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Statul de drept �i Constitu�ia României garantea-
z� dreptul la proprietate, libertatea religioas� �i egali-
tatea în fa�a legii. Acestea sunt drepturi fundamentale 
a� ate la baza oric�rei societ��i democratice. România a 
devenit una dintre acestea, dup� decenii de sacri� cii, �i 
ne dorim s� o dezvolt�m împreun�.

Diferendele juridice dintre Biserica Ortodox� 
Român� �i Biserica Greco-Catolic� nu se rezolv� prin 
promovarea unilateral� a unui proiect de lege – în acest 
caz propunerea legislativ� nr. 368/2007 – care nesoco-
te�te principiile ce guverneaz� proprietatea în dreptul 
intern �i interna�ional, care ar îngr�di accesul la jus-
ti�ie �i ar scoate dreptul de proprietate, numai pentru 
anumi�i subiec�i, de sub reglementarea �i protec�ia legii 
civile.

Cele dou� Biserici nu mo�tenesc un patrimoniu 
imobiliar comun, � ecare dintre ele � ind titulara unui 
drept distinct de proprietate.

Biserica Unit� este nevoit� s� se adreseze jus-
ti�iei numai acolo unde Biserica Ortodox� refuz� s� 
restituie l�ca�urile de cult c�tre proprietarul de drept. 
În instan��, Biserica Unit� solicit� numai recuperarea 
acelor bunuri care i-au fost con� scate.

De la repunerea sa în drepturi în 1989, Biserica 
Greco-Catolic� a recuperat în instan�� 21 l�c��uri de 
cult din cele 2.588 con� scate în 1948. Deciziile de re-
trocedare luate de instan�ele de judecat� na�ionale, f�r� 
a mai �  nevoie s� recurgem la jurisdic�ia Cur�ii Euro-

Comunicat 
referitor la problema patrimonial� a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�

pene a Drepturilor Omului, sunt semne ale func�ion�rii 
unei justi�ii independente spre bene� ciul întregii soci-
et��i. Acest lucru nu poate reprezenta o surs� de îngri-
jorare pentru cei ce respect� principiile constitu�ionale 
ale României democrate.

În cele mai multe cazuri îns�, comunitatea gre-
co-catolic� a trebuit s� constate c�, de nou�sprezece ani 
încoace, a r�mas nedrept��it�. Nu numai c� nu a putut 
recupera cele mai multe propriet��i, dar i se interzice 
�i posibilitatea de a celebra alternativ în l�ca�urile care 
i-au fost con� scate �i sunt în acest moment folosite ex-
clusiv de fra�ii ortodoc�i. Comisiile de dialog, care ar 
�  putut rezolva diferendele locale f�r� a se mai recurge 
la justi�ie, nu func�ioneaz� din cauza refuzului Bisericii 
Ortodoxe de a accepta orice fel de retrocedare, chiar 
�i în localit��ile unde exist� dou� sau mai multe bise-
rici, cea construit� de greco-catolici � ind în unele cazuri 
închis�.

Pân� în momentul suprim�rii Bisericii Greco-
Catolice în 1948 nu au existat diferende patrimoniale 
între Biserica Unit� �i cea Ortodox�. Abuzul s�vâr�it 
de un regim condamnat solemn de c�tre Statul român, 
în 2006, ca � ind “ilegitim �i criminal”, nu poate deve-
ni, mai ales acum, surs� de drept. Dimpotriv�, Statul 
român are datoria moral� �i competen�a de a legifera 
restituirea propriet��ilor con� scate Bisericii Greco-Ca-
tolice de c�tre regimul comunist. Solu�iile reparatorii 
trebuie g�site împreun� cu Biserica Unit�, victima abu-
zului din 1948, �i nu împotriva ei.

Biserica Greco-Catolic� r�mâne ca întotdeau-
na deschis� la colaborarea cu Biserica Ortodox� �i cu 
Statul român pentru a g�si solu�iile reparatorii morale 
�i patrimoniale care se impun. Cele dou� Biserici sunt 
chemate s� îl m�rturiseasc� pe Cristos în fa�a propriilor 
credincio�i �i în fa�a lumii. Restituirea bisericilor re-
vendicate de Biserica Greco-Catolic� nu va face decât 
s� dea mai mult� credibilitate m�rturiei cre�tine în so-
cietatea contemporan�.

Biroul de pres�
al Arhiepiscopiei Majore
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Mesajul Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea
pentru Postul Mare 2009 

„Dup� ce a postit patruzeci de zile �i patruzeci de nop�i, în cele din urm� i s-a f�cut foame” (Mt 4,2)

Iubi�i fra�i �i surori! 
La începutul Postului Mare, care constituie un 

drum de cel mai intens antrenament spiritual, Liturgia 
ne propune trei practici de poc�in�� foarte dragi tradi-
�iei biblice �i cre�tine - rug�ciunea, pomana, postul - 
pentru a ne dispune s� celebr�m mai bine Pa�tele �i s� 
tr�im astfel experien�a puterii lui Dumnezeu care, cum 
vom asculta în privegherea pascal�: „Alung� nelegiu-
irile, spal� orice vin�, celor c�zu�i în p�cat le red� ne-
vinov��ia �i celor întrista�i bucuria. Stinge du�m�niile, 
aduce în�elegerea, frânge silnicia” (Vestirea solemn� a 
Învierii). În mesajul meu obi�nuit de Postul Mare, a� 
vrea s� m� opresc anul acesta s� re� ect�m în special 
asupra valorii �i sensului postului. De fapt, Postul Mare 
readuce în minte cele 40 de zile de post tr�ite de Dom-
nul în pustiu înainte de a întreprinde misiunea sa publi-
c�. Citim în Evanghelie: „Isus a fost condus de Spiritul 
în de�ert ca s� � e ispitit de diavol. Dup� ce a postit 40 
de zile �i 40 de nop�i, în cele din urm� i s-a f�cut foa-
me” (Mt 4,1-2). Asemenea lui Moise înainte de a primi 
tablele legii (cf. Ex 34,28), asemenea lui Ilie înainte 
de a-l întâlni pe Domnul pe muntele Horeb (cf. 1Rg 
19,8), la fel �i Isus, rugându-se �i postind, s-a preg�tit 
de misiunea sa, al c�rei început a fost o ciocnire dur� 
cu ispititorul. 

