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Din Vatican, 11 ianuarie 2013

Excelen�� Reverendisim�

Sfântul P�rinte a primit cu vie pl�cere felicit�rile pe care S� n�ia Voastr�, în numele Eparhiei de Ora-
dea le-a�i trimis cu ocazia S�rb�torilor de Cr�ciun �i pentru Noul An, asigurându-l de rug�ciunile speciale 
pentru persoana Sa �i pentru ministerul S�u.

Sanctitatea Sa dore�te s� exprime o vie recuno�tin�� pentru m�rturia �i afec�iunea transmis� �i sper� 
c� Na�terea lui Isus Cristos, „Dumnezeul cel puternic, ap�rut ca un copil �i demonstrându-se nou ca �i Cel 
care ne iube�te �i prin acea iubire va învinge” (Benedict XVI, Omelia, Noaptea de Cr�ciun 2011), ajut� la 
redescoperirea adev�ratei bucurii �i adev�ratei lumini a Cr�ciunului.

Cu aceste dorin�e Sfântul P�rinte, în timp ce invoc� cereasca intercesiune a Neprih�nitei Fecioare 
Mama Mântuitorului, este bucuros s� trimit� Excelen�ei Voastre �i tuturor celor care v� sunt încredin�a�i 
Binecuvântarea Apostolic�.

Pro� t de aceast� ocazie pentru a-mi reînnoi sentimentele de profund respect

Excelen�ei Sale
Mons. Virgil BERCEA
Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea

Al Excelen�ei Voastre Reverendisime
devotat
Angelo Becciu
Sostituto
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(continuare în pag. 8)

„Noi am cunoscut �i am crezut în iubirea pe care 
Dumnezeu o are fa�� de noi” (1In 4,16) 

Iubi�i fra�i �i surori, celebrarea Postului Mare, în 
contextul Anului Credin�ei, ne ofer� o ocazie pre�ioas� 
pentru a medita asupra raportului dintre credin�� �i cari-
tate: dintre credin�a în Dumnezeu, în Dumnezeul lui Isus 
Cristos, �i iubire, care este rod al ac�iunii Duhului Sfânt 
�i ne conduce pe un drum de d�ruire fa�� de Dumnezeu �i 
fa�� de ceilal�i. 

1. Credin�a ca r�spuns la iubirea lui Dumnezeu 
Deja în prima mea Enciclic� am oferit câteva ele-

mente pentru a percepe leg�tura strâns� dintre aceste dou� 
virtu�i teologale, credin�a �i caritatea. Pornind de la a� r-
ma�ia fundamental� a apostolului Ioan: „Noi am cunoscut 
�i am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are fa�� de 
noi” (1In 4,16), aminteam c� „la începutul faptului de a �  
cre�tin nu se g�se�te o decizie etic� sau o mare idee, ci în-
tâlnirea cu un eveniment, cu o Persoan�, care d� vie�ii un 
orizont nou �i totodat� orientarea ei decisiv�... De vreme 
ce Dumnezeu ne-a iubit mai întâi (cf. 1In 4,10), iubirea 
nu mai este doar o porunc�, ci ea este r�spunsul la darul 
iubirii prin care Dumnezeu vine s� ne întâmpine” (Deus 
caritas est, 1). Credin�a constituie acea adeziune perso-
nal� - care include toate facult��ile noastre - la revelarea 
iubirii gratuite �i „pasionate” pe care Dumnezeu o are fa�� 
de noi �i care se manifest� pe deplin în Isus Cristos. 

Întâlnirea cu Dumnezeu Iubire care cheam� în ca-
uz� nu numai inima, ci �i intelectul: „Recunoa�terea lui 
Dumnezeu cel viu este o cale spre iubire, �i «da»-ul voin-
�ei noastre în fa�a voin�ei sale une�te inteligen�a, voin�a �i 
sentimentul în actul totalizator al iubirii. Dar acest proces 
r�mâne încontinuu în mi�care; iubirea nu este niciodat� 
«terminat�», nici complet�” (ibid., 17). De aici deriv� 
pentru to�i cre�tinii �i, îndeosebi, pentru „operatorii carit�-
�ii”, necesitatea credin�ei a acelei „întâlniri cu Dumnezeu 
în Cristos, care provoac� în ei iubirea �i care le deschide 
spiritul în fa�a altuia, astfel încât iubirea lor fa�� de aproa-
pele s� nu � e impus�, ca s� spunem a�a, din afar�, ci o 
consecin�� care deriv� din credin�a lor care devine e� cace 
în iubire” (ibid., 31a). Cre�tinul este o persoan� cucerit� 
de iubirea lui Cristos �i de aceea, mi�cat de aceast� iubire 
- „caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14) -, este deschis 
în mod profund �i concret la iubirea fa�� de aproapele (cf. 
ibid., 33). Aceast� atitudine se na�te înainte de toate din 
con�tiin�a c� suntem iubi�i, ierta�i, ba chiar sluji�i de Dom-
nul, care se apleac� pentru a sp�la picioarele Apostolilor 
�i se ofer� pe Sine însu�i pe cruce pentru a atrage omeni-
rea în iubirea lui Dumnezeu. 

„Credin�a ni-l arat� pe Dumnezeul care l-a dat pe 
Fiul s�u pentru noi �i treze�te astfel în noi certitudinea 
victorioas� c� acest fapt e adev�rat: Dumnezeu este iu-
bire!... Credin�a, care devine con�tient� de iubirea lui 
Dumnezeu ce se reveleaz� în inima str�puns� a lui Isus 

Mesajul Sfântului P�rinte pentru Postul Mare 2013 
A crede în caritate treze�te caritatea 

pe cruce, treze�te la rândul s�u iubirea. Ea este lumina 
- în realitate singura - care lumineaz� mereu din nou o 
lume a� at� în întuneric �i care ne d� curajul de a tr�i �i de 
a ac�iona” (ibid., 39). Toate acestea ne fac s� în�elegem 
c� principala atitudine distinctiv� a cre�tinilor este tocmai 
„iubirea bazat� pe credin�� �i pl�smuit� de ea” (ibid., 7). 

2. Caritatea ca via�� în credin�� 
Toat� via�a cre�tin� este un r�spuns la iubirea lui 

Dumnezeu. Primul r�spuns este întocmai credin�a ca pri-
mire plin� de uimire �i recuno�tin�� a unei nemaiauzite 
ini�iative divine care ne precede �i ne solicit�. �i «da»-ul 
credin�ei marcheaz� începutul unei luminoase istorii de 
prietenie cu Domnul, care umple �i d� sens deplin între-
gii noastre existen�e. Îns� Dumnezeu nu se mul�ume�te 
ca noi s� primim iubirea sa gratuit�. El nu se limiteaz� 
s� ne iubeasc�, ci vrea s� ne atrag� la Sine, s� ne trans-
forme în mod a�a de profund încât s� ne fac� s� spunem 
cu sfântul Paul: nu mai tr�iesc eu, ci Cristos tr�ie�te în 
mine (cf. Gal 2,20). 

Când noi l�s�m spa�iu iubirii lui Dumnezeu, sun-
tem f�cu�i asemenea cu El, p�rta�i de îns��i caritatea sa. 
A ne deschide la iubirea lui înseamn� a l�sa ca El s� 
tr�iasc� în noi �i s� ne fac� s� iubim cu El, în El �i ca El; 
numai atunci credin�a noastr� devine cu adev�rat „activ� 
prin iubire” (Gal 5,6) �i El î�i stabile�te locuin�a în noi 
(cf. 1In 4,12). 

Credin�a înseamn� a cunoa�te adev�rul �i a ad-
era la el (cf. 1Tim 2,4); caritatea înseamn� „a umbla” 
în adev�r (cf. Ef 4,15). Cu credin�a se intr� în prietenia 
cu Domnul; cu caritatea se tr�ie�te �i se cultiv� aceast� 
prietenie (cf. In 15,14 �u). Credin�a ne face s� primim 
porunca Domnului �i Înv���torului; caritatea ne d�ru-
ie�te fericirea de a o pune în practic� (cf. In 13,13-17). 
În credin�� suntem n�scu�i ca � i ai lui Dumnezeu (cf. 
In 1,12 �u); caritatea ne face s� persever�m concret în 
� lia�ia divin� aducând rodul Spiritului Sfânt (cf. Gal 
5,22). Credin�a ne face s� recunoa�tem darurile pe care 
Dumnezeul bun �i generos ni le încredin�eaz�; caritatea 
le face s� rodeasc� (cf. Mt 25,14-30). 

3. Împletirea indisolubil� între credin�� �i caritate 
În lumina celor spuse, rezult� clar c� nu putem s� 

separ�m niciodat� sau, chiar , s� opunem credin�a �i cari-
tatea. Aceste dou� virtu�i teologale sunt intim unite �i este 
gre�it a vedea între ele un contrast sau o „dialectic�”. 

De fapt, pe de o parte este limitant� atitudinea celui 
care pune în mod a�a de puternic accentul pe prioritatea 
�i caracterul decisiv al credin�ei încât s� subevalueze �i 
aproape s� dispre�uiasc� faptele concrete ale carit��ii �i 
s-o reduc� pe aceasta la un umanitarism generic. Îns�, pe 
de alt� parte, este la fel de limitant a sus�ine o exagerat� 
suprema�ie a carit��ii �i a activit��ii sale, crezând c� fap-
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Declara�ia Papei Benedict privind retragerea sa
Iubi�i fra�i, v-am convocat în acest Consistoriu 

nu doar pentru cele trei canoniz�ri, ci �i pentru a v� co-
munica o decizie de mare importan�� pentru via�a Bise-
ricii. Dup� ce mi-am examinat în mod repetat con�tiin�a 
înaintea lui Dumnezeu, am ajuns la certitudinea c� pute-
rile mele, datorit� vârstei avansate, nu mai sunt potrivite 
pentru o exercitare adecvat� a ministerului petrin.

Sunt con�tient c� acest minister, datorit� naturii 
lui spirituale esen�iale, trebuie s� � e îndeplinit nu doar 
prin cuvinte �i fapte, ci �i, nu mai pu�in, prin rug�ciune 
�i suferin��. Cu toate acestea, în lumea de ast�zi, su-
pus� la atât de multe schimb�ri rapide �i zguduit� de 
probleme de profund� relevan�� pentru via�a de credin-
��, pentru a conduce barca Sfântului Petru �i pentru a 
proclama Evanghelia, sunt necesare atât puterea min�ii 
cât �i a trupului, putere care în ultimele luni s-a deteri-
orat în mine pân� acolo încât a trebuit s� îmi recunosc 
incapacitatea de a îndeplini în mod adecvat slujirea în-
credin�at� mie.

De aceea, �i � ind con�tient de gravitatea acestui 
act, în deplin� libertate declar c� renun� la ministerul 
de Episcop al Romei, Succesor al Sfântului Petru, în-
credin�at mie de Cardinali în 19 aprilie 2005, astfel c�, 

de la 28 februarie 2013, 
ora 20.00, Scaunul Ro-
mei, Scaunul Sfântului 
Petru, va �  vacant �i 
va trebui s� � e convo-
cat, de c�tre cei care 
au competen�a s� fac� 
aceasta, un Conclav 
pentru alegerea noului 
Pontif Suprem.

Iubi�i fra�i, v� 
mul�umesc sincer, din 
inim�, pentru toat� iu-
birea �i munca cu care 
m-a�i sus�inut în slujirea 
mea �i v� cer iertare pentru toate defectele mele. Iar 
acum, s� încredin��m Sfânta Biseric� grijii P�storului 
nostru Suprem, Domnul nostru Isus Cristos, �i s� o im-
plor�m pe Preasfânta Sa Mam� Maria, pentru ca ea s� 
îi asiste pe P�rin�ii Cardinali, cu grija ei matern�, în ale-
gerea noului Pontif Suprem. În ceea ce m� prive�te, �i 
în viitor, doresc s� slujesc cu devotament Sfânta Bise-
ric� a lui Dumnezeu, printr-o via�� dedicat� rug�ciunii.

Iubi�i Confra�i întru episcopat �i întru preo�ie,
Dragi credincio�i,
Anun�ul f�cut de Sfântul P�rinte Papa Benedict 

al XVI-lea în fa�a cardinalilor, reuni�i într-un Consis-
toriu pentru canoniz�ri, acela de a renun�a „în deplin� 
libertate la ministerul de Episcop al Romei 	i succesor 
al Sfântului Petru”, ne-a surprins pe � ecare dintre noi 
în primul moment.

Rug�ciunea în schimb este aceea care ne apropie 
de Domnul 	i ne ajut� s� descifr�m lu�rile de pozi�ie 	i 
atitudinea Papei în Spiritul Sfânt prin puterea speran�ei 
care toate le n�d�jduie	te. Astfel m� adresez tuturor 	i 
V� îndemn la încredere 	i la speran��: Papa Benedict, 
printr-un gest de curaj 	i responsabilitate, ne face dova-
da c� este profund con	tient de limitele persoanei uma-
ne, ne demonstreaz� prin umilin�� adev�rata m�re�ie a 
omului care cunoa	te timpurile în care tr�ie	te Biseri-
ca, ne face s� în�elegem care trebuie s� � e atitudinea 
� ec�ruia în fa�a puterii, ne demonstreaz� înc� o dat� cât 
de m�re� a fost Isus pe cruce.

În fa�a curajosului gest al Sfântului P�rinte tre-
buie s� ne aplec�m frun�ile 	i inimile cu respect 	i 
admira�ie 	i s� îl înso�im cu rug�ciunea, devotamentul 
	i iubirea noastr�.

† Lucian Cardinal Mure�an
Arhiepiscop Major

Mesajul PF Cardinal Lucian 
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Nici un Pap� nu a mai demisionat de aproape 
600 de ani. Anun�ul surpriz� al Papei Benedict al XVI-
lea nu este îns� f�r� precedent. Peste 260 de b�rba�i au 
fost Papi, dup� martiriul Sfântului Petru la Roma, �i 
cel pu�in patru dintre ei au demisionat. Radio Vatican a 
stat de vorb� cu dr. Donald Prudlo, specialist în istorie 
medieval�, profesor asociat de istorie la Universitatea 
de Stat Jacksonville din Alabama, SUA, despre istoria 
demisiilor papale.

