Clubului Copiilor �i 
Elevilor din �imleu Silvaniei, coordonat de domnii 
profesori Cornelia �i Gavril Neaga;

- Corul „Bunavestire” al Catedralei greco-ca-
tolice „Sfântul Nicolae” din Oradea, dirijor Dr. Radu 
Mure�an;

- Grupul Folcloric „Codri�orul” al Palatului 
Copiilor din Satu Mare, coordonator profesor Ioan 
Micl�u�;

- Corala „Sfânta Familie” a bisericii greco-ca-
tolice din Zal�u, dirijor prof. Grigore Grigoru�.

Printre cei prezen�i s-au num�rat �i Vicarul Fo-
raneu al Silvaniei, pr. Gheorghe �urca�; pr. Valer P�-
r�u, protopop de Zal�u, un mare num�r de preo�i din 
Vicariatul Silvaniei, dar �i personalit��i de seam� ale 
vie�ii politice s�l�jene.

La � nalul concertului, pr. Nicolae Bodea – pro-
topop al �imleului a adresat câteva gânduri de su� et 
celor prezen�i, subliniind importan�a s�rb�torii ce se 
apropie – Na�terea Domnului. Dup� cum Pruncul Isus 
s-a încrezut în Dumnezeu-Tat�l n�scându-se în ieslea 
cea s�rac�, la fel, � ecare credincios trebuie s� se în-
cread� în Divinitate în perioadele de încercare.

Pr. Cristian LASLO

Concert de colinde �i datini de Cr�ciun la �imleu Silvaniei
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Reculegere pentru adul�i 

O nou� întâlnire între Birourile Pastorale de la Cluj �i Oradea

În dup� amiaza zilei de 14 decembrie au avut loc 
Reculegeri spirituale pentru adul�i organizate de Biroul 
pastoral eparhial pentru laici (departamentul adul�i) la 
Seminarul Greco-Catolic “S� n�ii Trei Ierarhi” din Ora-
dea. Au participat laici din Asocia�ia general� a româ-
nilor uni�i, greco-catolici (AGRU), “Reuniunea Maria-
n�”, Grupul de familii, Ter�iarii Franciscani �i Asocia�ia 
“Via�a ascendent�”, de la diferite parohii din Oradea.

Programul a debutat cu Sfantul Rozar �i Litania 
Lauretan�, continuând cu Sf. Liturghie în Capela Semi-
narului celebrat� de Pr. Paul Popa �i de Pr. Coriolan C. 
Mure�an de la Biroul Pastoral.

A urmat în Aula Magna conferin�a spiritual� ”S�-
l primim pe Isus Cristos în inimile noastre” propus� de 
Pr. Coriolan C. Mure�an pe tema imnurilor Magni� cat 
(Lc 1,46-55), Benedictus (Lc 1,68-69) �i Nunc Dimittis 
(Lc 2,29-32). S-au subliniat cateva caracteristici comu-
ne ale celor trei imnuri din primele doua capitole ale 
evanghelistului Luca: bucuria motivat� de împlinirea 
promisiunilor �i profe�iilor mesianice, acceptarea de-
plina a planului de mântuire al lui Dumnezeu pentru 
umanitate, eliberarea autentic� din sclavia tenebrelor, 
triumful adev�ratei drept��i. 

Cele 3 imnuri îi ajut� ast�zi pe toti cre�tinii s� in-
�eleag� bucuria primirii lui Cristos in inimile � ec�ruia, 
acceptând planul de mântuire, de eliberare, de pace �i 
de dreptate pe care Dumnezeu îl are pentru umanitate. 
Istoria lumii s-a schimbat radical, tenebrele nu mai au 
cu adevarat putere asupra noastr�, vechile profe�ii me-
sianice s-au împlinit �i to�i cre�tinii sunt chema�i s� de-
vin� servi � deli �i autentici care abandoneaz� aparen�a 
de bucurie dat� de ce este material �i accept� în mod 
sincer �i deplin primatul �i centralitatea lui Dumnezeu 
în propria via��. To�i cei care doresc s� � e cu adev�rat 
liberi trebuie s� schimbe ceva în propria existen�a, s� 
spun� un „da” sincer �i ferm lui Dumnezeu �i s� se lase 
cuprin�i de iubirea Sa plin� de îndurare. 