Putem s� ne întreb�m ce valoare �i ce sens are 
pentru noi cre�tinii privarea de ceva care ar �  în sine 
bun �i util pentru între�inerea noastr�. S� ntele Scripturi 
�i toat� tradi�ia cre�tin� înva�� c� postul este de mare 

ajutor pentru evitarea p�catului �i a tot ceea ce duce la 
el. De aceea în istoria mântuirii revine de mai multe ori 
invita�ia la a posti. Deja în primele pagini ale S� ntei 
Scripturi, Domnul porunce�te omului s� se ab�in� de la 
a mânca din pomul oprit: „Din to�i pomii din rai po�i s� 
m�nânci, iar din pomul cuno�tin�ei binelui �i a r�ului 
s� nu m�nânci, c�ci, în ziua în care vei mânca din el, 
vei muri negre�it” (Gen 2,16-17). Comentând porunca 
divin�, sfântul Vasile a� rm� c� „postul a fost orânduit 
în paradis” �i „prima porunc� în acest sens a fost dat� 
lui Adam”. �i de aceea conchide: „Acel s� nu m�nânci 
este, deci, legea postului �i a abstinen�ei” (cf. Sermo de 
jejunio: PG 31, 163,98). Deoarece to�i suntem împo-
v�ra�i de p�cat �i de urm�rile sale, postul ne este ofe-
rit ca un mijloc pentru a restabili prietenia cu Domnul. 
A�a a f�cut Esdra înainte de c�l�toria de întoarcere din 
exil în �ara f�g�duin�ei, invitând poporul reunit s� post-
easc� „pentru ca s� ne smerim - a spus - înaintea fe�ei 
Dumnezeului nostru” (Esd 8,21). Atotputernicul le-a 
ascultat rug�ciunea �i le-a asigurat favoarea �i ocroti-
rea sa. La fel au f�cut locuitorii din Ninive care, aten�i 
la chemarea lui Iona la poc�in��, au proclamat, ca do-
vad� a sincerit��ii lor, un post spunând: „Cine �tie dac� 
lui Dumnezeu o s�-i par� r�u �i se va îndura �i se va 
întoarce de la aprinderea mâniei sale �i astfel noi nu 
vom pieri” (Iona, 3,9). În Noul Testament, Isus pune 
în lumin� ra�iunea profund� a postului, stigmatizând 
atitudinea fariseilor, care respectau cu scrupulozitate 
prescrierile impuse de Lege, dar inima lor era departe 
de Dumnezeu. Adev�ratul post, repet� �i în alt� parte 
divinul Înv���tor, este mai degrab� împlinirea voin�ei 
Tat�lui ceresc, care „vede în ascuns �i te va r�spl�ti” 
(Mt 6,18). El însu�i d� exemplu r�spunzând Satanei, la 
cap�tul celor 40 de zile petrecute în pustiu, c�: „Nu nu-
mai cu pâine va tr�i omul, ci �i cu tot cuvântul care iese 
din gura lui Dumnezeu” (Mt 4,4). Adev�ratul post are, 
deci, ca scop a mânca „adev�rata mâncare”, care în-
seamn� a face voia Tat�lui (cf. In 4,34). Iar dac� Adam 
nu a ascultat de porunca Domnului „s� nu m�nânce din 
pomul cuno�tin�ei binelui �i a r�ului”, prin post credin-
ciosul în�elege s� se supun� cu umilin�� lui Dumnezeu, 
încrezându-se în bun�tatea �i îndurarea sa. 

G�sim practica postului foarte prezent� în prima 
comunitate cre�tin� (cf. Fap 13,3; 14,22; 27,21; 2Cor 
6,5). Dar �i P�rin�ii Bisericii vorbesc despre puterea 
postului, capabil� s� �in� în frâu p�catul, s� reprime do-
rin�ele intense ale „vechiului Adam”, �i s� deschid� în 
inima celui credincios drumul spre Dumnezeu. Postul 
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(urmare din pag. 3)
este apoi o practic� frecvent� �i recomandat� de s� n�ii 
din orice epoc�. Scrie sfântul Petru Crisologul: „Pos-
tul este su� etul rug�ciunii iar milostenia via�a postului, 
de aceea, cine se roag� s� posteasc�. Cine poste�te s� 
aib� mil�. Cine, cerând, dore�te s� � e ascultat, s�-l as-
culte pe cel care îi cere. Î�i deschide spre el inima lui 
Dumnezeu, cine nu o închide pe a sa celui care îl roag� 
cu st�ruin��” (Sermo 43: PL 52, 320.332 - Est namque 
orationis anima jejunium; jejunii vuta misericordia 
est... Ergo, qui orat jejunet; qui jejunat misereatur: 
audiat petentem, qui petens optat audiri; auditum Dei 
aperit sibi, qui suum supplicanti non claudit auditum). 

În zilele noastre, practica postului pare s� �  pier-
dut pu�in din valoarea sa spiritual� �i s� �  c�p�tat mai 
degrab�, într-o cultur� marcat� de c�utarea bun�st�rii 
materiale, valoarea unei m�suri terapeutice pentru în-
grijirea propriului corp. A posti ajut� desigur la bun�s-
tarea � zic�, dar pentru credincio�i este în primul rând 
o „terapie” pentru îngrijirea a tot ceea ce îi împiedic� 
s� se conformeze voin�ei lui Dumnezeu. În constitu�ia 
apostolic� Poenitemini din 1966, servitorul lui Dumne-
zeu, Paul al VI-lea atr�gea aten�ia asupra necesit��ii de 
a situa postul în contextul chem�rii � ec�rui cre�tin la „a 
nu mai tr�i pentru sine, ci pentru acela care l-a iubit �i 
s-a dat pe sine pentru el, dar...�i la a tr�i pentru fra�i (cf. 
cap. I). Postul Mare ar putea �  o ocazie prielnic� pentru 
a relua normele con�inute în constitu�ia apostolic� cita-
t�, valorizând semni� ca�ia autentic� �i peren� a cestei 
str�vechi practici de poc�in��, care poate s� ne ajute 
la morti� carea egoismului �i la deschiderea inimii spre 
iubirea lui Dumnezeu �i a aproapelui, cea dintâi �i cea 
mai mare porunc� din noua Lege �i rezumatul întregii 
Evanghelii (cf. Mt 22,34-40). 