- Sunt secole de când un Pap� nu a mai demisio-
nat din Scaunul lui Petru. Ne pute�i spune ceva despre 
ultimul Pap� care s-a retras?

- Ultimul Pap� care s-a retras a tr�it acum aproa-
pe �ase sute de ani. A fost Papa Grigore al XII-lea, cel 
care, în secolul al XV-lea, într-un gest de sacri� ciu, a 
oferit demisia sa pentru ca astfel Conciliul de la Kon-
stanz s� î�i asume puterile lui �i s� numeasc� un nou 
Pap�, pentru ca s� se pun� cap�t Schismei Occidentale. 

- La un moment dat se punea întrebarea dac� 
un Pap� poate s� demisioneze. Când �i cum a stabilit 
Biserica op�iunea demisiei?

- La sfâr�itul secolului al XIII-lea, un c�lug�r 
eremit cu via�� sfânt�, numit Petru, a fost ales ca Papa 
Celestin al V-lea, pentru a debloca un Conclav care a 
durat aproape trei ani. El a fost ales datorit� s� n�eni-
ei sale personale, � ind un fel de candidat unic. Odat� 
ajuns aici, el � ind un c�lug�r, neobi�nuit cu via�a Curi-
ei Romane, s-a trezit c� nu este potrivit pentru aceast� 
sarcin�, a�a c� i-a adunat pe Cardinali într-un Consisto-
riu, a�a cum s-a întâmplat ast�zi, acum câteva ore, �i i-a 
anun�at pe ace�tia de inten�ia sa de a demisiona.

Deoarece Papa este autoritatea suprem� în Bi-
seric�, Celestin a declarat c� Papa poate demisiona în 
mod liber, c� este permis a�a ceva, �i, � ind autorita-
tea suprem�, demisia sa nu trebuie s� � e acceptat� de 
vreun for anume. Trebuie doar s� � e manifestat� liber, 
a�a dup� cum spune ast�zi canonul 332 al Codului de 
Drept Canonic. Atâta timp cât este manifestat� liber �i 
cum se cuvine, ea nu trebuie s� � e acceptat� de nimeni. 
Papa este autoritatea suprem�. Din acest motiv, succe-
sorul s�u, Papa Bonifaciu al VIII-lea, în redactarea co-
dului canonic, a cerut inserarea în Liber Sextus a aces-
tei constitu�ii a Papei Celestin al V-lea, devenind astfel 
normativ� în dreptul canonic catolic. 

- Papa Celestin al V-lea a fost mai apoi canoni-
zat. Ne pute�i spune �i alte detalii despre acest Pap�?

- Papa Celestin al V-lea a fost recunoscut de to�i 
ca un om foarte sfânt. Era într-un fel omul potrivit pen-
tru timpul gre�it. �i de aceea, datorit� s� n�eniei perso-
nale, datorit� vie�ii sale virtuoase, a fost mai apoi ridicat 
la cinstea altarelor. Iar aceasta ne conduce la o întrebare 
interesant�: ce se întâmpl� cu un Pap� dup� ce demisio-
neaz�? Nu exista precedent pentru aceasta. Papa Boni-
faciu al VIII-lea i-a dat fostului Pap� Celestin al V-lea 

un fel de chilie eremit�, unde putea s� îl supravegheze. 
Unii au numit aceasta o trimitere în închisoare; a fost 
de fapt mai mult un mod de a-l urm�ri. Iar Celestin a 
fost foarte mul�umit; a acceptat cu umilin�� noua situ-
a�ie, � ind o via�� mai apropiat� de cea eremit� pe care 
o îndr�gea atât de mult. Papa Grigore al XII-lea, pe de 
alt� parte, a primit un titlu onori� c �i �i-a tr�it via�a nu 
ca Pap�, ci ca un Episcop foarte respectat, ca persoana 
ce a ajutat la vindecarea Schismei Occidentale. 

- De�i este posibil ca un Pap� s� se retrag�, 
acest lucru s-a întâmplat foarte rar. Ne pute�i vorbi 
despre vreun alt Pap� care s-a retras?

- Ei bine, Papa Celestin al V-lea �i consilierii lui 
erau con�tien�i c� acesta este un proces neobi�nuit. Ast-
fel c� au mers înapoi în istorie, au c�utat în Liber Pon-
ti� calis (sau Cartea Papilor) �i au ajuns pân� la Sfântul 
Pap� Pontian, în anul 235, unul dintre primii Episcopi ai 
Romei. Acesta a fost arestat �i trimis la minele de sare, 
�i pentru ca s� poat� �  ales un succesor în Roma, a de-
misionat din func�ia sa. Astfel, înc� din anul 235 avem 
dovada posibilit��ii ca Papii s� demisioneze pentru bine-
le Bisericii. În cazul altor câ�iva, au existat unii care au 
încercat s� îi for�eze s� se retrag�. Bizantinii au încercat 
s� îl for�eze pe Papa Silverius s� demisioneze, dar el a 
refuzat s� o fac�. �i aceasta demonstreaz� îns� c� exist� 
posibilitatea retragerii. Mai apoi, într-o perioad� di� ci-
l� din istoria Bisericii, Papa Benedict al IX-lea, în anii 
1040, a demisionat �i a încercat s� recâ�tige papalitatea 
de mai multe ori. Potrivit relat�rilor, el a murit în peni-
ten�� la m�n�stirea Grottaferrata, de lâng� Roma.

- În � ne, ne pute�i vorbi pu�in despre semni� ca�ia 
acestei decizii, �i poate s� ne oferi�i o perspectiv� isto-
ric� asupra ponti� catului Papei Benedict al XVI-lea?

- Este important faptul c� Biserica Catolic� 
are puternice r�d�cini istorice, astfel c� avem spre ce 
s� privim în fa�a unui astfel de eveniment. Pe cât de 
neobi�nuit este, putem s� privim înapoi la exemplele 
despre care tocmai am vorbit �i s� �tim c� legile care 
guverneaz� aceste lucruri au fost stabilite de mult timp 
în dreptul canonic catolic. Astfel, de exemplu, regulile 
privind conclavul care va trebui s� urmeze au fost apli-
cate �i ajustate timp de aproape un mileniu. Iar Fericitul 
Pap� Ioan Paul al II-lea, în Constitu�ia sa Apostolic� 
Universi Dominici Gregis, a rea� rmat aceste lucruri 
care au fost gândite �i discutate pentru un timp foarte 
îndelungat. A�adar, în timp ce are loc ceea ce este pen-
tru noi un eveniment foarte, foarte �ocant, �i ceva care 
ne face cu siguran�� s� � m preocupa�i pentru Papa Be-
nedict al XVI-lea însu�i, �tim c� Biserica are resursele 
�i elementele din istoria ei pentru a putea s� fac� fa�� 
acestor situa�ii provocatoare.

www.catholica.ro

Despre demisia papal� de-a lungul istoriei
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Pe situl News.va, la sec�iunea Radio Vatican, a 
ap�rut urm�torul material sintetic despre Papa Benedict 
al XVI-lea, pe care îl prezent�m în traducere în continu-
are: Cardinalul Joseph Ratzinger, prefectul Congrega�iei 
pentru Doctrina Credin�ei, a fost ales succesor al Papei 
Ioan Paul al II-lea la 19 aprilie 2005. La 24 aprilie a cele-
brat Liturghia de inaugurare a ponti� catului s�u în Pia�a 
San Pietro, în timpul c�reia a primit paliumul �i inelul 
pescarului. La 7 mai a luat în posesie Biserica Catedral�, 
Arhibazilica San Giovanni in Laterano.

În timpul ponti� catului s�u, Papa Benedict al 
XVI-lea a f�cut 24 c�l�torii apostolice. Prima a fost la 
Koln, Germania, cu ocazia celei de-a XX-a Zi Mon-
dial� a Tineretului, în august 2005. Cea mai recent� 
a fost în Liban, în septembrie 2012. A c�l�torit în ��ri 
din Europa, America Latin�, Africa, Australia, Orientul 
Mijlociu �i în Statele Unite ale Americii, � ind oaspe-
tele unei reuniuni a Na�iunilor Unite la New York. De 
asemenea a efectuat 30 de vizite apostolice în Italia.

Prima sa enciclic�, „Deus caritas Est” , a fost pu-
blicat� la 25 decembrie 2005. A doua enciclic�, „Spe 
Salvi”, la 2 noiembrie 2007. Iar a treia, „Caritas in Veri-
tate” , la 29 iunie 2009. Cât prive�te c�r�ile Papei Bene-
dict, el a semnat trilogia “Isus din Nazaret” despre via�a 
�i înv���turile lui Isus Cristos, încheiat� în noiembrie 
2012. Cel de-al doilea volum, primul semnat ca Pap�, 
a ap�rut în 2007. De asemenea a scris patru exorta�ii 
apostolice post-sinodale: „Sacramentum Caritatis”, 
despre Euharistie ca izvor �i culme a vie�ii �i misiunii 
Bisericii, în februarie 2007; “Verbum Domini”, despre 
Cuvântul lui Dumnezeu în via�a �i misiunea Bisericii, 
în septembrie 2010; “Africae Munus”, despre Biserica 

Câteva date despre Papa Benedict al XVI-lea

din Africa în slujba reconcilierii, drept��ii �i p�cii, în 
noiembrie 2011; “Ecclesia in Medio Oriente”, despre 
Biserica din Orientul Mijlociu – comuniune �i m�rtu-
rie, în septembrie 2012.

www.catholica.ro

Pre�edintele Traian B�sescu a efectuat o vi-
zit� o� cial� la Vatican. Seful statului a fost primit de 
Papa Benedict al XIV-lea, cu doar câteva zile înainte 
ca acesta sa renun�e la Ponti� cat. Întâlnirea pe care 
pre	edintele a avut-o cu Papa Benedict al XVI-lea e 
ultima pe care Suveranul Pontif a avut-o cu un �ef de 
stat european.

„Am avut ast�zi o întâlnire care va r�mâne în 
su� etul meu pentru tot restul vie�ii. Întâlnirea cu Papa 
Benedict al XVI-lea va r�mâne un eveniment nu politic, 
unul de su� et, în care am întâlnit un om, un Pap�, mai 
puternic decât acela cu care m-am întâlnit în 2008, la 
Palatul Gandolfo. Am avut sentimentul c� în fa�a mea 
era un pap� care nu avea decât un mesaj: Vreau s� � i 
bun!. Un om care prin privire, prin vorb�, prin inteli-
gen�a frazelor nu spunea decât c� are de comunicat 
pentru viitor”, a descris Traian B�sescu, la recep�ia or-
ganizat� la Palazzo Brancaccio din Roma, întâlnirea pe 
care a avut-o cu Suveranul Pontif.

www.evz.ro

O întâlnire unic�
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Ce se va întâmpla în Biseric� dup� anun�area 
demisiei lui Benedict al XVI-lea? �tirea a f�cut ime-
diat înconjurul lumii. Agen�ia SIR a intervievat pe un 
expert de drept canonic �i ecleziastic, profesorul Giu-
seppe Dalla Torre, rector la LUMSA (Libera Università 
Maria Santissima Assunta), considerat unul dintre cei 
mai profunzi cunosc�tori ai materiei. Iat� în continuare 
r�spunsurile sale. 

• Înainte de toate, ce senza�ie a�i avut la aceas-
t� �tire, din punct de vedere uman, spiritual �i reli-
gios? 

Giuseppe Dalla Torre: Am avut o emo�ie pro-
fund�, care se na�te din perceperea, din constatare înc� 
o dat� a umilin�ei acestei persoane foarte mari care este 
Benedict al XVI-lea. �tim cât este de mare ca studios, 
ca om al Bisericii, ca om de cultur�. Deci v�d un gest 
de umilin�� foarte mare �i-l interpretez în aceast� cheie 
tocmai pentru c�, în m�sura în care - îmi imaginez - a 
perceput sc�derea propriilor for�e � zice împreun� cu 
cre�terea complexit��ii „modernit��ii”, aceast� mare în 
care Biserica trebuie s� navigheze, el, pentru cel mai 
mare bine al Bisericii, a luat aceast� decizie cu seni-
n�tate. 

• Un fulger din senin, a fost de� nit acest anun�. 
Ce va însemna, în termeni concre�i, pentru practica 
canonic� a convoca un Conclav ca urmare a unei 
astfel de decizii? 

Giuseppe Dalla Torre: Pân� în ziua de 28 fe-
bruarie, la orele 20.00, papa va continua s� exercite 
func�iunile sale în plin�tatea propriilor puteri �i prero-
gative. Dup� acel moment, a�a cum este prev�zut de 
normele în vigoare ale dreptului canonic, conducerea 
Bisericii pentru chestiunile obi�nuite va reveni Cole-
giului Cardinalilor. În acest moment, cardinalul Decan 
va trebui s� convoace Conclavul. Toat� materia a fost 
recent reglementat� de constitu�ia Fericitului Ioan Paul 
al II-lea Universi Dominici Gregis, dat� în 1996. 

• Cu ce poate �  comparat� aceast� decizie? 
Exist� în istoria ponti� lor un caz asem�n�tor? 

Giuseppe Dalla Torre: Eu nu sunt un istoric al 
Bisericii, deci ace�ti studio�i vor analiza care alte eve-
nimente de aceast� natur� pot s� � e comparate cu ale-
gerea lui Benedict al XVI-lea. Desigur, în afar� de cazul 
foarte vestit al lui Celestin al V-lea, proclamat sfânt, în 
momentele cele mai di� cile pentru Biseric�, în perioada 
medieval� în care au fost evenimente foarte complexe cu 
prezen�a a papi �i antipapi, au existat cazuri în care unii 
ponti� , pentru binele Bisericii, au asumat decizii oricum 
r�sun�toare �i neobi�nuite. Mi se pare c�, în acest caz, 
criteriul fundamental, ca în altele pe care istoricii le vor 
analiza, este cel de a constata c� deciziile au fost luate 
mereu în numele binelui suprem al Bisericii. 