George Sârc� �i Paula Mate� de la Colegiul 
„Sfânta Familie” au sus�inut, dup� conferin�a spiritua-
l�, un scurt recital artistic care i-a impresionat profund 
pe to�i cei prezen�i.

Programul s-a încheiat cu o agap� fratern� în 
sala Ioan Paul al II-lea, moment în care s-au cântat nu-
meroase colinde tradi�ionale române�ti.

Departamentul Adul�i al Biroului Pastoral

În ziua de luni, 10 decembrie 2012, o delega�ie 
din partea Biroului Pastoral al Episcopiei Greco-Cato-
lice de Cluj-Gherla a f�cut o vizit� la sediul Biroului 
Pastoral Eparhial pentru Laici al Episcopiei Greco-Ca-
tolice de Oradea, pentru a se întâlni cu membrii aces-
tuia, pentru un nou schimb de experien��. Este a doua 
întâlnire între reprezentan�i ai celor dou� Birouri Pasto-
rale, dup� vizita din data de 29 octombrie 2012 a celor 
din Oradea la Cluj. Întâlnirea a început în jurul orei 10, 
cu o prezentare a activit��ilor pastorale organizate la 
Oradea, de c�tre diferitele sectoare ale Biroului Pasto-
ral: pentru adul�i, pentru tineri �i pentru copii. Astfel, 
pr. Paul Popa, responsabil al Biroului Pastoral, a pre-
zentat în ansamblu activitatea acestuia �i colaborarea 
cu asocia�iile care activeaz� în Oradea. Pr. Coriolan 
Mure�an �i doamna Florica Omilescu au prezentat acti-
vit��ile organizate pentru adul�i, al�turându-li-se pentru 
câteva minute pr. Mihai Tegze�, pentru a vorbi despre 
�coala de evanghelizare organizat� lunar la Catedrala 
“Sfântul Nicolae”. Sr. Kasia, din Congrega�ia Surorilor 
Franciscane Misionare ale lui Cristos, a prezentat acti-
vit��ile organizate pentru tineri.

Dup� aceasta, reprezentan�ii ambelor birouri i-au 
f�cut o vizit� Episcopului greco-catolic de Oradea, PS 
Virgil Bercea, felicitându-l cu ocazia anivers�rii, cu o zi 
înainte, a 55 de ani de via�� �i 30 de ani de preo�ie. I-a fost 
relatat� pe scurt Episcopului întâlnirea de la sediul Birou-
lui Pastoral �i stadiul colabor�rii dintre cele dou� birouri, 

acesta subliniind importan�a îmbog��irii reciproce din ex-
perien�a celorlal�i, precum �i a lucrului împreun� pentru 
binele Bisericii, al credincio�ilor p�stori�i. Delega�ii de 
la Cluj au fost du�i apoi s� viziteze Centrul Social Maria 
Rosa, condus de Caritas Eparhial Oradea în colaborare cu 
Congrega�ia Surorilor Franciscane Misionare ale lui Cris-
tos, în cadrul c�ruia exist� o cantin� social�, unde iau masa 
zilnic în jur de 30 de persoane, �i un centru de zi pentru 
copii. Dup� masa de prânz luat� la Institutul Teologic Gre-
co-Catolic “S� n�ii Vasile, Grigore �i Ioan” din Oradea, au 
fost trase concluziile întâlnirii, între care �i aceea privind 
participarea unor grupuri din � ecare dintre Eparhii la eve-
nimentele organizate de cealalt� Eparhie, cum ar �  Întâl-
nirile Eparhiale ale Copiilor �i ale Tineretului.

www.bru.ro
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La mas� cu s�racii de Cr�ciun

Rezultatele colectei de alimente

A devenit o tradi�ie ca de Cr�ciun angaja�ii �i 
voluntarii Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea (ACEO), 
împreun� cu familiile acestora, s� ia masa cu cei care 
m�nânc� zilnic la cantina social� a organiza�iei.