Practica � del� a postului contribuie de aseme-
nea la a da unitate persoanei, trup �i su� et, ajutând-o 
s� evite p�catul �i s� creasc� în intimitate cu Domnul. 
Sfântul Augustin, care cuno�tea bine propriile înclina-
�ii negative �i le de� nea drept „nod r�sucit �i încurcat” 
(Confesiuni, II, 10.18), în tratatul s�u Utilitatea postu-
lui, scria: „Îmi provoc desigur un mare chin, dar pentru 
ca el s� m� ierte; m� pedepsesc singur, pentru ca el s� 
m� ajute s� � u pl�cut în ochii s�i �i s� ajung s� gust 
bun�tatea sa” (Sermo 400, 3,3: PL 40, 708). A ne lipsi 
de mâncarea material� care hr�ne�te trupul, înlesne�te 
o dispozi�ie l�untric� de a-l asculta pe Cristos �i de a ne 
hr�ni din cuvântul s�u de mântuire. Prin post �i rug�-
ciune îi permitem lui s� vin� s� potoleasc� foamea mai 
profund� pe care o sim�im înl�untrul nostru: foamea �i 
setea de Dumnezeu. 

În acela�i timp, postul ne ajut� s� devenim con-
�tien�i de situa�ia în care tr�iesc atâ�ia fra�i ai no�tri. În 
Scrisoarea întâi a sfântului Ioan, autorul atrage aten�ia: 
„Dac� cineva are bog��iile lumii �i-l vede pe fratele s�u, 
care este în nevoie, �i î�i închide inima fa�� de el, cum 
poate s� r�mân� în acela iubirea lui Dumnezeu?” (1In 

3,17). A posti de bun� voie ne ajut� s� cultiv�m stilul 
bunului samaritean, care se apleac� �i vine în ajutorul 
fratelui în suferin�� (cf. enciclica Deus caritas est, 15). 
Alegând în mod liber s� ne lipsim de ceva pentru a-i 
ajuta pe al�ii, ar�t�m concret c� aproapele în di� cultate 
nu ne este str�in. Tocmai pentru a men�ine vie aceast� 
atitudine de primire �i de aten�ie fa�� de fra�i, încurajez 
parohiile �i orice alt� comunitate s� intensi� ce în Pos-
tul Mare practica postului personal �i comunitar, culti-
vând deopotriv� ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, 
rug�ciunea �i pomana. Acesta a fost, înc� de la înce-
put, stilul comunit��ii cre�tine, în care se f�ceau colecte 
speciale (cf. 2Cor 8,9; Rom 15,25-27), iar credincio�ii 
erau invita�i s� dea s�racilor atât cât, datorit� postului, 
fusese pus de o parte (cf. Didascalia Ap., V, 20,18). �i 
ast�zi atare practic� trebuie redescoperit� �i încurajat�, 
mai ales în timpul liturgic al Postului Mare. 

Din cele spuse reiese cu mare claritate c� postul 
reprezint� o practic� ascetic� important�, o arm� spiri-
tual� pentru a lupta împotriva oric�rei eventuale alipiri 
dezordonate fa�� de noi în�ine. Lipsirea voluntar� de 
pl�cerea mânc�rii �i a altor bunuri materiale ajut� uce-
nicul lui Cristos s� controleze dorin�ele naturii sl�bite 
de vina originar�, ale c�rei efecte negative cuprind în-
treaga personalitate uman�. În mod oportun un vechi 
imn liturgic de Postul Mare îndeamn�: „Utamur ergo 
parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno, ioci et arc-
tius / perstemus in custodia - S� ne folosim în mod mai 
sobru de cuvinte, mânc�ruri, b�uturi, de somn �i jocuri, 
�i s� st�m vigilen�i cu mai mare aten�ie”. 

Dragi fra�i �i surori, dac� ne gândim bine, scopul 
ultim al postului este acela de a-l ajuta pe � ecare dintre 
noi s� se d�ruiasc� total lui Dumnezeu, cum a scris slu-
jitorul lui Dumnezeu, Ioan Paul al II-lea (cf. enciclica 
Veritatis splendor, 21). De aceea, Postul Mare s� � e va-
lorizat în � ecare familie �i în � ecare comunitate cre�ti-
n� pentru a îndep�rta tot ceea ce distrage spiritul �i pen-
tru a intensi� ca ceea ce hr�ne�te su� etul deschizându-l 
spre iubirea de Dumnezeu �i de aproapele. M� gândesc 
în special la o mai mare st�ruin�� în rug�ciune, la lec-
tio divina, la recurgerea la sacramentul reconcilierii �i 
la participarea activ� la Euharistie, mai ales la sfânta 
Liturghie duminical�. Cu aceast� dispozi�ie interioar� 
s� intr�m în climatul de poc�in�� al Postului Mare. S� 
ne înso�easc� Sfânta Fecioar� Maria, causa nostrae la-
eetitiae - pricina bucuriei noastre, �i s� ne sprijine în 
efortul de a ne elibera inima de sclavia p�catului pentru 
a o face s� devin� din ce în ce mai mult „chivot viu 
al lui Dumnezeu”. Cu aceast� urare, în timp ce asigur 
cu rug�ciunea mea ca � ecare credincios �i � ecare co-
munitate bisericeasc� s� parcurg� un rodnic itinerar de 
Postul Mare, împart din inim� tuturor binecuvântarea 
apostolic�. 

Vatican, 11 decembrie 2008
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Protestul Ierarhiei BRU fa�� de proiectul legislativ 368/2007
Luând act de ini�iativa legislativ� nr. 368/2007 

“Privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, apar-
�inând cultelor religioase ortodox �i greco-catolic din 
România” ini�iat de domnii deputa�i Buda Daniel, Ol-
tean Ioan �i Zegrean Augustin în anul 2007,

Preafericirea Sa Lucian Mure�an, Arhiepisco-
pul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Gre-
co-Catolic�, - dup� consultarea tuturor Episcopilor 
Greco-Catolici din Romania reuni�i la Blaj, mar�i 27 
ianuarie 2009 -, s-a adresat prin scrisoarea Sinodului 
Episcopilor nr. 6/28.01.2009, Pre�edintelui României, 
Domnul Traian B�sescu, �i Prim-Ministrului, Domnul 
Emil Boc.