• Ce timpuri �i probleme vede�i dumneavoas-
tr� pentru urm�toarele s�pt�mâni în privin�a con-

Papalitatea este puternic� pentru c� este uman�
ducerii Bisericii universale? 

Giuseppe Dalla Torre: Desigur, înainte de toate 
îmi imaginez c� Benedict al XVI-lea a cânt�rit conse-
cin�ele �i evenimentele care se vor produce dup� în-
cetarea ministeriului s�u petrin. Luând în considerare 
personalitatea sa, discre�ia �i sensibilitatea sa, precum 
�i inteligen�a sa, este inimaginabil� din partea sa o ati-
tudine de mare dezlipire de tot ceea ce trebuie s� se 
întâmple. Cu siguran�� va voi s�-i lase pe cardinali în 
cea mai absolut� libertate cu privire la viitoarele lor 
demisii. �i, de altfel, în�i�i cardinalii nu vor putea s� 
scape - aceasta este o idee a mea personal� - de pro-
blema de a g�si o persoan� care s� aib� nu numai ca-
pacit��i religioase, spirituale �i intelectuale potrivite s� 
sus�in� Tronul lui Petru, ci s� aib� �i factori importan�i 
cum ar �  carisma, for�a � zic�, capacitatea de rela�ie cu 
complexitatea, cerute ast�zi de o func�ie ca aceea de 
conduc�tor al Bisericii universale. 

• Ce se poate spune despre diferen�a de atitu-
dini între Ioan Paul al II-lea care a r�mas pân� în 
ultima clip�, de�i era doborât de boal�, �i Benedict 
al XVI-lea care în schimb, sim�indu-se tot mai sl�-
bit, a decis s� „demisioneze”? Oare se pr�bu�e�te 
„mitul” papei? 

Giuseppe Dalla Torre: Trebuie s� spun c� e vorba 
de dou� personalit��i foarte diferite, a�a cum �tim cu to�ii. 
Eu cred c� Benedict al XVI-lea, tocmai datorit� persoa-
nei sensibile care este, a evaluat propria condi�ie în ma-
nier� diferit� fa�� de evaluarea pe care a f�cut-o predece-
sorul s�u. Nu cred c� exist� riscul de a vedea diminuat� 
imaginea papalit��ii. Trebuie gândit c�, în special între 
secolele XVIII-XIX, papa a fost foarte mitizat datorit� 
faptului c� au existat papi foarte chinui�i �i constrân�i 
la decizii di� cile �i dureroase din partea evenimentelor 
istorice. Îi citez numai pe Pius al V-lea, Pius al VII-lea, 
Pius al IX-lea, dar sunt mul�i al�ii. Apoi, Ioan Paul al II-
lea ne-a dus din nou în umanitatea deplin� cu boala sa, 
înfruntat� cu for�� interioar� exemplar�, nerenun�ând la 
activitatea proprie a func�iei sale. F�când astfel, a ar�-
tat lumii �i omenitatea sa deplin�, doborât� de suferin�� 
dar nu învins�. Alegerea lui Benedict al XVI-lea este, în 
schimb, de a face s� prevaleze binele Bisericii, l�sând 
spa�iu unui pap� mai tân�r �i s�n�tos, care s-o poat� con-
duce în aceast� epoc� a�a de di� cil� �i complex�. Lec-
�ia pe care o tragem din aceste dou� exemple eminente 
este c� papa, oricum ar � , este un om care poart� povara 
foarte mare a Bisericii. Unii îl interpreteaz� într-un mod, 
al�ii în altul, dar sim�im c� ace�ti doi papi ca „vicari ai 
lui Cristos” au iubit Biserica pân� la cap�t. �i, de altfel, 
cre�tinismul veste�te c� Dumnezeu s-a f�cut om, c� iu-
be�te omenirea a�a cum este ea. 

Traducere de pr. Mihai P�TRA	CU 
www.ercis.ro
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(urmare din pag. 3)

tele înlocuiesc credin�a. Pentru o via�� spiritual� s�n�-
toas� este necesar s� fugim atât de � deism cât �i de 
activismul moralist. 

Existen�a cre�tin� const� într-o continu� urcare pe 
muntele întâlnirii cu Dumnezeu pentru a coborî apoi din 
nou, aducând iubirea �i for�a care deriv� din ea, în a�a 
fel încât s�-i slujim pe fra�ii �i surorile noastre cu îns��i 
iubirea lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptur� vedem cum ze-
lul Apostolilor pentru vestirea Evangheliei care treze�te 
credin�a este strâns legat de grija caritabil� cu privire la 
slujirea fa�� de cei s�raci (cf. Fap 6,1-4). În Biseric�, con-
templa�ia �i ac�iunea, simbolizate într-un fel de � gurile 
evanghelice ale surorilor Maria �i Marta, trebuie s� coe-
xiste �i s� se integreze (cf. Lc 10,38-42). Prioritatea revine 
mereu raportului cu Dumnezeu �i adev�rata împ�rt��ire 
evanghelic� trebuie s� se înr�d�cineze în credin�� (cf. Ca-
tehez� la Audien�a general� din 25 aprilie 2012). De fapt, 
uneori se tinde s� se circumscrie termenul „caritate” la 
solidaritate sau la simplul ajutor umanitar. În schimb este 
important s� ne amintim c� oper� maxim� de caritate este 
tocmai evanghelizarea, adic� „slujirea Cuvântului”. Nu 
exist� ac�iune mai bene� c�, deci caritabil�, fa�� de aproa-
pele decât a frânge pâinea Cuvântului lui Dumnezeu, a-l 
face p�rta� de Vestea cea Bun� a Evangheliei, a-l intro-
duce în raportul cu Dumnezeu: evanghelizarea este cea 
mai înalt� �i integral� promovare a persoanei umane. A�a 
cum scrie Slujitorul lui Dumnezeu Papa Paul al VI-lea în 
Enciclica Populorum progressio, vestirea lui Cristos este 
primul �i principalul factor de dezvoltare (cf. nr. 16). Ade-
v�rul originar al iubirii lui Dumnezeu fa�� de noi, tr�it �i 
vestit, deschide existen�a noastr� ca s� primeasc� aceast� 
iubire �i face posibil� dezvoltarea integral� a omenirii �i a 
� ec�rui om (cf. Enciclica Caritas in veritate, 8). 

În substan��, totul porne�te de la Iubire �i tinde la 
Iubire. Iubirea gratuit� a lui Dumnezeu ne este f�cut� cu-
noscut� prin vestirea Evangheliei. Dac� o primim cu cre-
din��, primim acel prim �i indispensabil contact cu divinul 
capabil s� ne fac� „s� ne îndr�gostim de Iubire”, pentru a 
locui �i a cre�te dup� aceea în aceast� Iubire �i a o comu-
nica altora cu bucurie. 

Referitor la raportul dintre credin�� �i faptele de 
caritate, o expresie din Scrisoarea c�tre Efeseni a sfân-
tului Paul rezum� probabil în cel mai bun mod corela�ia 
lor: „C�ci prin har a�i fost mântui�i datorit� credin�ei �i 
aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin 
fapte, ca s� nu se laude nimeni. Dar noi suntem opera lui, 
crea�i în Cristos Isus în vederea faptelor bune pe care le-a 
preg�tit Dumnezeu de mai înainte ca s� tr�im în ele” (2,8-
10). Se percepe aici c� toat� ini�iativa mântuitoare vine de 
la Dumnezeu, de la Harul s�u, de la iertarea sa primit� în 
credin��; dar aceast� ini�iativ�, departe de a limita liber-
tatea noastr� �i responsabilitatea noastr�, mai degrab� le 
face autentice �i le orienteaz� spre faptele carit��ii. 

Acestea nu sunt îndeosebi rod al efortului uman, 
din care s� se scoat� laud�, ci se nasc din credin�a îns��i, 
izvor�sc din Harul pe care Dumnezeu îl ofer� din bel�ug. 

O credin�� f�r� fapte este ca un pom f�r� roade: aceste 
dou� virtu�i se implic� reciproc. Postul Mare ne invit� 
tocmai, cu indica�iile tradi�ionale pentru via�a cre�tin�, s� 
aliment�m credin�a printr-o ascultare mai atent� �i pre-
lungit� a Cuvântului lui Dumnezeu �i prin participarea la 
Sacramente �i, în acela�i timp, s� cre�tem în caritate, în 
iubirea fa�� de Dumnezeu �i fa�� de aproapele, �i prin in-
dica�iile concrete ale postului, poc�in�ei �i pomenii. 

4. Prioritatea credin�ei, primatul carit��ii 
Ca orice dar al lui Dumnezeu, credin�a �i caritatea 

conduc din nou la ac�iunea unicului �i aceluia�i Duh Sfânt 
(cf. 1Cor 13), acel Duh care strig� în noi „Abba! Tat�!” 
(Gal 4,6) �i care ne face s� spunem: „Isus este Domnul!” 
(1Cor 12,3) �i „Maranatha!” (1Cor 16,22; Ap 22,20): 

Credin�a, dar �i r�spuns, ne face s� cunoa�tem 
adev�rul lui Cristos ca Iubire întrupat� �i r�stignit�, ade-
ziune deplin� �i perfect� la voin�a Tat�lui �i milostivire 
divin� in� nit� fa�� de aproapele; credin�a înr�d�cineaz� 
în inim� �i în minte convingerea ferm� c� tocmai aceast� 
Iubire este unica realitate victorioas� asupra r�ului �i asu-
pra mor�ii. Credin�a ne invit� s� privim la viitor cu virtu-
tea speran�ei, a�teptând încrez�tori ca victoria iubirii lui 
Cristos s� ajung� la plin�tatea sa. La rândul ei, caritatea 
ne face s� intr�m în iubirea lui Dumnezeu manifestat� în 
Cristos, ne face s� ader�m în mod personal �i existen�ial la 
d�ruirea total� �i f�r� rezerve a lui Isus Tat�lui �i fra�ilor. 

Rev�rsând în noi caritatea, Spiritul Sfânt ne face 
p�rta�i de d�ruirea proprie a lui Isus: � lial� fa�� de Dum-
nezeu �i fratern� fa�� de orice om (cf. Rom 5,5). 

Raportul care exist� între aceste dou� virtu�i este 
analog cu acela dintre dou� Sacramente fundamentale 
ale Bisericii: Botezul �i Euharistia. Botezul (sacramen-
tum � dei) precede Euharistia (sacramentum caritatis), dar 
este orientat spre ea, care constituie plin�tatea drumului 
cre�tin. În mod analog, credin�a precede caritatea, dar se 
reveleaz� genuin� numai dac� este încoronat� de ea. Totul 
porne�te de la umila primire a credin�ei („faptul de a ne 
�ti iubi�i de Dumnezeu”), dar trebuie s� ajung� la adev�rul 
carit��ii („faptul de a �ti s�-l iubim pe Dumnezeu �i pe 
aproapele”), care r�mâne pentru totdeauna, ca împlinire a 
tuturor virtu�ilor (cf. 1Cor 13,13). 

Preaiubi�i fra�i �i surori, în acest timp al Postului 
Mare, în care ne preg�tim s� celebr�m evenimentul Crucii 
�i al Învierii, în care Iubirea lui Dumnezeu a r�scump�rat 
lumea �i a luminat istoria, v� doresc vou� tuturor s� tr�-
i�i acest timp pre�ios reînsu� e�ind credin�a în Isus Cristos 
pentru a intra în însu�i circuitul s�u de iubire fa�� de Ta-
t�l �i fa�� de orice frate �i sor� pe care-i întâlnim în via�a 
noastr�. Pentru aceasta înal� rug�ciunea mea c�tre Dum-
nezeu, în timp ce invoc asupra � ec�ruia �i asupra � ec�rei 
comunit��i Binecuvântarea Domnului! 

Din Vatican, 15 octombrie 2012 
Benedictus pp. XVI 

Traducere de pr. Mihai P�TRA	CU
www.ercis.ro

Mesajul Sfântului P�rinte...
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REFELC
II TRANSGENARA
IONALE
„Niciodat� nu suntem su� cient de în�elep�i. Întotdeauna mai exist� ceva de înv��at.”

Alin CRE�U

Din p�cate, familia tradi�ional� s-a înscris pe o 
spiral� descendent�, � ind antrenat� în aceast� mi	care 
	i de ceea ce numim globalizare. 

Oamenii nu mai au repere în nici un domeniu, 
preiau necritic tot ceea ce vine din toate punctele cardi-
nele adic� Nord, Sud, Vest 	i Est, � ind probabil obosi�i 
s� lupte în � ecare zi cu greut��ile vie�ii, dar 	i de lipsu-
rile culturale întinse pe decenii.

Totul se destructureaz�, este în continu� mi	care 
	i senza�ia de înaintare prin de	ert ca Moise 	i ai lui par-
c� nu se mai termin�. Nimic nu este a	ezat, nic�ieri nu 
se v�d repere, doar praf purtat de vânt 	i uneori cea��. 
Oamenii au fost înv��a�i s� uite c� era o vreme când se 
ajutau singuri, iar atunci când nu puteau, apelau la ve-
cini, rude 	i chiar str�ini binevoitori care o f�ceau 	tiind 
c� 	i lor le va veni rândul la un moment s� � e sprijini�i.

Multe lucruri au luat forma lohn-ului (fabrici ra-
pid demontabile 	i transportabile în alt� loca�ie f�cute 
din panouri u	oare de tabl� umplute cu polistiren), oa-
menii, în special tinerii, obi	nuindu-se cu aceste for-
me, 	i considerându-le a	a de când lumea. Ei nu 	tiu 	i 
nici nu cred c� a existat altceva, chiar dac� v�d ruinele 
înc� nefurate complet ale marilor complexe industriale. 
Consider� pove	ti incredibile ceea ce au auzit de la cei 
mai în vârst�, c� s-a întâmplat în trecutul apropiat.