Uni�i de dragostea pentru semeni, angaja�ii �i vo-
luntarii ACEO, au ales s�-�i petreac� aceast� s�rb�toare 
cu cei cu care soarta nu a fost generoas�.

În ziua de Cr�ciun, în jur de 80 de persoane, 
adul�i �i copii, au luat prânzul la cantina Centrului So-
cial ,,Maria Rossa” al ACEO.

Aperitiv, ciorb� ��r�neasc� de porc, sarmale, 
friptur�, felii de cozonac, vin, cafea, colinde, c�ldur� 
�i zâmbete din plin. Acesta a fost meniul s�rmanilor 
Oradiei care au luat parte la masa de Cr�ciun oferit� 
de Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea. Dac� pentru unii 
Cr�ciunul înseamn� c�ldura unui c�min, cadouri sub 
brad, gadget-uri, excursii în diverse zone de pe glob, 
pentru bene� ciarii Caritas Eparhial Oradea o farfurie 
cu mâncare cald� �i o vorb� blând� simbolizeaz� s�r-
b�toarea Na�terii Mântuitorului.

,,A fost cel mai frumos Cr�ciun din via�a mea”, a 
spus unul dintre bene� ciarii cantinei sociale, mul�umind 
cu voce tare binef�c�torilor. ,,Dac� am avea ce mânca, 
nu am mai �  aici”, a completat un altul.

www.bihon.ro

Caritas Eparhial Oradea, a organizat în perioada 
11-23 decembrie 2012, în Era Shopping Park (din Ca-
lea Aradului) o colect� de alimente neperisabile pentru 
familiile �i persoanele s�race din comunitate.

În ac�iunea de colectarea am fost ajuta�i de 57 
voluntari.

În acest an s-au donat 212 litri de ulei, 303 ki-
lograme de f�in�, 221 kilograme de zah�r, 110 paste 
f�inoase, 407 conserve. Unele persoane au donat �i 
fructe, dulciuri, b�uturi r�coritoare etc. Alimentele co-
lectate sunt estimate la valoarea de 5.187 lei.

Din alimentele primite au fost preg�tite pache-
te �i distribuite familiilor din Oradea, Diosig, Ront�u 
(jud. Bihor), �imleu Silvaniei, Drighiu, Sici (jud. S�laj) 
a� ate în baza de date a asocia�iei.

Alt� parte din alimentele primite vor �  folosi-
te pentru prepararea mesei de prânz la cantina social� 
unde, din luna ianuarie 2013 datorit� acestei colecte, 
vom cre�te num�rul de bene� ciari care m�nânc� zilnic: 
de la treizeci la cinzeci.

Pe lâng� alimente unele persoane au donat �i bani 
(1.750 lei), bani ce vor �  folosi�i pentru func�ionarea 
du�urilor sociale.

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea mul�ume�te, 
în numele bene� ciarilor acestor alimente, tuturor celor 
care au donat dovedind faptul c� nu au uitat de cei mai 
s�rmani dintre noi.

Bianca GHE�E

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2013
FEBRUARIE

Inten�ia general�: Pentru ca familiile migrante, îndeosebi mamele, s� � e sprijinite �i înso�ite în di� cult��ile lor. 
Inten�ia misionar�: Pentru ca popula�iile care tr�iesc experien�a r�zboaielor �i a con� ictelor s� poat� s� � e 

protagoniste ale construirii unui viitor de pace.