În cadrul scrisorii, PF Lucian î�i exprim� îngri-
jorarea fa�� de promovarea unui astfel de proiect care 
aduce grave prejudicii morale �i materiale Bisericii 
Greco-Catolice din Romania �i încalc� drepturile fun-
damentale ale credincio�ilor greco-catolici, solicitând 
în consecin�� retragerea lui.

Preafericirea Sa a subliniat, de asemenea, ca 
Statul Roman, care e succesorul statului comunist, are 
obliga�ia moral� s� restituie Bisericii tot ceea ce i-a 
con� scat în 1948.

Biroul de pres� al
Mitropoliei de Alba-Iulia �i F�g�ra�

Scrisoare c�tre Pre�edintele �i Prim-Ministrul României
C�tre
Domnul Traian B�sescu, Pre�edintele României,
Domnul Emil Boc, Prim Ministru al României,
Domnule Pre�edinte,
Domnule Prim Ministru,

Pe ordinea de zi a lucr�rilor Comisie juridice, de 
disciplin� �i imunit��i a Camerei Deputa�ilor din zilele 
de 27-29 ianuarie 2009, se a� � înregistrat la punctul 6 
“Proiectul de lege 368/2007 Privind regimul juridic al 
bunurilor imobiliare, apar�inând cultelor religioase or-
todox �i greco-catolic din România” ini�iat de domnii 
deputa�i Buda Daniel, Oltean Ioan �i Zegrean Augustin 
în anul 2007.

Ne exprim�m pe aceast� cale consternarea pen-
tru faptul c� în anul 2009 se pune înc� în discu�ie un 
astfel de proiect de lege, prin care de fapt se urm�re�te 
o nou� des� in�are a Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�, de c�tre Statul Român.

Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Cato-
lic�, a fost prin secole altar, �coal� �i tribun� de unde 
s-au cerut drepturile pentru to�i românii, iar în perioada 
comunist� a avut curajul s� ia ap�rarea credin�ei cu ori-
ce pre�. Ast�zi, într-o Europ� unit�, al�turi de alte culte 

din România are drept la liber� existen�� �i la tratament 
egal din partea Statului Român. De aceea solicit�m re-
tragerea acestui proiect de lege, care aduce prejudicii 
morale �i materiale Bisericii noastre, �i încalc� drep-
turile constitu�ionale ale credincio�ilor greco-catolici.

Statul Român, care este succesorul statului co-
munist din 1948, are obliga�ia moral� s� restituie Bi-
sericii tot ceea ce i-a con� scat. Nu cerem decât ceea 
ce ne apar�ine de drept în conformitate cu prevederile 
Constitu�iei României �i cu legile interna�ionale.

Ne rezerv�m dreptul de a recurge la toate mij-
loacele legale interne �i interna�ionale pentru a ap�ra 
Institu�ia Bisericii �i drepturile sale inalienabile.

Convin�i c� dreptatea apar�ine lui Dumnezeu �i 
c� Spiritul S�u îi va pov��ui cu prisosin�� pe cei care ne 
conduc destinele pe acest p�mânt, V� împ�rt��im arhi-
ereasc� binecuvântare, asigurându-V� în acela�i timp 
de sincerele noastre rug�ciuni.

† LUCIAN
Arhiepiscop Major

Notar al Sinodului Episcopilor
Pr. William A. Bleiziffer

Contestarea proiectului f�r� rezolvarea diferendului
- Litigiul patrimonial dintre ortodoc�i �i greco-catolici -

Atât rapoartele transmise de c�tre eparhiile din 
Transilvania în vederea întocmirii Raportului general 
de activitate pentru anul 2008, cât �i numeroase adrese 
primite la Patriarhia Român� din partea unor unit��i de 
cult subordonate din aceea�i zon� a ��rii, semnaleaz� 
o situa�ie îngrijor�toare privind recuperarea în instan�� 
de c�tre Biserica Român� Unit� cu Roma (greco-cato-
lic�) a loca�urilor de cult, a caselor parohiale �i a cimi-
tirelor apar�inând ortodoc�ilor.

În prezent, în zonele în care au existat comunit��i 
greco-catolice, respectivul cult a declan�at un num�r de 
106 litigii a� ate în diferite faze procesuale (spre exem-
plu, numai în jude�ul Bihor au fost introduse, începând 
cu anul 2005, 26 de ac�iuni împotriva unor unit��i de 
cult ortodoxe).

Majoritatea zdrobitoare a acestora sunt ac�iuni 
introduse dup� intrarea în vigoare a Ordonan�ei de   
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Guvern nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din De-
cretul-lege nr. 126/1990 privind unele m�suri referitoa-
re la Biserica Român� Unit� cu Roma (greco-catolic�), 
aprobat� cu modi� c�ri prin Legea nr. 182/2005. Acest 
act normativ prevede - în mod explicit - posibilitatea 
revendic�rii în instan�� a fostelor propriet��i greco-ca-
tolice, de�i majoritatea covâr�itoarea a credincio�ilor 
greco-catolici au devenit �i au r�mas, între timp, ortodoc�i.

La cele 106 litigii a� ate în curs de judecat�, des-
pre care semnalele sunt deosebit de îngrijor�toare, se 
ad�uga 29 de hot�râri judec�tore�ti de� nitive �i irevo-
cabile în defavoarea Bisericii Ortodoxe Române, multe 
dintre acestea � ind pronun�ate dup� anul 2004. În foar-
te pu�ine cazuri a fost dat câ�tig de cauz� unit��ilor de 
cult ortodoxe.

Întrucât întreaga popula�ie ortodox� din Româ-
nia a perceput ca o mare nedreptate aceast� situa�ie, au 
fost promovate, de-a lungul timpului, mai multe ini�ia-
tive legislative care vizau împ�r�irea fostului patrimo-
niu greco-catolic în func�ie de num�rul credincio�ilor 

ortodoc�i �i greco-catolici. Ultima dintre acestea a fost 
proiectul de lege nr. 368/2007 (a� at în dezbatere la Ca-
mera Deputa�ilor), cel mai elaborat, care prevedea in-
clusiv desp�gubirea unit��ilor de cult greco-catolice de 
c�tre Statul Român.