Unele dintre noile forme de distrac�ie importate 
	i impuse ating limitele de jos ale umanului, � ind pre-
luate 	i folosite ca atare. Costurile pentru acestea sunt 
mari, pentru c� „se poate”. Copiii se maturizeaz� mult 
mai repede, dar nu sunt preg�ti�i pentru via��. Mul�i 
confund� prietenii de pe diferitele site-uri de sociali-
zare cu oameni care le-ar da oricând o mân� de ajutor. 

Hrana nu mai este nici ea ce a fost. Toat� lumea 
vrea s� consume ceea ce apar�ine brandurilor puterni-
ce, uitând de mâncarea noastr� cea de toate zilele care, 
din întâmplare, este bio, a	a cum 	i-ar dori-o 	i str�inii, 
care au inventat acest termen tocmai pentru a vinde alte 
categorii de alimente la pre�uri exorbitante.

Fiecare tânje	te dup� Soarele pe care nu îl vede, 
nici pe cer, dar nici în su� etul propriu. To�i oamenii sunt 
într-o continu� c�utare, � ind cu atât mai predispu	i la 
manipulare. Atunci când în mass-media de orice fel auzi 
zilnic acelea	i lucruri, ajungi s� le dai valoare de ade-
v�r, s� le crezi. Oamenii au uitat s� comunice, s� spu-
n� ceea ce au pe su� et, de team�. Aceasta persist�, de	i 
sistemul care a sus�inut-o s-a volatilizat. Mul�i nu caut� 
în�elegerea nici a preotului, nici a psihologului, dar nici a 
b�trânilor, desconsiderându-i 	i suferind în t�cere.   

S-au pierdut 	i se întâmpl� în continuare s� dis-
par� obiceiuri / tradi�ii, care ne-au f�cut s� � m ceea ce 
suntem, adic� oameni întregi cu valori morale, care s� 
se cunoasc� în primul rând pe sine, care s� le impun� 
limite celor care ies din canoane, care s� aib� grij� de 

copii 	i s� îi educe, care s� îl / o respecte pe cel / cea cu 
care convie�uie	te, care s� 	tie ce este iubirea, care s� 
� e politico	i 	i s� îi stimeze pe cei în vârst�.     

Lucrurile se vor a	eza treptat, dar pentru aceasta 
este necesar� 	i implicarea personal�. S� nu uit�m c� 
avem un su� et 	i p�rin�i, respectiv copii, de care nu se 
poate s� nu ne îngrijim, decât în detrimentul nostru. 

Între copii 	i persoanele vârstnice exist� foarte 
multe similitudini, ambele categorii având nevoi mult 
mai mari decât celelalte categorii de vârst�. O parte 
dintre acestea le voi re� ecta sub forma unei scrisori.

Dragul meu copil…
În ziua în care î�i voi p�rea b�trân, de�i înc� nu sunt, 

ai r�bdare �i încearc� s� m� în�elegi…
Dac� m� murd�resc atunci când m�nânc �i dac� m� 

îmbrac prea încet, ai r�bdare.
Aminte�te-�i orele pe care le-am petrecut înv��ându-

te pe tine s� faci aceste lucruri.
Dac� atunci când vorbesc cu tine repet acela�i lucru 

de o mie de ori… nu m� întrerupe… Ascult�-m�!
Când tu erai mic, eu trebuia s�-�i citesc de o mie de 

ori aceea�i poveste pân� tu adormeai.
Când nu vreau s� fac du� nu m� face s� m� simt 

ru�inat �i nici nu m� cic�li.
Aminte�te-�i cum trebuia s� inventez mii de motive 

pentru ca tu s� te speli.
Când vezi ignoran�a mea fa�� de tehnologiile noi, 

las�-mi timpul necesar pentru a m� familiariza �i nu zâmbi 
batjocoritor.

Eu te-am înv��at cum s� faci multe lucruri în via��… 
s� m�nânci frumos, s� te îmbraci pl�cut, s� înfrun�i via�a.

Dac�, la un moment dat, într-o conversa�ie, nu-mi 
aduc aminte ceva sau pierd �irul, las�-mi r�gazul s�-mi 
amintesc �i, dac� nu reu�esc, nu te enerva.

Pentru c� cel mai important lucru nu este conversa-
�ia noastr�, ci faptul c� suntem împreun� �i c� putem vorbi 
unul cu cel�lalt.

Dac� vreodat� nu vreau s� m�nânc, nu m� for�a! Eu 
�tiu prea bine când trebuie s� m�nânc �i când nu.

Când picioarele îmi obosesc, nu m� l�sa s� umblu, 
d�-mi mâna ta… a�a cum am f�cut �i eu atunci când tu ai 
început s� faci primii pa�i.

�i, când într-o zi, î�i voi spune c� nu mai vreau s� 
tr�iesc… c� vreau s� mor… nu te mânia… într-o zi vei în�e-
lege. Încearc� s� în�elegi c� aceast� parte din via�a mea nu 
este tr�ire, ci supravie�uire.

Într-o zi vei descoperi c�, în po� da gre�elilor mele, 
întotdeauna am dorit ce e mai bun pentru tine �i c� mereu 
am încercat s� te ajut.

S� nu � i trist, nici furios �i nici nu te sim�i neputin-
cios v�zându-m� lâng� tine. Când e�ti lâng� mine încearc� 
s� m� în�elegi �i s� m� aju�i a�a cum �i eu am f�cut atunci 
când tu î�i începeai via�a.

Ajut�-m� s� umblu. Ajut�-m� s�-mi sfâr�esc drumul 
cu dragoste �i cu r�bdare. Eu te voi r�spl�ti cu un zâmbet �i 
cu marea iubire pe care întotdeauna am avut-o pentru tine.

Te iubesc, � ul meu/� ica mea !
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Persecu�ia anti-cre�tin� din China e în cre�tere

Exerci�ii spirituale pentru papa �i Curia Roman� 

Un nou studiu f�cut de ChinaAid arat� c� perse-
cutarea cre�tinilor de c�tre guvernul chinez a crescut în 
2012, aten�ia � ind orientat� în special spre eradicarea 
caselor de rug�ciune protestante. “Anul trecut [...] gu-
vernul a continuat s� adere la o ideologie anti-cre�tin� 
de stânga, neprecupe�ind nici un efort în persecutarea 
cre�tinilor din China continental� �i complotând pentru 
eradicarea caselor de rug�ciune”, arat� raportul China-
Aid dat publicit��ii la 4 februarie.

“Bisericile din China [...] sufer� presiuni �i per-
secu�ii mai mari decât anul trecut; de asemenea au de-
monstrat o mai mare rezisten�� �i perseveren��.” Ra-
portul arat� c� num�rul celor închi�i pentru credin�a lor 
cre�tin� a crescut cu 125% fa�� de 2011, �i c� num�rul 
incidentelor ce pot �  clasate ca persecu�ie a crescut cu 
42%. Tendin�a de înr�ut��ire a persecu�iei este în cre�-
tere în China al �aptelea an consecutiv. Sus�ine aceast� 

cre�tere �i memoriul guvernului din septembrie 2011, 
de eliminare a caselor de rug�ciune. Faza incipient�, 
desf��urat� în prima jum�tate a anului 2012, a însemnat 
“investigarea secret� �i intens� a caselor de rug�ciune 
din China, creându-se câte un dosar pentru � ecare”, se 
spune în raport. În urm�torii doi sau trei ani planul pre-
vede eliminarea caselor îndosariate, pentru ca în ma-
xim 10 ani s� � e eliminate complet.

ChinaAid arat� c� guvernul a folosit diverse mij-
loace pentru a împiedica folosirea terenurilor pe care sunt 
casele de rug�ciune; a presat pentru al�turarea la structuri-
le ecleziale de stat; a închis liderii mai importan�i; a blocat 
evanghelizarea în campusuri. Cu toate acestea, “Bisericile 
cre�tine [...] au un impact profund �i extins asupra culturii 
�i ideologiei sociale”, spune acela�i raport.

www.catholica.ro

În s�pt�mâna 17-23 februarie, a.c., în capela Re-
demptoris Mater din Vatican, au loc exerci�iile spiritu-
ale anuale, la care particip� Sfântul P�rinte papa Bene-
dict al XVI-lea �i Curia Roman�. 

Anul acesta, medita�iile sunt preg�tite �i sus�inu-
te de Eminen�a sa cardinalul Gianfranco Ravasi, pre�e-
dintele Consiliului Ponti� cal pentru Cultur�, având ca 
tem�: „Ars orandi, ars credendi. Chipul lui Dumnezeu 
�i chipul omului în rug�ciunea psalmic�”. 

Într-un interviu, predicatorul exerci�iilor spirituale 
a vorbit despre motiva�iile alegerii acestei teme: „Am ales 
Cartea Psalmilor deoarece aici Dumnezeu �i omul sunt în-
tr-un strâns dialog (...). Iat�, din acest motiv, pentru Anul 
Credin�ei, pentru a vorbi de credin��, am ales Cartea Psal-
milor în care Dumnezeu ne vorbe�te de credin��”. 

Programul exerci�iilor spirituale se desf��oar� 

astfel: Duminic�, 17 februarie 2013, ora 18.00 - Ex-
punere euharistic�, vespere, medita�ie introductiv�, 
adora�ie �i binecuvântarea euharistic�. De luni pân� 
vineri: ora 9.00 - Laude �i prima medita�ie; ora 10.15 - 
Ora a treia �i a doua medita�ie; ora 17.00 - A treia me-
dita�ie; ora 17.45 - Vespere, adora�ie �i binecuvântare 
euharistic�. Sâmb�t�, 23 februarie, ora 9.00: Laude, 
ultima medita�ie, urmat� de salutul Sfântului P�rinte. 

M-am bucurat s� � u prezent �i în acest an la 
exerci�iile spirituale din Vatican, unde am fost invitat 
pentru a anima liturgia orelor în cânt gregorian, împre-
un� cu al�i patru cantori, provenien�i din diferite ��ri. 
Mul�umesc lui Dumnezeu pentru aceast� experien�� 
frumoas�, pe care am tr�it-o an de an, al�turi de Sfântul 
P�rinte Papa Benedict al XVI-lea �i Curia Roman�.

Pr. Ciprian ANT�LUC�, OFMConv; ercis.ro

Cea mai mare statuie din lume a Preas� ntei Fecioare Maria, dedicat� Fecioarei de 
Socavon, a fost inaugurat� la 1 februarie 2013 în cadrul unei ceremonii desf��urate în 
ora�ul Oruro, Bolivia. Rolando Rocha, principalul sculptor al proiectului, le-a declarat 
reporterilor c� mai mult decât o simpl� “lucrare de inginerie �i art�”, monumentul “este un 
act de credin�� care înt�re�te tradi�iile noastre”. Având o în�l�ime de 45 de metri, statuia 
este amplasat� pe un munte de 3650 de metri, la sud de La Paz, al doilea ora� ca m�rime al 
��rii. La ceremonia de dezvelire a statuii au participat pre�edintele bolivian Evo Morales �i 
primarul din Oruro, Rossio Pimentel.

Fecioara de Socavon este patroana minerilor. Statuia original� este p�strat� în Sanctu-
arul diecezan al Fecioarei de Socavon, în ora�ul Oruro. Prezentarea statuii de 1,2 milioane de 
dolari a marcat de asemenea începutul Carnavalului din Orugo. Festivalul ora�ului este sin-
gurul Carnaval care include un dans în cinstea Fecioarei Maria. În timp ce locuitorii din Oru-
ro se preg�teau pentru procesiunea anual� cu lumân�ri la Sanctuarul din Socavon, Episcopul 
Cristobal Bialasik a dat o scrisoare, invitându-i pe cei care locuiesc pe ruta procesiunii s� î�i 
decoreze casele cu imagini sacre �i s� asculte transmisiunea acestui eveniment. La procesiu-
nea de încheiere, care a avut loc în seara zilei de duminic�, 3 februarie, au participat aproape 
50 de dansatori, care au dansat pân� la sanctuar, unde au cerut mijlocirea Fecioarei Maria.

Cea mai mare statuie marian� din lume

www.catholica.ro
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Faptul de a avea prieteni este o 

binecuvîntare. Faptul de a nu avea prieteni fal�i 
este cea mai mare binecuvîntare.

Dumnezeu – piscul pîn� la care gîndirea 
se poate c���ra prin ea îns��i. Cerul nu este 
decît analogon-ul su� etului nostru. Cînd cerul se 
re� ect� în su� et ob�inem o secund� de eternitate.

În�elepciunea binelui const� în a valori� ca 
prioritar r�ul. La r�u toat� lumea se pricepe, la 
bine, mai rar. Cînd facem binele împrumut�m o 
clip� atributele lui Dumnezeu.

Mul�i iau via�a atît de u�or încît m� �i mir 
c� nu... plutesc.

La urma urmei, lumea putea s� � e orice, 
oricum. Dup� cum putea s� nu � e nimic. De unde 
�i sentimentul � ec�ruia c� lumea este doar a lui.

Reu�im s� posed�m doar ceea ce nu 
putem pierde în nici o situa�ie.

Dup� ce se sup�r� un pic pe poezie, cîte 
unul se gînde�te c� nu ar �  r�u s� se supere �i pe 
eseu. Cum? Publicînd cîte un eseu în care, nici 
una, nici alta, se combate tocmai eseul. Într-o 
logic� elementar� (non-estetic�) nu se poate 
da niciodat� vina pentru vreun e�ec literar pe 
genurile acestuia. Niciodat�, în sine, aceste forme 
de exprimare literar� nu sînt �i nu vor �  vinovate 
de ceva. Pentru c� nu poezia, ca gen, e vinovat� 
pentru c� exist� �i poezie proast� (�i exist�). Nu 
proza e vinovat� pentru c� exist� proz� mediocr� 
(�i exist�). Nu eseul e vinovat pentru c� exist� 
esei�ti veleitari (�i exist�). Restul este, dup� caz, 
poezie, proz�, eseu...

Pîn� la urm�, toate c�r�ile te ajut� s� 
ajungi la o carte. Dup� cum toate vie�ile te ajut� 
s� în�elegi o via��.

Trecutul este istorie doar în m�sura în 
care a fost o promisiune istoric�. În rest, este un 
de�ert care mai palpit�.

Suferin�a este calea cea mai direct� spre 
în�elepciune. „Dac� era bolnav, diavolul devenea 
sfînt” – a spus cineva.

Cînd te gînde�ti c� omul nu are înscrise 
în genele sale nici munca, nici � delitatea, nici 
morala, î�i vine s� concezi totu�i c� nu a ie�it prea 
r�u... Cu asemenea date putea s� ias� un monstru.

Gînditul, cititul �i scrisul sînt singurele 
munci în care nu faci aproape nimic. A�teptarea 
e su� cient�.

Nu exist� prostie care s� nu aib� cît de cît 
o justi� care de�teapt�. Cei care nu ar mi�ca un 
deget pentru al�ii, pentru ei ar r�sturna lumea. 
Nu credeam c� spiritul poate produce hingheri.

Întrunire spiritual� 
interconfesional�

Sâmb�t�, 9 februarie 2013, începând cu orele 
11.00 a avut loc în Aula Magna a Seminarului Teolo-
gic Greco-Catolic din Oradea o întâlnire spiritual� pe 
tema „Planul lui Dumnezeu pentru c�s�torie �i fami-
lie”. Întrunirea a fost organizat� în cadrul proiectului 
„S�pt�mâna c�s�toriei” – proiect interna�ional care se 
deruleaz� în perioada 7-14 februarie în � ecare an – de 
c�tre grupul interconfesional de lucru din Oradea, care 
în acest an a fost desemnat ca promotor �i coordonator 
al proiectului.

Coordonatorul spiritual al întrunirii, pr. Coriolan 
Mure�an, a conceput aceast� întrunire pe dou� coor-
donate: prezentarea temei c�s�toriei din perspectiva 
Exorta�iei Apostolice „Familiaris Consortio” a Feri-
citului Ioan Paul al II-lea; �i dezbatere privind eveni-
mentele din lume (f�când referire la evenimentele din 
Fran�a), dar �i evenimente din comunit��ile ecleziale de 
unde sunt cei prezen�i, precum �i evenimente concrete 
din via�a personal� de familie.

Au luat cuvântul d-nul Nicolae Horgo�– repre-
zentant din partea Catedralei Greco-Catolice ”Sf. Ni-
colae”, d-na Ileana Bodi– din partea bisericii ortodoxe, 
d-na Erica Hamza– consilier pe probleme spirituale în 
biserica penticostal�, d-na Othilia Groza – din partea 
Ordinului Franciscan Ter�iar de la M�n�stirea „Maica 
Domnului” din Oradea.

Fiecare dintre vorbitori �i-au exprimat punctul 
de vedere referitor la importan�a familiei în societate 
ca promotor al valorilor morale �i spirituale. Copilul 
trebuie s� înve�e din familie s� se roage, s� mearg� la 
biseric� împreun� cu p�rin�ii, s� respecte �i s� iubeasc� 
pe Dumnezeu, biserica �i pe aproapele – au mai ar�tat 
vorbitorii. 

D-nul Nicolae Horgo� �i d-na Ileana Bodi au re-
citat poezii cu tem� religioas�. 

Prezent la acest eveniment, d-nul prof. Psiholog 
Alin Cre�u, a prezentat o interesant� psiho-dram� refe-
ritoare la tematica c�s�toriei.

D-na Miori�a S�teanu, pre�edinta Uniunii Feme-
ilor din jud. Bihor a amintit c� în data de 1 Martie este 
Ziua Mondial� de rug�ciune interconfesional�, Sfânta 
Liturgie este preg�tit� în acest an de c�tre femeile din 
Fran�a �i va �  sus�inut� de c�tre toate cultele.

În data de 23 martie va avea loc „Mar�ul pentru 
via��” care se desf��oar� în mai multe ora�e din �ar� �i 
care are ca scop lupta împotriva avorturilor.

În încheiere d-na Miori�a S�teanu a mul�umit 
Domnului pentru c� a f�cut posibil� aceast� întâlnire 
spiritual�, p�rintelui Coriolan Mure�an pentru frumoa-
sele cuvinte de înv���tur�, precum �i tuturor celor pre-
zen�i pentru participare.

Sanda ULICI
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(continuare în pag. 13)

Doi m�rturisitori – P�rintele Matei Boil� �i Episcopul Iuliu Hir�ea
Vremurile trecute pot �  surse de noi interpret�ri 

�i tr�iri ale vie�ii de zi cu zi. Cuvintele �i faptele îna-
inta�ilor no�tri nu pot �  l�sate de izbeli�te, ci trebuie 
reamintite �i rea� rmate din timp în timp. Asta pentru a 
nu c�dea în uitare, ignoran�� �i necunoa�tere. 

C�utând între � lele îng�lbenite ale documentelor 
despre Episcopul nostru din perioada comunist�, Iuliu 
Hir�ea (1914-1978), am descoperit un supravie�uitor care 
l-a cunoscut bine pe acesta, în perioada deten�iei din Peni-
tenciarul Jilava. Este vorba despre P�rintele Matei Boil�. 

Era 21 decembrie 1957, când informatorul „Vir-
gil Ionescu” descria întâlnirea dintre cei doi: „În ziua 
de 30 noembrie crt- a sosit în camera 33 T.B.C. Hir-
�ea Iuliu (episcop greco-catolic) […]. O dat� intrat în 
aceast� camer� a fost luat de c�tre Boil� Matei �i insta-
lat într-un pat de lâng� acesta. Seara în pat Hir�ea Iuliu 
l-a împ�rt��it pe Boila Matei, iar duminica diminea�a 
au continuat slujba religioas� […].”(ACNSAS, I 2900, 
vol. 1, f. 163). M-a impresionat mult aceast� întâmpla-
re �i doream s� �tiu mai multe am�nunte despre via�a 
acestui Episcop care a dus mai departe � ac�ra credin-
�ei în perioada în care Dumnezeu ne-a binecuvântat 
cu jertfa Bisericii noastre. În plus, doream s�-l cunosc 
personal pe p�rintele Boil�, un vrednic slujitor al alta-
rului, care s-a implicat în sus�inerea Bisericii noastre în 
calitate de senator P.N.
.C.D., într-o perioad� în care 
speran�ele schimb�rilor democratice erau mai mari de-
cât cele imediat de dup� Revolu�ie.

Am luat leg�tura cu p�rintele �i am pornit la 
drum. L-am întâlnit într-o oaz� de lini�te �i pace, depar-
te de agita�ia �i zgomotul ora�ului, undeva la periferia 
Clujului, în drumul spre colonia Sopor.

Un domn înalt, senin �i cu voce blând� îmi ie�i-
se în cale, iar al�turi de dânsul, so�ia sa. Era P�rintele 
Matei Boil�. M-am prezentat �i l-am rugat pe p�rintele 
s�-mi împ�rt��easc� întâlnirea �i experien�a sa cu Epi-
scopul Hir�ea. „Pe p�rintele Hir�ea, pe episcopul nostru, 
l-am cunoscut în închisoare. L-am cunoscut ca un om 
cu adev�rat sfânt în închisoarea din Jilava în 1957 […]. 
Vreau s� v� povestesc cum am petrecut Pa�tele din 1957, 
pentru c� este foarte semni� cativ pentru personalitatea 
�i s� n�enia lui Hir�ea […]. P�rintele era un foarte timid, 
prudent �i fricos într-un anumit fel. Tocmai de aceea, 
marele lui eroism a fost curajul sfânt. Curajul care învin-
ge tendin�ele naturale, curajul care dep��e�te totul �i care 
te face pentru Cristos […]. Cu 40 de zile înainte am vor-
bit cu Monseniorul Hir�ea: «P�rinte, s� preg�tim Pa�tele! 
Cine �ine în � ecare zi o predic�?» «Dragul meu Matiu��» 
- c� a�a îmi spunea el - «Da nu se poate, c� ne vede �i 
ne pedepse�te!» - c� nu era voie. �i i-am zis: «P�rinte, 
l�sa�i c� eu stau la paz� �i pând� �i n-o s� las pe nimeni». 
�i el �i-a învins �i frica �i toate gândurile c� l-ar �  prins 
[…]. �i atunci a zis: «Bine, fac». �i în � ecare zi ne-a �i-

Silviu SANA

nut o predic�, seara. Noi f�ceam apostolat �i propagand� 
printre ceilal�i �i îi adunam. Cine voia s� vin� venea în 
celula 9, el se urca sus în vârful partalului. �i acolo se 
adunau 100 de oameni, înghesui�i a�a, unul lâng� altul. 
�i el ne predica. Foarte frumos predica �i cu foarte mult� 
sim�ire �i învingându-�i frica, �i toate lucrurile acestea 
[…]. Erau 252 de oameni de toate categoriile. Când se 
apropiau Pa�tele i-am zis: «Monseniore, facem de Pa�ti 
o Liturghie?» c� el avea posibilitatea s� fac�, pentru c� 
primise în mod clandestin ni�te vin �i pâine. «Drag�, da 
cum se poate? Da o s� vin� s� ne pedepseasc�». Eu �i cu 
înc� doi trei i-am sugerat aceasta. […] «Uite, Matiu��, s� 
ai grij�, s� pânde�ti. Tu s� nu vii la Liturghie. S� te ui�i pe 
[…] obloane, s� nu cumva s� vin�».« Fi�i lini�tit, nu o s� 
vin�». �i înainte cu 2-3 zile, am început s� facem preg�-
tirea pentru Pa�ti, cine vrea s� se spovedeasc� �i s� se cu-
minece de S� ntele S�rb�tori. �i atunci, pre� al jertfei pe 
care a adus-o el, […] s-a întâmplat un miracol. Ceea ce 
afar� niciodat� nu s-ar �  întâmplat. Din 252 de oameni, 
din toate categoriile, s-au spovedit 250 […]. Atunci el 
era singurul preot de acolo. S-au spovedit �i cuminecat 
250 de oameni. Extraordinar! A�a ceva nu se poate ima-
gina. Apoi când a fost liturghia, �ti�i […] el cum �tia pe 
de rost toat� liturghia, �i a Sfântului Ioan �i a Sfântu-
lui Vasile, mi le-a �i transmis în prealabil, prin Morse. 
[…] Am b�tut la Morse toat� liturghia […]. Ne notam pe 
ni�te buc��i de sticle, de la geamurile care se sp�rgeau. 
Le ungeam cu s�pun, puneam D.T.T. �i acolo scriam. A 
fost extraordinar ce s-a f�cut ! Gândi�i-v� c� […] dup� 
ce ne-a dictat toat� liturghia, eu �i Nicolae Balot� am 
înv��at-o pe de rost. �i �inea tipicul liturghiei […]. Cum 
eram în celul� a�a în �ir, era în mijlocul coridorului, cu 
fa�a la popor. Acolo nu era posibilitatea de a [�ine rându-
iala]. Îmi amintesc �i acum, în timp ce liturghisea, m-a 
v�zut pe mine c� am venit �i eu, c� vreau s� asist [�i mi-a 
zis]: «Du-te, du-te de aici �i stai de paz�!».«L�sa�i-m�, 
� �i lini�tit c� nu p��im nimica!». �i atâta a fost de dr�-
gu� cum s-a dedicat acestei opera�ii. Gândi�i-v� ce risc! 
[…] Trebuie s� v� spun, c� niciodat� n-am sim�it atâta 
bucurie ca �i în Pa�tile acelea. Nu se poate compara bu-
curia pe care am avut-o în clipa acea. Chiar m-am gân-
dit: De unde aceast� bucurie mare? Pentru c� mi-am dat 
seama atunci c� cei 252 de oameni sunt lega�i împreun� 
prin Isus Cristos. Un lucru extraordinar! S� ai oameni 
de toate felurile �i de toate categoriile, lega�i împreun� 
prin dragostea lui Cristos. A fost un sentiment de bucurie 
�i de în�l�are extraordinar�. N-am mai tr�it niciodat� o 
asemenea s�rb�toare cu atâta bucurie ca atunci. Asta a 
f�cut-o el prin sacri� ciul f�cut, prin devotamentul �i cu-
rajul sfânt. Pentru c� a învins � rea lui timid� �i prudent� 
[…]. Dup� ce ne-au desp�r�it, dup� câteva luni, din nou 
ne-a adus în aceea�i celul�. Atunci mi-a spus : «Vai, ce 
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am suferit c� f�r� voi n-am putut s� fac nimic, decât nu-
mai c� îmi f�ceam mie liturghia». Atunci mi-am dat sea-
ma ce mult înseamn� s� ai credincio�ii lâng� tine. A�a a 
fost de bucuros c� iar��i ne-am întâlnit, c� a putut s� fac� 
din nou liturghia pentru mai mul�i. Trebuie s� �ti�i c� am 
avut cu el experien�a asta a harului �i a virtu�ii suprana-
turale care a învins sl�biciunile umane. Extraordinar! �i 
rezultatul teribil: gândi�i-v�, atâ�ia spovedi�i! A fost ceva 
pentru noi, o bucurie extraordinar�. Mul�i îmi spuneau : 
«A�i fost în pu�c�rie �i a�i suferit». «Da, am suferit, dar 
a�a bucurie cum am tr�it noi acolo, n-a�i tr�it voi afar�».

Am mai r�mas apoi cu p�rintele �i am mai dis-
cutat despre via�a Bisericii noastre din clandestinitate 
�i dup� Revolu�ie. Mi-a vorbit cu mult� verv� despre 
P�rintele Iovan de la Vladimire�ti, un preot-c�lug�r 
ortodox, care a reu�it s� converteasc� multe inimi din 
închisoare, chiar printre gardieni. Nu l-a uitat nici pe 
Iuliu Maniu, cel care, pân� în ultima clip� a vie�ii sale, 
a r�mas devotat Bisericii sale.