Acest proiect a fost atacat de c�tre Biserica Ro-
mân� Unit� cu Roma (greco-catolic�), întrucât aprecia 
c� îi este defavorabil, dar contestarea lui nu constituie 
o solu�ie de rezolvare a litigiului patrimonial dintre or-
todoc�ii �i greco-catolicii din România, care sunt mo�-
tenitorii unui patrimoniu comun de peste trei secole. 
Pân� în anul 1700, patrimoniul în disput� a fost în în-
tregime ortodox.

În calitatea lor de culte recunoscute legal în Ro-
mânia, Biserica Ortodox� Român� �i Biserica Român� 
Unit� cu Roma (greco-catolic�) trebuie s� aib� sprijinul 
Statului în rezolvarea acestei probleme.

Biroul de pres� al Patriarhiei Române
www.basilica.ro

Protest
Împotriva proiectului legislativ nr. 368/2007 depus de c�tre deputa�ii PD-L:

Buda Daniel, Oltean Ioan �i Zegrean Austin

Spre �tiin��
Domnului Pre�edinte al României Traian B�sescu
Domnului Prim-Ministru al Guvernului Emil Boc
Domnului Mircea Geoan�, Pre�edintele Senatului
Doamnei Roberta Anastase, Pre�edinta Camerei Deputa�ilor
Comisiei juridice, de disciplin� �i imunit��i
Comisiei pentru drepturile omului, culte �i proble-
mele minorit��ilor
Comisiei pentru politica extern� a României
Grupului parlamentar PD-L
Grupului parlamentar PSD+PC
Grupului parlamentar PNL-Grupului parlamentar 
UDMR
Grupului parlamentar al minorit��ilor na�ionale
Stima�i Domni �i Doamne,

Ne exprim�m protestul vehement fa�� de Pro-
iectul Legislativ nr. 368/2007 privind regimul juridic 
al bunurilor imobile apar�inând cultelor greco-catolic 
�i ortodox din România, care reia anterioarele preve-
deri anticonstitu�ionale cuprinse în Legea nr. 177/1948 
�i Decretul-Lege 358/1948 ale regimului comunist de 
trist� amintire, acte abrogate prin efectul Decretului-
lege nr. 9/1989 al CPUN,

Cerând st�ruitor Onor Organelor abilitate res-
pingerea proiectului de lege nr. 368/2007, respins de 
Senatul României anterior.

Susmen�ionatul proiect de lege nr. 368/2007 în 
contradic�ie cu prevederile cuprinse în art. 6 propune 
organului legislativ adoptarea unei legi care ar avea 
efectul de a interzice retrocedarea l�ca�urilor de cult, a 

caselor parohiale precum �i a fostelor propriet��i funci-
are apar�inând Bisericii Greco Catolice Române Unit� 
cu Roma de�inute în prezent de Biserica Ortodox�, pre-
conizând punerea în posesia direct� a acestor imobile 
Bisericii Ortodoxe Române, invocându-se principiul 
majorit��ii.

V�zând noi dispozi�iile cuprinse în:
- art. 2 din Decretul Lege nr. 126/1990 al Fos-

tului CPUN prin care s-a prev�zut cit�m textual: „bu-
nurile preluate de c�tre stat prin efectul decretului nr. 
358/1948 se restituie în starea lor actual� Bisericii Ro-
mâne Unite cu Roma (Greco-Catolic�)”.

- art. 480 din C.Civil care statueaz� c� proprie-
tatea este un drept absolut ce confer� titularului dreptul 
de a se bucur� �i dispune de un lucru în mod exclusiv �i 
absolut conform legii.

- art. 481 din C.Civ. conform c�ruia proprietarul 
nu poate �  obligat a-�i preda proprietatea sa exceptând 
cauzele de utilitate public�, dup� o dreapt� prealabil� �i 
deplin� desp�gubire.

- art. 485 din C.Civ. conform c�ruia posesorul de 
bun� credin�� este îndrituit a-�i însu�i fructele bunului 
posedat 

- art. 44 din Constitu�ia României care garantea-
z� con�inutul �i limitele dreptului de proprietate prin 
lege indiferent de titular, interzice exproprierea cu 
excep�ia cauzei de utilitate public� prev�zut� de lege 
dup� o dreapt� �i prealabil� desp�gubire, interzice na-
�ionalizarea bunurilor pe baza apartenen�ei religioase 
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sau de alt� natur� discriminatorie a titularilor, interzice 
con� scarea averii legal dobândite,

- Considerând c� interzicerea prin proiectul de 
lege susmen�ionat se disimuleaz� obliga�ia statului ro-
mân de restituire a imobilelor ce au constituit proprie-
tatea noastr� de care am fost deposeda�i prin efectele 
decretelor abuzive nr. 358/1948 �i 177/1948 readucând 
în vigoare aceste acte normative abrogate.

V�zând art. 1 din Protocolul nr. 1 al CONVEN-
TIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI RA-
TIFICAT� DE ROMÂNIA PRIN LEGEA NR 30/1994 
conform c�ruia cit�m: „Art. 1 Orice persoan� � zic� sau 
juridic� are dreptul la respectarea bunurilor sale.

Nimeni nu poate �  lipsit de proprietatea sa decât 
pentru cauza de utilitate public� �i în condi�iile pre-
v�zute de lege �i de condi�iile generale ale dreptului        
interna�ional.”

Constatând c� art. 20 alin. 2 din Constitu�ia Ro-
mâniei prevede ca în cazul în care „exist� neconcor-
dan�e între pactele �i tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care România este parte �i 
legile interne, au prioritate reglement�rile interna�ionale...”

V�zând c� în conformitate cu art. 29 alin. 5 din 
Constitu�ia României se garanteaz� autonomia cultelor 
religioase fa�� de stat, acestea bucurându-se de spriji-
nul statului.

Constat�m c� în conformitate cu prevederile art. 
16 alin 1 din Constitu�ia României este garantat� ega-
litatea în fa�a legii �i autorit��ile publice f�r� privilegii 
�i discrimin�ri.