P�rintele mi-a m�rturisit c� datorit� Episcopului 
Iuliu Hir�ea a îmbr��i�at preo�ia. Nu s-a sim�it vrednic 
�i preg�tit pentru aceast� chemare. Îns� a acceptat de-
venind unul dintre cei care �i-a dedicat via�a slujirii sa-
cerdotale, într-o perioad� în care Biserica Greco-Catoli-
c� avea nevoie de preo�i pentru a-�i continua misiunea: 
„Dup� eliberare, s-a bucurat teribil c� ne-am reîntâlnit. 
�i a venit la mine. Acum era el, a�a foarte prudent. «Ma-
tei, trebuie s� te faci preot!». Zic: «P�rinte drag�, da eu 
nu m-am preg�tit pentru asta. Nici de cântat nu �tiu». 
«Nu se poate. Trebuie s� te faci preot!». S-a dus �i l-a 
adus �i pe Episcopul Dragomir, �i mi-a zis: «Trebuie s� 
te faci preot !». «P�i, da cum s� m� fac eu a�a?» «Nu 
se poate, Biserica este într-o situa�ie foarte grav�, n-am 
preo�i. Trebuie s� te faci preot!». Zic: «Dac� trebuie, tre-
buie. Ce s� fac!». �i n-am putut s� refuz. M-am gândit: 
«Într-adev�r, Biserica e într-o situa�ie grea �i are nevoie 

de mine. Acum s� fac eu pe nebunu` c� nu �tiu cânta 
!?[…]». El m-a hirotonit de diacon în 1967. Vai, ce am 
putut s� râd de întâmplarea de la primirea diaconatului! 
Aveam un prieten cu motociclet�. Era c�lug�rul Iustin, 
bazilitan. �i monseniorul Hir�ea mi-a zis: «Ca s� nu se 
�tie, nu viu aici la voi acas�, c� mi-i fric� s� nu ne vad�. 
Veni�i voi cu troleibuzul pân� în M�n��tur. Acolo v� a�-
teapt� Iustin cu motocicleta �i v� duce la apartamentul 
unei surori, unde o s� � m noi �i o s� v� hirotonesc acolo 
ca diacon». Îmi venea s� mor de râs. P�i nu se putea 
face mai evident �i mai stupid, din punctul ast� de vede-
re, decât a�a! Dac� a�a a zis, s� � e. Clar, �ia �tiau toate 
mi�c�rile noastre. Am mers acolo �i el ne-a hirotonit pe 
mine �i pe socrul meu, ca diaconi. �i dup� vreo lun�, 
dou�, am fost hirotonit de Todea. C� am fost la el la Re-
ghin […]. Eu am spus atunci: «Eu m� hirotonesc, dar 
nu a�a ca s� m� ascund dup� aia c� nici fa�� de so�ie, de 
familie […]». «P�i, da ce rost are?». �i am f�cut acolo pe 
Calea Turzii, liturghie �i cu câte 50 de in�i. Acolo l-am 
chemat �i pe Todea, unde a f�cut o liturghie mare […]. 
��tia sigur c� au a� at. M� tot chemau la Securitate �i m� 
amenin�au. Dar era epoca aia în care ei trebuiau s� apar� 
în fa�a Occidentului c� sunt mai liberali, s� nu închid� 
pe cineva din cauza Liturghiei. �i pân� la urm� m-am 
în�eles cu ei. […] «Dac� nu face�i politic� �i nu mai �tie 
nimeni […] s� � e cât mai discret […] s� nu vin� tineri». 
«Dac� vre�i s� nu vin� tineri, pune�i la u�� un mili�ian 
�i s�-i opreasc� !». Pân� la urm� le-am spus: «Noi nu 
facem nimic r�u. Eu îmi v�d de liturghiile mele».

Astfel s-a petrecut întâlnirea cu P�rintele Matei, 
un dialog �i câteva confesiuni despre Episcopul Iuliu 
Hir�ea. Nimic mai frumos �i mai în�l��tor decât s� stai de 
vorb� cu doi m�rturisitori. Da, cu doi m�rturisitori, pen-
tru c� dialogul, c�ldura cuvintelor �i gesturile p�rintelui 
m-au apropiat mai mult de acela care prin curajul sfânt, 
construise pun�i spirituale între de�inu�i �i Dumnezeu.

Foto: Pr. Matei Boil� �i Silviu Sana
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Ioan M�GHERU	AN

CUMP�TAREA ESTE CHEIA ECHILIBRULUI
Cump�tarea. Cuvântul cump�tare provine din 

latinescul „compitare” �i desemneaz� echilibru su� e-
tesc, judecat� dreapt�, st�pânirea de sine, m�sur�, mo-
dera�ie, sobrietate. Cump�tarea cre�tin�  este virtutea 
moral� supranatural� prin care credinciosul pune cuve-
nita m�sur� în toate actele �i faptele vie�ii sale: în mân-
care, b�utur�, îmbr�c�minte, în vorbe, avu�ie �i în tot 
comportamentul s�u. Cump�tare presupune st�pânirea 
poftelor p�tima�e; „s� v� feri�i de poftele cele trupe�ti  
care se r�zboiesc împotriva su� etului” (1Pt.2,11). 
Cump�tarea tempereaz� atrac�ia fa�� de pl�cerile sen-
zuale, mai cu seam� cele legate de gust �i pip�it, p�s-
trându-le în limita echilibrului cuviin�ei cre�tine. Ea 
guverneaz� practicarea tuturor virtu�ilor �i st�vile�te 
tenta�iile �i pornirile nes�buite. 

 Cump�tarea nu îng�duie mai multe trebuin�e de-
cât  avem nevoie din � rea noastr� �i înl�tur� cele ce ne 
sunt de prisos. „Toate îmi sunt îng�duite, dar nu toate 
îmi sunt de folos” (1 Co.6,12). Aceasta presupune un 
echilibru între necesitate �i posibilitate. Sunt folositoa-
re numai cele posibile la un moment dat, care s� asigu-
re un mod de via�� decent�. Tot ce abund� necesarului 
decent, din � re, duce la dezechilibre grave. Pentru re-
alizarea echilibrului întregii vie�i atât sub aspect ma-
terial cât �i sub aspect spiritual este necesar s� avem 
m�sur� în toate.`

 M�sura este instrumentul prin care cuanti� c�m 
necesitatea. M�sura trebuie s� guverneze toate sim�uri-
le �i ini�iativele noastre. Când întrecem  m�sura apare 
excesul d�un�tor �i purt�tor de p�cat. Cump�tarea este 
de folos atât trupului cât �i su� etului pentru c� ea pune 
frâu instinctelor �i îndemnului spre excese. Ea duce la 
blânde�e, smerenie, bun� cuviin�� în vorbe �i fapte, �i la 
s�n�tate su� eteasc� �i trupeasc� prin post �i rug�ciune. 
Sf. apostol Pavel zice: „eu spun � ec�ruia dintre voi s� 
nu aib� despre sine gânduri înalte, mai presus de ceea 
ce se potrive�te, ci s� aib� gânduri cump�tate despre 
sine, potrivit cu m�sura de credin�� pe care Dumnezeu 
a împ�r�it-o � ec�ruia” (Ro.12,3).

Cump�tarea este starea de normalitate a cre�ti-
nului, este echilibrul s�u l�untric. Orice abatere de la 
aceast� stare duce la dezechilibre majore, la  abuzuri de 
tot felul care, la rândul lor, duc la tenta�ii înrobitoare, la 
excese. Sf. apostol Pavel zice: „cei b�trâni trebuie s� 
� e treji, vrednici de cinste, cump�ta�i, s�n�to�i în cre-
din��, în dragoste, în r�bdare” (Ti.2.2; iar cei tineri „s� 

� e cump�ta�i” (Ti.2,6).  Se impune clari� carea a dou� 
no�iuni:  cea de echilibru �i cea de m�sur�.

Echilibrul este starea de repaus a unui corp sau 
starea sta�ionar� a unui fenomen. Credin�a este un fe-
nomen individual �i social. Echilibru social se refer� la 
capacitatea sistemului social de a-�i reface propor�iile 
interne dintr-un mediu de valori permanente �i divrsi� -
cate. Ca �i cump�tarea, echilibrul este starea de norma-
litate a celor mai multe fenomene �i procese care au loc 
în via�a noastr� din care cauz� are o multitudine de as-
pecte, astfel c� putem a� rma c� echilibrul este necesar 
aproape în toate. Cre�tinul care  nu are o via�� echili-
brat� nu este un cre�tin autentic, ci  doar unul de fa�ad�.

M�sura este valoarea unei m�rimi, determinat� 
prin raportarea la o unitate dat�; m�surare; determina-
re. Pentru determinarea unei m�rimi este necesar un 
instrument de m�sur� �i o unitate de m�sur� în care 
s� se exprime  m�rimea obiectului sau a fenomenului 
m�surat. Se pune întrebarea dac� fenomenele sociale �i 
cele legate de credin�� se pot m�sura, avem un instru-
ment de m�sur� a lor �i o unitate de m�sur� în care s� 
le exprim�m?

 R�spunsul este c� nu toate fenomenele socia-
le pot �  m�sura direct. Dragostea, credin�a �i speran�a 
precum �i celelalte virtu�i �i taine ale credin�ei cre�tine 
nu pot �  m�surate direct, ci numai prin compara�ie, dar 
cu cât un cre�tin posed� o cantitate mai mare din aceste 
virtu�i cu atât este mai bine, iar cre�tinul respectiv cu 
atât este mai aproape de des�vâr�ire, de s� n�enie. Nici 
faptele rele sau p�catele nu le putem m�sura direct, dar 
cu cât mai pu�ine cu atât mai bine. Aici m�surarea se 
face comparând faptele cele bune cu  faptele cele  rele 
din via�a cre�tinului, sub toate aspectele lor. Este pre-
ferabil ca balan�a s� atârne în favoarea faptelor bune 
pentru c� ele nu au limite. 

Unele fenomene ale cre�tinismului se pot com-
par� cu fenomene de acela�i fel. Astfel în rug�ciunea 
Tat�l nostru de � ecare dat� spunem: „�i ne iart� nou� 
gre�elile noastre, precum �i noi iert�m gre�i�ilor no�-
tri” (Mt.6,12). Iar în Vechiul Testament m�sura fapte-
lor este dat� de „lex talionis”, „ochi pentru ochi, dinte 
pentru dinte” (Ex.21,24). Dar aceast� lege, a talionu-
lui, a fost înlocuit� de Isus cu porunca dragostei cea 
nepieritoare. Cump�tarea �i m�sura duc la echilibru 
interior �i la des�vâr�ire pentru cei care reu�esc s� le 
st�pâneasc� cu credin�� �i  cu speran�� în Isus Cristos.

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2013
MARTIE

Inten�ia general�: Pentru ca s� creasc� respectul pentru natur�, con�tientizând c� întreaga crea�ie este lucrarea 
pe care Dumnezeu a încredin�at-o responsabilit��ii umane. 

Inten�ia misionar�: Pentru ca episcopii, preo�ii �i diaconii s� � e neobosi�i vestitori ai evangheliei pân� la mar-
ginile p�mântului.
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Ziua Mondial� a Persoanelor Consacrate
Praznicul Întîmpin�rii Domnului, a fost o zi spe-

cial� pentru Biseric� întrucît �i-a s�rb�torit persoanele 
consacrate. În eparhia noastr�, ceremoniile solemne au 
avut loc la Catedrala greco-catolic� „Sfântul Nicolae” 
�i au fost celebrate de PSS P�rinte Virgil Bercea, ierar-
hul locului, care l-a avut invitat pe PSS P�rinte László 
Böcskei, episcopul diecezei romano-catolice de Ora-
dea. S�rb�toarea a fost împodobit� de r�coarea �i lim-
pezimea ploii; un peisaj marcat de griul norilor, dar un 
decor prielnic pentru medita�ie �i introspec�ie.

Sfânta Liturghie a început la ora 10.00 cu o 
lung� procesiune ce a pornit de pe holurile Liceului 
Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, a continuat prin curtea 
Episcopiei �i a culminat pe culoarul din Catedrala or�-
dean�. Cu lumîn�ri aprinse în mîini, persoanele con-
sacrate, c�lug�ri, c�lug�ri�e din congrega�ii, ordine �i 
limbi diferite au deschis procesiunea, � ind urmate de 
preo�i �i de cei doi ierarhi, � ind vizibil� înc� o dat� 
universalitatea Bisericii. Imnurile �i r�spunsurile litur-
gice au fost intonate cu o elegan�� cereasc� de c�tre 
corul „Bunavestire” dirijat de maestrul Radu Mure�an. 
În interiorul l�ca�ului de cult, procesiunea a fost întîm-
pinat� de numero�i credincio�i veni�i s� sus�in� persoa-
nele consacrate �i s� le mul�umeasc� pentru rug�ciunile 
lor neîncetate care reprezint� t�ria Bisericii, totodat� s� 
s�rb�toreasc� împreun� cu ele praznicul Prezent�rii la 
Templu �i ziua persoanelor consacrate.

Evanghelia proclamat� a amintit de momentul în 
care Maria �i Iosif l-au prezentat pe Isus la templu, pri-
lej cu care Simeon l-a luat în bra�e pe prunc �i ochii lui 
„v�zur� mîntuirea” Domnului. De fa�� fusese �i profe-
tesa Ana „care nu se dep�rta de Templu”. �i ea avusese 
�ansa de a-l vedea pe Mîntuitor. Predicînd evanghelia, 
PSS Virgil s-a adresat persoanelor consacrate �i tutu-
ror credincio�ilor prezen�i propunîndu-le s� mediteze 
la sensul profund al chem�rii lor �i i-a încurajat pe to�i 
cei de fa�� s� r�mîn� � deli „pe drumul pe care l-au ales 
împreun� cu Domnul”. „Cînd l-am întîlnit pe Dom-
nul?” a întrebat retoric PSS. R�spunsul: „odat� pentru 
todeauna!”, PSS accentuînd c� �i persoanele consacra-
te, ca �i dreptul Simeon, au primit bucuria de a-l vedea 
pe Mîntuitorul oamenilor. PSS Virgil a invocat-o �i pe 
Preasfînta Fecioar� Maria, rugîndu-o s� mijloceasc� de 
la Fiul ei harurile de trebuin�� pentru � ecare c�lug�r, 
c�lug�ri�� în parte pentru a-l putea urma pe Domnul cu 
bucurie. La rîndul s�u, PSS László a reiterat importan�a 
de a-l urma cu � delitate pe Dumnezeu amintind c� s�r-
b�toarea persoanelor consacrate a fost dorit� �i ini�iat� 
de Fericitul Pap� Ioan Paul al II-lea cu inten�ia de a reu-
ni persoanele consacrate �i a le face s� recon�tientizeze 
dimensiunea misionar� a voca�iei lor.