Întrucât prin proiectul de lege împotriva c�ru-

ia protest�m este amenin�at� îns��i existen�a Bisericii 
noastre Greco-Catolice �i se ampli� c� divergen�ele 
acute de interese existente în Transilvania între Biseri-
ca Greco-Catolic� �i Biserica Ortodox�

CEREM CU FERMITATE REFUZUL PRO-
MULG�RII proiectului de lege contestat, întrucât 
acesta preconizeaz� elaborarea unui act normativ ca 
� ind neconstitu�ional �i discriminator, contravenind 
grav legisla�iei democratice a ��rii noastre în materie, 
tratatelor interna�ionale în materie la care România este 
parte, drepturilor fundamentale ale omului �i interese-
lor comunit��ii greco-catolice din România.

Ne exprim�m speran�a c� înaltele organe abili-
tate ale conducerii ��rii vor refuza elaborarea unei legi 
care contravine � agrant drepturilor fundamentale ale 
omului �i implicit a cultului greco-catolic din România.

Împ�rt��im pe deplin protestul exprimat în le-
g�tur� cu contestatul proiect legislativ de c�tre Prea-
fericirea Sa LUCIAN Arhiepiscopul Major al Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�.

Drept pentru care semn�m prezentul protest, el 
reprezentând voin�a noastr� unanim� �i a credincio�ilor 
din cadrul Protopiatului Greco-Catolic Tg-Mure�.

Semneaz�:
Av. Albert Eugenia, Av. Albert Consuella,
Av. Sala Antonella, Av. Solomon Doina,
Av. Moldovan Nicolae, Av. Rozsa Mihai,
Av. Rozsa Jana Rosemarie, Av. Rozsa Alina,
Av. Harsan Tiberiu Horea, Av. Gherman Iacob

Comunicat
Asocia�ia General� a Românilor Uni�i, Gre-

co-Catolici (AGRU), Eparhia de Oradea, î�i exprim� 
protestul fa�� de aberantul �i neconstitu�ionalul proiect 
legislativ nr. 368/2007, “privind regimul juridic al bu-
nurilor imobiliare apar�inînd cultelor greco-catolic �i 
ortodox din România”, proiect ce reitereaz� vechile 
practici antidemocratice din regimul totalitar.

Ne manifest�m, totodat�, consternarea �i sur-
prinderea în fa�a unor noi încerc�ri de a reduce la t�cere 
una din institu�iile ecleziastice cu rol fundamental în 
conturarea istoric� �i cultural� a României de ast�zi, e 
vorba de Biserica Unit� cu Roma, Greco-Catolic�. Am 
sperat c�, o dat� cu intrarea în Uniunea European�, ase-
menea practici o s� � e stopate, c� dialogul cu Statul �i 
cu cre�tinii ortodoc�i o s� capete noi deschideri demo-
cratice �i cre�tine�ti. În fapt, constat�m cu stupoare c� 
unele persoane �i institu�ii de stat caut� în continuare 
s� s� deze legea, s� declan�eze noi tensiuni între culte-
le existente. Mai exact, se încearc� pentru a doua oar� 
des� in�area Bisericii Greco-Catolice, ar�tîndu-se c� în-
tre cei care au votat funestul decret 358/1948 �i cei de 
acum nu exist� aproape nici o diferen��. Totu�i, trebuie 

precizat c� fostul Guvern, Senatul �i alte organisme de 
stat au respins ca � ind inacceptabil un asemenea pro-
iect legislativ.

Atragem aten�ia c� nu este posibil ca, într-un 
stat de drept, patrimoniul unei institu�ii biserice�ti s� 
� e acordat alteia pe baz� de majoritate (ast�zi, în une-
le locuri, ortodox�, în trecut greco-catolic�) �i nu, cum 
este profund constitu�ional �i legal, pe baz� juridic� de 
proprietate �i drepturi patrimonale. Credem c�, de ase-
menea, nici comunitatea ortodox� nu ar trebui s� r�mâ-
n� pasibil� la aceast� nedreptate care, pe moment pare 
c� este un dar pentru ea, numai c� este un dar otr�vit.

Ca atare, solicit�m expres retragerea din comisi-
ile Camerei Deputa�ilor a acestui proiect de lege, res-
pingerea vot�rii lui, apelînd la în�elepciunea �i buna 
credin�� a celor care pot face acest lucru, pentru a nu 
mai crea o tensiune inutil� în spa�iul transilvan.

AGRU eparhial Oradea este total solidar� cu toa-
te demersurile întreprinse de ierarhia Bisericii Greco-
Catolice, atît pe plan na�ional, cît �i prin organismele 
interna�ionale, pentru a stopa acest proiect de lege.

AGRU, Eparhia de Oradea
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Narcis �i c�derea din paradis
 Prima întrebare pe care o suscit� lectura c�r�ii Abi-

surile oglindirii. Con� gura�ii ale mitului lui Narcis în litera-
tura român� (Cluj, Editura Limes, 2007) de Dana Sala, este 
legat� de ceea ce nu se vede în mitul lui Narcis, de partea 
invizibil�, de dincolo de re� ectare, reg�sibil� îns� în labi-
rinturile � in�ei. A�adar, de ce � in�a, pentru a se cunoa�te pe 
sine, pentru a se vedea, are nevoie de o raportare la altceva, 
la cel�lalt? De ce � in�a nu poate �  deplin� prin ea îns��i? 
Desigur, mitologia greac� încearc�, prin Narcis (autoarea ne 
trimite masiv la acest mit), s� dea un r�spuns la imperativul 
raport�rii la alteritate. 