La încheierea celebr�rii euharistice, catedrala 
a fost animat� de un moment de rug�ciune �i adora-
�ie care a cufundat su� etele celor prezen�i în medita-

�ie. Cîte un reprezentant al � ec�rei comunit��i din cele 
prezente pe teritoriul eparhiei �i al diecezei a citit cîte 
o rug�ciune intercalat cu muzic�. A urmat procesiunea 
� nal�, de ie�ire, spre Liceul „Iuliu Maniu” unde, în sala 
festiv�, persoanele consacrate s-au bucurat de o mic� 
agap� �i un spectacol.

S� nu încet�m nici o clip� s� ne rug�m pentru 
persoanele consacrate. Ele sînt „cinstea Bisericii �i iz-
vor de haruri cere�ti” (CV2, PC 7). Ele sînt chemate de 
Domnul s� lase toat� vremelnicia acestei lumi în urm� 
�i s� „nu se dep�rteze de Templu, slujind ziua �i noaptea 
în post �i rug�ciuni” (Lc 2,37). Persoanele consacrate 
sînt armata de rug�ciune a Bisericii �i, la rîndul lor, au 
nevoie de rug�ciunile întregii Biserici pentru a-�i înt�ri 
� delitatea �i curajul misionar.

Claudiu ARDELEAN, CSE
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Ziua Mondial� a Bolnavului
Pentru a veni în întâmpinarea celor suferinzi, bol-

navi �i b�trâni - credincio�ii, tinerii �i preo�ii de la M�n�s-
tirea Franciscan� „Maica Domnului” din Oradea s-au unit 
în rug�ciune în cadrul S� ntei Liturghii de luni 11 februarie 
2013, sub deviza „Mergi �i f� �i tu la fel” (Lc.17,19) inspi-
rat� din Mesajul Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-
lea cu ocazia zilei Mondiale a Bolnavului.

Aceast� aniversare a fost instituit� în anul 1992 
de c�tre Fericitul Pap� Ioan Paul al II-lea, �i se leag� 
de comemorarea S� ntei Fecioare Maria de la Lourdes.

Împreun� cu credincio�ii, veni�i în num�r mare 
la s�rb�toare, au fost prezente �i persoane care din ca-
uza problemelor de s�n�tate nu pot participa în mod 
regulat la serviciile religioase.

Programul a debutat obi�nuit de la orele 17.00 cu 
S� ntei Liturghie în cadrul c�reia pr. paroh Mihai V�-
t�m�nelu a dat citire Mesajului Sfântului P�rinte Papa 
Benedict al XVI-lea cu ocazia Zilei Mondiale a Bol-
navului. Sfânta Liturghie a fost celebrata de pr. Mihai 
Bl�ju�, de pr. Paroh, de pr. Ionu� Ichim, pr. Alexandru 
Chivari �i pr. Gabriel Vana, iar cânt�rile au fost însu� e-
�ite de corul de tineri ai parohiei.

Dup� terminarea S� ntei Liturghii a urmat un 
moment de rug�ciune în cinstea Maicii Domnului de la 

Lourdes care a continuat apoi cu stropirea cu ap� s� n�i-
t� a bolnavilor �i a credincio�ilor prezen�i, cu rug�ciuni 
pentru vindecarea bolnavilor �i s-a încheiat cu sfânta 
ungere, timp în care to�i au recitat rug�ciunea Sfântului 
Rozariu �i au cântat cântece s� nte în cinstea S� ntei Fe-
cioare Maria de la Lourdes. 

Programul serii s-a încheiat cu o agap� fratern� 
oferit� de pr. Paroh împreun� cu credincio�ii din grupul 
Ter�iarilor Franciscani �i Apostolatul familiilor. 

A fost o sear� plin� de evlavie, emo�ie �i d�ruire 
tr�it� în iubirea pentru aproapele.

Rodica MO	

Ziua Mondial� a Bolnavului, la Carei
Grija Bisericii fa�� de cei a� a�i în suferin�� s-a 

manifestat �i prin faptul c� la 13 mai 1992, Sfântul P�-
rinte Papa Ioan Paul al II-lea a trimis o scrisoare prin 
care a instituit Ziua Mondial� a Bolnavului. Începând de 
atunci, an de an, la 11 februarie – ziua comemor�rii S� n-
tei Fecioare Maria de la Lourdes – se celebreaz� aceast� 
zi dedicat� celor bolnavi �i suferinzi. Dorin�a Suveranu-
lui Pontif era ca prin celebrarea acestei zile, institu�iile �i 
oamenii s� � e sensibiliza�i în raportarea lor la cei a� a�i 
în suferin��: s� dea din timpul lor, din banii lor, din rug�-
ciunile lor pentru ameliorarea durerilor.

Ziua Mondial� a Bolnavului a adus un moment 
special pentru cei interna�i în institu�ia cunoscut� de ca-
reieni sub numele de C�minul de B�trâni. În organizarea 
Reuniunii Mariane de la Biserica Greco-Catolic� „Sfân-
tul Anton de Padova” din Carei, s-a s�vârsit o Sfânt� Li-
turghie celebrat� de pr. Cristinel B�lan, preot paroh, �i 
pr. Ioan Bor�a, r�spunsurile � ind date de corul bisericii.

Bolnavi �i b�trâni, dezorienta�i la gândul c� au 
de îndurat o soart� atât de crud�, c� au de dus o cruce 
poate uneori prea grea pentru spatele lor gârbovit de ani 
�i suferin�� sorbeau cu nesa� cuvintele s� nte. 

Prin s�rb�toarea la care au participat s-a dorit s� 
se arate bolnavilor �i tuturor celor a� a�i în suferin�� c� 
nu sunt uita�i de Biseric� �i c� suferin�a lor, unit� cu 
cea a lui Cristos, cap�t� valoare deosebit�. La sfâr�itul 
S� ntei Liturghii, cei care au dorit au primit Sfânta Îm-

p�rt��anie pentru a-i înt�ri în suferin�a lor.
Bucuria le-a fost întregit� de darurile dulci pe 

care le-au primit al�turi de iconi�e cu imaginea S� ntei 
Fecioare Maria de la Lourdes.

Sub lacrimile de bucurie, în ochii b�trânilor se 
cite�te nu doar resemnarea în fa�a vie�ii, ci �i triste�ea �i 
melancolia dup� vremurile în care erau oameni la casa 
lor, înconjura�i de rude �i de copii. Personalul centrului 
social este al�turi de ei zi de zi �i incearc� s� mai aline 
povara b�trâne�ii lor sau a suferin�ei altora dintre ei prin 
purtare exemplar� �i activit��i care s� le creeze o stare 
de bun�-dispozi�ie.

Nicoleta LATI	
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Liturghie �i parastas pentru familia Maniu
La Biserica „Întâmpinarea Domnului” din B�d�-

cin (jud. S�laj), duminic� 3 februarie 2013, a avut loc 
comemorarea familiei Maniu, la împlinirea a 140 de ani 
de la na�tere �i 60 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu, 
cel mai renumit �i iubit � u al satului, mare om politic �i 
patriot de seam� al României primei jum�t��i a secolului 
XX �i totodat� un m�rturisitor al credin�ei în Biserica 
Greco-Catolic�, în perioada dinainte de 1948. Cu aceas-
t� ocazie Parohia Greco-Catolic� din B�d�cin în colabo-
rare cu Centrul de Cultur� �i Art� al jude�ului S�laj, Di-
rec�ia Jude�ean� pentru Cultur� �i Patrimoniul Na�ional 
S�laj, Muzeul Jude�ean de Istorie �i Art�-Zal�u, Colegiu 
Tehnic “Iuliu Maniu” �imleu Silvaniei, �coala Gimnazi-
al� Pericei �i Radio Maria, au organizat activit��i menite 
s� omagieze amintirea marelui om politic.

Evenimentul a început la orele 10.00 cu Sfânta 
Liturghie, condus� de p�rintele Vicar Foraneu al Sil-
vaniei Gheorghe 
urca�, concelebran�i � ind p�rintele 
protopop al �imleului, Nicolae Bodea, împreun� cu 
preo�ii: Ioan �anta din parohia Plopis, Vasile Pop din 
parohia Iaz, Alexandru Fi� din parohia Boc�a, Cristi-
an Laslo din parohia Bobota �i Cristian Borz parohul 
B�d�cinului. Predica a fost rostit� de c�tre p�rintele 
Gheorghe 
urca�, iar p�rintele Cristian Borz a evocat 
personalitatea lui Iuliu Maniu.

La � nalul S� ntei Liturghii s-a celebrat �i parasta-
sul pentru familia Maniu, urmând apoi vizitarea Muzeu-
lui dedicat marelui om politic a� at la demisolul bisericii. 

La �coala “Iuliu Maniu” din apropiere a avut loc 
un simpozion, în cadrul c�ruia au luat cuvântul istorici, 
muzeogra�  �i o� cialit��i locale precum: inspectorul de 
istorie - M�rginean Viorel, cercet�tor �tiin�iin�i� c - Ma-
rin Pop, profesorul Oiegaru Vasile, directorul Centrului 

de Cultur� �i Art� al jude�ului S�laj - Daniel S�uca, di-
rectorul �colii Pericei - D�nil� Augustin, Vicarul Fora-
neu al Silvaniei p�rintele Gheorghe 
urca�, primarul 
Comunei Pericei - Boncidai Csaba, fostul primar al 
Comunei Pericei - P�curar Gheorghe, dr. Gârbea Liviu, 
profesorul Petru Bon�e �i profesorul Liviu Sab�u. La 
eveniment au mai participat primarul ora�ului �imleu 
Silvaniei - Septimiu 
urca�, inspector Jurc� Ildiana, 
membri PN
cd S�laj, profesori de la �colile Pericei �i 
Horoatu Crasnei, credincio�i din B�d�cin �i din locali-
t��ile învecinate.

Dup� un spectacol deosebit realizat de elevii din 
B�d�cin, coordona�i de d-na prof. Maria Borz, to�i cei 
prezen�i au r�mas în comuniune la agapa fr��easc� ofe-
rit� de gazdele evenimentului.

Ioana GALE

Duminic�, 27 ianuarie 2013, un sobor de preo�i 
împreun� cu vicarul foraneu al Silvaniei, pr. Gheorghe 

urca� �i protopopul �imleului, pr. Nicolae Bodea au 
celebrat Sfânta Liturghie în noua capel� din Ip, S�laj, 
marcând astfel reîn� in�area parohiei greco-catolice 
dup� 65 de ani de la des� in�are.

La Sfânta Liturghie au participat un num�r mare 
de credincio�i din Ip �i din parohiile protopopiatului 
�imleu-Silvaniei. S-a citit decretul de reîn� in�are a pa-
rohiei �i decretul de numire ca administrator parohial a 
p�rintelui Vasile Alexandru Oltean, care va administra 
�i parohia Cam�r. Au fost rostite cuvinte de încurajare 
pentru tân�ra parohie amintindu-se c� dragostea pentru 
Cristos �i pentru aproapele au f�cut s� creasc� �i s� se 
dezvolte primele comunit��i cre�tine în primele secole.  

“Vivat, Crescat, Floreat!”

Pr. Cristian BORZ

Reîn� in�area parohiei greco-catolice din Ip
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Întâlnirea Birou Pastoral cu preo�ii din protopopiate
În perioada 4-7 februarie a.c. Biroul Pastoral 

Eparhial pentru laici (BPEL) Oradea a organizat, împre-
un� cu P�rin�ii Protopopi, întâlniri de informare cu preo-
�ii din nou� protopopiate ale Eparhiei de Oradea. Luni, 4 
februarie a avut loc întâlnirea cu preo�ii din protopopia-
tele �imleu �i Zal�u, mar�i, 5 februarie cu preo�ii din pro-
topopiatele Carei, T��nad �i Supur, miercuri, 6 februarie 
cu preo�ii din protopopiatele Marghita �i Ier iar joi, 7 
februarie cu preo�ii din protopopiatele Beiu� �i Holod.

La aceste întâlniri din partea Biroul Pastoral 
Eparhial pentru laici Oradea au participat: pr. Paul 
Popa, pr. Coriolan C. Mure�an (Departamentul pentru 
pastora�ia adul�ilor), Sr. Leti�ia Lucaci (Departamentul 
pentru pastora�ia copiilor), Sr. Kasia Ostalecka (Depar-
tamentul pentru pastora�ia tinerilor) �i un tân�r voluntar 
al BPEL, Stancea Raul. 

Întâlnirile au început cu salutul c�lduros din par-
tea protopopului gazd�, o rug�ciune, urmat� mai apoi de 
o medita�ie �inut� de pr. Coriolan cu titlul: „Credin��, dar 
�i misiune”. Pr. Paul a prezentat o introducere în tema-
tica întâlnirii subliniind necesitatea colabor�rii strânse 
între Biroul Pastoral �i preo�ii din protopopiate pentru 
preg�tirea Planului pastoral eparhial �i a unor itinerarii 
pastorale parohiale. Pr. Coriolan a prezentat câteva su-
gestii pentru etapele redact�rii Planurilor pastorale.

Propunerile pentru copii f�cute de c�tre Biroului 
Pastoral au fost prezentate de pr. Paul Popa �i de Sr. 
Leti�ia Lucaci, � ind urm�toarele: Întâlnirea eparhial� 
a copiilor în 1 iunie de la Oradea �i Campusul Euharis-
tic în luna iulie.

Propunerile pentru pastora�ia adul�ilor f�cute 
de c�tre Biroul Pastoral au fost prezentate de c�tre pr. 
Coriolan C. Mure�an, care a subliniat necesitatea cate-
hezei adul�ilor în parohii, importan�a reactiv�rii „Reu-
niunii Mariane” �i a AGRU-lui, reluarea Misiunilor �i 
Reculegerile pentru adul�i la nivel de protopopiate în 
Postul Mare.

Pr. Paul Popa �i Sr. Kasia Ostalecka au prezentat 
propunerile pentru pastora�ia tinerilor: necesitatea catehe-
zelor pentru grupurile de adolescen�i �i tineri, Reculegeri 
pentru tineri la nivel de protopopiate în Postul Mare, Seri 
de Rug�ciune, participarea la Ziua Mondial� a tinerilor 
de la Rio de Janeiro din 23-28 iulie 2013, Universitatea 
de var� pentru adolescen�i din luna iulie, Tab�ra de vara 
pentru tineri de la comunitatea Táize din Fran�a, diferite 
campusuri în Italia, Pelerinajul tinerilor la Sighet în pe-
rioada 22 august – 1 septembrie �i Întâlnirea eparhial� a 
tinerilor de la �imleu Silvaniei din luna octombrie.

Au urmat dezbateri în cadrul c�rora preo�ii din 
protopopiate au eviden�iat importa�a redact�rii Planului 
Pastoral eparhial plecând de la o strâns� colaborare între 
BPEL �i parohii, pornind de la realit��ile prezente �i ve-
nind în întâmpinarea necesita�ilor concrete ale comuni-
t��ilor parohiale. Aceste întâlniri cu preo�ii din protopo-

piate au fost percepute de câtre cei prezen�i ca o dovad� 
a interesului BPEL de a sprijini din toate punctele de 
vedere o pastora�ie cât mai dinamic� în parohii pentru 
toate grupele de vârsta precum �i de a �  un real ajutor 
� ec�rui preot în parte în vederea realiz�rii itinerariilor 
pastorale parohiale. To�i cei prezen�i au apreciat inten�ia 
BPEL de a lucra la Planuri Pastorale care sa � e e� ciente 
în actualul context al vie�ii ecleziale locale.

S-a subliniat necesitatea continu�rii Reculegerilor 
spirituale pentru tineri la nivel de protopopiate, reculegeri 
ce au ajutat mult pastora�ia tinerilor din parohii. Se dore�-
te în continuare ca BPEL s� sprijine organizarea acestor 
activit��i precum �i a celorlalte ini�iative mai sus men�i-
onate privind pastora�ia tinerilor. Referitor la reactivarea 
AGRU-lui si a Reuniunii Mariane s-a subliniat faptul c� 
aceste Asocia�ii tradi�ionale ale Bisericii noastre pot �  de 
un real sprijin pentru parohi în intensi� carea vie�ii spiri-
tuale din comunitatiile parohiale precum �i în apostolatul 
laic, propunându-se ca s� se reactiveze aceste asocia�ii în 
func�ie de realit��ile locale începând în primul rând cu pa-
rohiile mai mari, care s� devin� promotoare ale reactiv�rii 
în parohiile mai mici. Campusul Euharistic pentru copiii 
care în acest an primesc prima Sfânt� Împ�rt��anie So-
lemn� a fost primit cu mult� bucurie �i deschidere de pre-
o�i, subliniindu-se �i posibilitatea de a face dou� campu-
suri contemporane daca vor �  mul�i copii având ca scop 
aprofundarea catehezei premerg�toare acestui eveniment 
important din via�a spiritual� a � ec�rui copil. Pelerinajele 
eparhiale �i na�ionale au fost considerate de to�i cei pre-
zen�i ca � ind foarte importante în cre�terea spiritual� a 
credincio�ilor, eviden�iindu-se importan�a particip�rii în 
num�r cât mai mare în acest An al Credin�ei la Pelerinajul 
na�ional de la Sighet din 11 mai.

Aceste întâlniri de informare ale BPEL în protopo-
piate vor continua cu cea din protopopiatul de Oradea iar 
ulterior vor exista mai multe reuniuni comune ale BPEL cu 
preo�ii din toate protopopiatele pentru preg�tirea Planului 
Pastoral eparhial pe anul 2013-2014 �i pentru sprijinirea 
preo�ilor în realizarea itinerariilor Pastorale Parohiale.

Biroul Pastoral Eparhial
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Hramul Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea

Noaptea de Veghe

Miercuri, 30 ianuarie 2013, Seminarul Greco-
Catolic „S� n�ii Trei Ierarhi, Vasile, Grigore �i Ioan” din 
Oradea �i-a s�rb�torit hramul. S�rb�toarea a început mar�i 
seara cu celebrarea Vecerniei cu litie de c�tre pr. Eduard 
Fischer, vice-rector al seminarului, continuând miercuri 
diminea�a cu Utrenia �i Sfânta Liturghie arhiereasc�.

Evenimentul a fost unul plin de har, având al�turi 
mai mul�i preo�i, formatori �i profesori, dar �i prieteni 
ai seminarului, care au venit pentru a-i serba pe patro-
nii Seminarului în capela „S� n�ii Trei Ierarhi”. Sfânta 
Liturghie a fost celebrat� de PSS Virgil Bercea împre-
un� cu un pr. Antoniu Chifor, rector al seminarului, pr. 
Eduard Fischer, vice-rector, pr. Anton Rus, director spi-
ritual, pr. Eduard Roman, pr. Alexandru Buzalic, pr. Iu-
liu Muntean, pr. C�lin Du�e, pr. Coriolan Mure�an, pr. 
Paul Popa, pr. Anton Cioba �i Diaconul Igor Plevschi �i 
Ierodiaconul Grigorie Borzo�. 

În cuvântul de înv���tur� Preas� n�itul Virgil ne-a 
vorbit despre „modelele de credin�� reprezentate de Va-
sile cel Mare, Grigore Teologul �i Ioan Gur� de Aur. 
Ei l-au avut ca model pe Cristos �i la rândul lor pot �  
�i trebuie s� � e modele pentru noi to�i �i în special �i 
pentru seminari�ti. Ei sunt modele de credin�� dar pot 
�  �i modele de prietenie, S� n�ii Vasile �i Grigore � ind 

prieteni buni”. Preas� n�itul a eviden�iat importan�a de 
a avea prieteni �i prietenii bazate pe principii spirituale. 
Acestea sunt prietenii care r�mân pentru totdeauna �i 
nu prieteniile bazate pe interese care, atunci când inte-
resele dispar, prieteniile cad. 

Cei trei s� n�i ierarhi reprezint� modele de a �  în 
lume, modele de a �  lumin� lumii, ceea ce ni se cere �i 
nou�, seminari�tilor.

Daniel PI�

Vineri, 25 ianuarie 2013 a avut loc “Noaptea de 
Veghe” la M�n�stirea Franciscan� „Maica Domnului” din 
Oradea. La acest eveniment spiritual au luat parte credin-
cio�i �i persoane consacrate din �ar�, respectiv: Oradea, 
Reghin, Satu Mare, Baia Mare, Zal�u, �imleu, Bucure�ti, 
Cluj, Dej, Timi�oara, Târgu Mure�, Târgu L�pu�, Br�ila, 
�.a. Programul a decurs conform stabilirii prev�zute: Sf. 
Liturhie Greco-Catolic� de deschidere a fost celebrat� 
de PSS Virgil Bercea, împreun� cu un sobor de preo�i 
greco-catolici �i romano-catolici, dintre care: pr. Paroh 
Mihai V�t�m�nelu, pr. Ionut Ichim, pr. Adrian Podar, 
pr. Emil Ghiurc�, pr. Ioan Aciu, pr. Sorin Cr�ciun, pr. 
Daniel Bertean, pr. Iosif Mih�e�, �i al�ii.

În cuvântul de înv���tur� pe care l-a �inut, 
PSS Virgil a vorbit despre nestatornicirea bog��i-
ilor acestei lumi.

A urmat apoi Binecuvântarea Euharistic�, cele-
bratp de pr. Adrian Podar. Rug�ciunea Sfântului Rozariu a 
fost animat� de c�tre grupurile de copii �i tineri din paro-
hie: „Allegria” �i „Dominic Savio” �i ulterior, s-a celebrat 
Paraclisul Maicii Domnului de c�tre pr. Cr�ciun Sorin. 

D-na Maria Hetco a prezentat comunitatea Ter�i-
arilor Franciscani din cadrul parohiei, dup� care a urmat 
un moment de evanghelizare a familiilor de c�tre P�rin-
tele paroh, Mihai V�t�m�nelu, �i proiectarea unui � lm, 
reprezentând mesajul Papei de la „Întâlnirea Mondial� a 
Familiilor de la Milano”, 2012, tradus de sr. Ligia Man.

Sfânta Liturghie romano-catolic� a fost celebra-

t� de p�rintele paroh de la parohia Cetate Oradea, în 
predica sa el tratând articolele de credin�� cuprinse în 
Crezul Apostolic.

A urmat Adora�ia Euharistic� tinut� de pr. Emil 
Ghiurc�, însu� e�it� de corul tinerilor din Parohia Greco-
Catolic� „Regina P�cii’ Timi�oara, în care am fost invi-
ta�i s� medit�m asupra credin�ei, având ca exemplu mot-
to-ul cardinalului martir Iuliu Hossu, „credin�a noastr� 
este via�a noastr�’. Aceasta a fost precedat� de Procesiu-
nea cu Sfântul Sacrament, desf��urat� în jurul bisericii.

Programul a fost reluat prin celebrarea rug�ciunii 
„Calea S� ntei Cruci” o� ciat� de pr. Aciu Ioan, „Acatis-
tul Maicii Domnului” celebrat de pr. Daniel Bertean de 
la Zal�u �i Sfânta Liturghie de încheiere, în rit bizantin, 
la care au concelebrat to�i preo�ii prezen�i. 

	tefania GHIURC�
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AGRU în vizit� la Azilul de noapte

Ziua Mondial� a Bolnavului
Cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului ce se s�r-

b�tore�te an de an pe 11 februarie, Centrul de Îngrijire la 
Domiciliu (CID) al Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea 
a oferit luni 11 februarie 2013, gratuit, m�surarea glice-
miei �i a tensiunii arteriale tuturor persoanelor dornice. 

Centrul de Îngrijire la Domiciliu asigur� asisten-
�� medical� profesional� conform unui plan de îngriji-
re adaptat � ec�rui pacient în parte. Totodat�, angaja�ii 
centrului ofer� informa�ii �i asisten�� familiei pentru a 
asigura cele mai bune îngrijiri în cele mai bune condi-
�ii. „De la primele ore ale dimine�ii au început s� vin� 
persoane care au dorit s� î�i m�soare gratuit glicemia 
�i tensiunea arterial�. Prin aceast� ac�iune care se a� � 
la cea de-a III-a edi�ie noi dorim s� marc�m Ziua Inter-
na�ional� a Bolnavului. De la an la an constat�m faptul 
c� num�rul de persoane pe care le îndrum�m c�tre me-
dicul specialist cre�te deoarece valorile glicemiei sunt 
foarte mari”, ne-a declarat Ioana Gherasim, asistent so-
cial. În cursul zilei de ieri, pân� în jurul amiezii, s-au 

AGRU Parohial de la Catedrala „Sfântul Nico-
lae”, împreun� cu pr. Ovidiu Duma, parohul catedra-
lei �i asistentul spiritual al AGRU parohial a organizat 
s�ptamana trecut�, miercuri 30 ian. a.c., o vizit� la Azi-
lul de Noapte din Oradea. Cu aceast� ocazie, celor 43 
de persoane care se adapostesc în acest azil, le-au fost 
distribuite sarmale �i cozonaci. Se dore�te ca pe viitor 
aceast� ac�iune s� aiba loc în � ecare lun�. 

Este un lucru m�runt care se face pentru acele 
su� ete, �inând cont c� nu exist� fonduri pentru hrana 
lor, tr�ind doar din dona�ii �i alimente pe care le pri-
mesc de la � rmele de catering �i restaurantele din ora�, 
dar �i acestea nu în � ecare zi.

Cu aceast� ocazie s-au f�cut rug�ciuni �i s-au tr�-
it clipe de comuniune cu Dumnezeu.

Pre�edinta AGRU Parohial, d-na Daniela P�ca-
la ne-a m�rturisit c� dore�te s� ajung� mult mai des în 
acel loc, organizând o nou� vizit� împreun� cu câ�iva 

credincio�i �i membri AGRU, în data de 6 februarie, 
pentru a alina suferin�a �i foamea.

Pr. Ovidiu DUMA

prezentat la Centrul de Îngrijire la Domiciliu peste 60 
de persoane care �i-au testat glicemia, 17 dintre acestea 
� ind direc�ionate c�tre medicul de familie.

Bogdan IONI�� www.crisana.ro

 Centru de Îngrijire la Domiciliu (CID) asigur� asisten�� medical� profesional� conform unui plan de 
îngrijire adaptat � ec�rui pacient în parte. Ofer� informa�ii �i asisten�� familiei pentru a asigura cele mai bune 
îngrijiri în cele mai bune condi�ii.

 Servicii medicale oferite de C.I.D: administrarea de medicamente; injec�ii IM; injec�ie IV; perfuzie; m�-
surare TA, puls; m�surarea glicemiei; tratarea �i prevenirea escarelor; pansamente; masaj, mobilizarea bolna-
vului; clisma evacuatore/ terapeutic�; schimbare scutec adult, toaleta local�; toaleta par�ial�; toaleta total�.

 Pe lâng� serviciile medicale, C.I.D., acord� bene� ciarilor: c�rucioare, cârje, bastoane, cadre de mers.
 C.I.D. are servicii acreditate pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice �i a persoanelor cu 

handicap. C.I.D. are contract de prest�ri servicii încheiat cu Casa de Asigur�ri de S�n�tate Bihor.
 Criteriile de selec�ie ale bene� ciarilor C.I.D. pe serviciul social sunt: venitul pe membru de familie nu 

dep��e�te 350 lei; persoane f�r� apar�in�tori; persoane imobilizate la pat sau greu deplasabile; persoane 
care nu î�i pot satisface nevoile fundamentale/de baz�; persoane cu diagnostic �i recomandare de îngrijire 
la domiciliu din partea unui specialist; persoane cu domiciliu în Municipiul Oradea; persoane cu certi� cat de 
handicap f�r� înso�itor.