În ordinea fundamental� a lucrurilor, noi �tim c� �i 
mitul acesta al re� ect�rii în alteritate sau al c�derii în aceas-
t� nevoie de re� ectare î�i are originea în c�derea adamic�. 
C�zând din paradis, omul are nevoie, pentru a se reg�si pe 
sine, de cel�lalt. Aceasta este marea c�dere, care desigur 
fundamenteaz� o serie de mari teme � loso� ce, estetice, � c-
�ionale �.a. Narcis nu putea vedea în paradis, dup� cum a în-
trev�zut Gide în Tratatul despre Narcis. Un Narcis în paradis 
n-ar avea ce c�uta. Marea c�dere se întâmpl� �i, din acest 
moment, omul, nemaiputând �  prin el însu�i, se raporteaz� 
mereu la alteritate, pentru a se raporta � nalmente la marea 
alteritate care este Dumnezeu �i pe care, datorit� c�derii, am 
pierdut-o: „Narcis-Adam este spectatorul absolut �i unic a 
ceea ce se joac� pentru el, al lumii care exist� � indc� îi ocup� 
orizontul vederii, dar nu este st�pân pe deplin, � indc� nu se 
vede (...). Exist� aici un paradox: Narcis vrea s� ajung� la 
armonia originar� g�sindu-se, dar asta înseamn� c� edenul 
se pierde pe sine ca Eden, de acum încolo va avea substan�a 
nostalgiei �i nu va mai �  natur� etern�, ci reprezentare �i la-
ten��, totodat�. Tocmai aceast� laten�� îl va înrudi cu poezia 
(...). Dac� paradisul p�streaz� o anumit� recunoa�tere a fru-
muse�ii eterne, infernul oglindirii este de a nu se putea g�si. 
A�adar, nu se poate p�stra paradisul ca atare, ci se pot p�stra 
doar forme ale reprezent�rii sale, mai mult sau mai pu�in îm-
p�rt��ite din el.”( p. 7-8). R�spunsul pe care îl d� mitologia 
greac� prin Narcis nevoii de alteritate a � in�ei este unul par-
�ial, pentru c� aici nu exist� r�spunsuri complete. Utilizând 
no�iuni vehiculate de mai multe discipline (mitocritica, is-
toria ideilor, � loso� a, estetica, psihanaliza, analiza textelor, 
teoria literaturii) autoarea c�r�ii de fa�� d� o viziune proprie 
asupra acestui abis existent la mai multe nivele, pe care îl 
presupune oglindirea. Se ajunge la o inevitabil� destructura-
re �i realc�tuire a temeiului unor concepte, precum identitate, 
subiect, eu, a�a cum sunt ele implicate în procesul oglindirii, 
în rela�ie cu mitul lui Narcis. Verbele a fuziona �i a coincide 

au un rol important referitor la 
conturarea destinului lui Narcis. 
Exist� un punct de inciden��, tot-
odat� de comunicare �i de trece-
re între cele dou� lumi, cea a in-
teligibilului �i cea a eului. Acest 
punct de inciden�� este privirea. 
Exegeza Danei Sala, pe care nu 
m� s� esc s-o numesc excelent�, 
vizeaz� re� ectarea în alteritate 
�i, mai ales, în substan�a cuvân-
tului. Sigur, la o prim� vedere 
am putea considera imaginea ca 

Ioan F. POP

cea mai adecvat� expresie a re� ect�rii. Ei bine, nu imaginea 
este întotdeauna cea mai bun� re� ectare a � in�ei umane, ci 
cuvântul. Fundamentul ontologic al re� ect�rii în cel�lalt este 
logosul: La început a fost Cuvântul. Când noi am c�zut, c�-
derea a însemnat �i c�derea din cuvânt în altceva, c�derea din 
cuvânt în fapt�, c�derea din cuvânt în cuvinte.  Dup� ce Dana 
Sala face un fel de incursiune � loso� c� cu un aparat critic 
bine consolidat, începând de la Platon �i trecând prin Levi-
nas, cu detectabile ecouri heideggeriene, ea se opre�te la cea 
mai bun� form� de re� ectare a eului, care este cuvântul, �i 
nu orice cuvânt, ci cuvântul de tip poetic. Pe urmele lui Höl-
derlin, �tim c� omul locuie�te poetic lumea. A�adar, pe bun� 
dreptate, pentru o radiogra� ere a mitului lui Narcis, autoarea 
porne�te de la fundamentul re� ect�rii celuilalt, care se face 
prin cuvântul de tip poetic. De la privirea în care � ecare se 
caut� pe sine, neg�sindu-se, pentru c� unul din paradoxurile 
acestei priviri este ca niciodat� s� nu-�i întâlneasc� propriul 
chip. „Privirea poetului, la fel ca privirea lui Narcis, se scal-
d� în ceva mai adânc decât pura reprezentare. Este însu� e�i-
rea a dou� tipuri de oglindire: oglindirea în moarte, respectiv 
oglindirea în frumuse�e. Specularitatea spontan�, involunta-
r�, ca a obiectelor care î�i las� umbrele pe suprafe�ele lucioa-
se, nu �ine de aceste dou� tipuri de re� ectare. Pentru poet, ca 
�i pentru Narcis, propriul abis poate �  mai fascinant decât 
al mor�ii. Captivitatea în el înseamn� coborârea mai tare în 
sine. Apa aduce dinspre abisurile ei o ambiguizare necesar�. 
Neastâmp�rul acvatic creeaz� o curgere diferit� a duratei. De 
aceea Narcis î�i poate percepe re� exia ca pe o alt� persoan� 
total diferit�, dublul s�u este înscris într-o alt� durat�, într-o 
alt� trecere.” (p. 9). Dup� aceast� parte teoretic�, cartea are 
ca obiect decuparea elementelor �i semni� ca�iilor mitului lui 
Narcis în poezia româneasc�, în func�ie de cele dou� tipuri 
de oglindire: în moarte (adic� dincolo de suprafa��, în � in��) 
�i în frumuse�e (la suprafa�a acvaticului, în�eles ca separa�ie, 
prin urmare însemnând �i crearea dublului ca obiect estetic) 
�i de premisele celor trei momente-cheie din destinul nar-
cisic: c�derea sub inciden�a erosului, trecerea prin oglind�, 
autoextinc�ia. A�adar, în poezia lui Eminescu exist� un narci-
sism difuz, de natur� celest�, „� indc� oglinda, în loc s� scin-
deze, confer� unitate, astfel încât cosmosul nu e întreg f�r� 
oglinda acvatic�, o epifanie a armoniei universului p�truns 
de sine însu�i” (p. 209). Pentru Macedonski, scriitorul care 
tinde s� încorporeze himericul, erosul e elementul privilegi-
at, corespunzând auto� liei din mitul lui Narcis. Momentul 
oglindirii este reprezentat de opera lui Ion Barbu, lipsind au-
to� lia �i autoextinc�ia. Alte legi speculare guverneaz� acest 
univers, care poate construi o re� ectare, ref�când virtualita-
tea oglinzii. La Emil Botta eul poetic este disociat, se împar-
te pe scen� într-o mul�ime de travestiuri, ilustrând cel de-al 
treilea moment al mitului narcisic, al autoextinc�iei, printr-o 
ars moriendi în spa�iul scenic. 

 Cartea Danei Sala, care este o carte de teorie lite-
rar� cu incursiuni � loso� ce, cu elemente hermeneutice �i de 
psihanaliz�, este o una scris� în manier� academic� (� ind la 
baz� o tez� de doctorat) dar f�r� s� � e academizant�, cu o ad-
mirabil� priz� la tematica propus�, care înlesne�te cititorului 
prilejul de a se oglindi, re� ectiv �i re� exiv, în propriul abis. 
Dac� prive�te în oglinda propriului alter-ego, Dana Sala va 
vedea umbra unui poet (nu �tiu dac� narcisiac sau nu) deghi-
zat într-un aplicat teoretician literar. 
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Fecioara Maria – model des�vâr�it de credin��
„Iat� slujitoarea Domnului, � e mie dup� cuvântul T�u!” (Lc 1, 38)

Bunavestire este un eveniment înscris în pla-
nul de mântuire total liber �i tainic al în�elepciunii �i 
bun�t��ii lui Dumnezeu, un semn divin prin care s-au 
pre� gurat zorii r�scump�r�rii �i împ�c�rii omului cu 
P�rintele �i Tat�l s�u Creator.

Bunavestire este ziua în care Dumnezeu l-a tri-
mis pe Arhanghelul Gabriel s�-i vesteasc� Mariei, o 
fecioar� din Nazaretul Galileii, c� ea a fost aleas� s� 
devin� Mama Fiului S�u Isus. În acest moment al scur-
gerii timpului istoric se inaugureaz� „plinirea timpu-
lui” (Gal 4,4), adic� împlinirea f�g�duin�elor �i preg�-
tirilor venirii lui Cristos-Mesia printre oameni, a�a cum 
a fost orânduit  în gândirea dumnezeiasc� din ve�nicie.

P�rintele îndur�rilor a voit ca Întruparea Fiului 
S�u s� � e precedat� de consim��mântul celei predesti-
nate s�-i � e Mam�, pentru ca astfel „dup� cum o femeie 
a contribuit la venirea mor�ii, tot o femeie s� contribuie 
la d�ruirea vie�ii” . Acest lucru este valabil într-un mod 
cu totul deosebit pentru Mama lui Isus care a rev�rsat 
asupra lumii „îns��i via�a ce reînnoie�te toate �i a fost 
înzestrat� de Dumnezeu cu daruri vrednice de o aseme-
nea menire”  . 

Pentru împlinirea înaltului deziderat al mântu-
irii, Preasfânta Fecioar� Maria, „înc� din primul mo-
ment al z�mislirii ei, printr-un har �i privilegiu unic 
al lui Dumnezeu Atotputernicul (…) a fost ferit� de 
orice prihan� a p�catului originar” . Prin urmare, dup� 
S� n�ii P�rin�i ai Bisericii, N�sc�toarea de Dumnezeu 
a fost numit� Preasfânt�, � ind z�mislit�  de la Spiritul 
Sfânt ca o f�ptur� nou� „înzestrat� cu str�lucirea unei 
s� n�enii unice. Fecioara din Nazaret, din porunca lui 
Dumnezeu, este salutat� de îngerul vestitor cu cuvinte-
le: „Bucur�-te, Marie, cea plin� de har, Domnul este cu 
tine” (Lc 1,28-29). Dup� vestea primit� c�-l va na�te pe 
Fiul Celui Preaînalt”, f�r� s� cunoasc� b�rbat, cu pute-
rea Spiritului Sfânt, Maria a r�spuns „prin ascultarea 
credin�ei” (Rom 1,5): „Iat� slujitoarea Domnului, � e 
mie dup� cuvântul t�u” (Lc 1,38). Din acest moment 

Maria, � ica lui Adam, reprezentant� a poporului ei �i a 
întregii omeniri, consim�ind la Cuvântul divin, a deve-
nit Mama lui Isus �i îmbr��i�ând din toat� inima, f�r� a 
�  împiedicat� de vreun p�cat, voin�a mântuitoare a lui 
Dumnezeu, s-a oferit total pe sine ca slujitoare a Dom-
nului, Persoanei lucr�rii Fiului în slujba lui Cristos �i 
împreun� cu El, prin harul Dumnezeului atotputernic. 
Tocmai în aceast� lucrare const� misterul central din 
via�a Fecioarei Maria – cel de a �   N�sc�toare de Dum-
nezeu. 

Preasfânta Fecioar� Maria „este într-adev�r Mai-
ca lui Dumnezeu, pentru c� este Mama Fiului Ve�nic, 
a lui Dumnezeu f�cut om, care este însu�i Dumnezeu”. 
S� n�ii P�rin�i consider� pe drept cuvânt c� Fecioara 
Maria nu a fost numai un instrument pasiv în mâna lui 
Dumnezeu, pentru c� ea a cooperat la mântuirea omu-
lui, în libertatea credin�ei �i a ascult�rii. Prin ascultare, 
spune Sf. Irineu, Fecioara Maria a devenit „cauz� de 
mântuire pentru sine �i pentru întreg neamul omenesc”. 

Biserica vede în Fecioara Maria exemplul des�-
vâr�it al credin�ei noastre, pentru c� ea a fost o � in�� 
real� �i a parcurs, asemenea nou�, un drum, un peleri-
naj al vie�ii �i al credin�ei. A tr�it, a�a cum tr�iesc to�i 
oamenii, momente de bucurie, de durere �i triste�e, în-
f�ptuind din zi în zi ceea ce Elisabeta, veri�oara ei, a 
pronun�at în binecuvântarea din timpul vizitei: „Feri-
cit� e�ti tu care ai crezut c� se vor împlini cele spune 
�ie de Domnul” (Lc 1,45). Atunci când Dumnezeu o 
cheam� pe Fecioara Maria la minunata maternitate di-
vin�, ea renun�� la toate proiectele personale de via��, 
rostind acel „da” din momentul Buneivestiri �i pe care 
îl va con� rma f�r� �ov�ire ori de câte ori va înfrunta 
încerc�rile credin�ei.

Din acest motiv, „în gândirea conciliar�, Maica 
Domnului a fost prezentat� drept aceea care are cel mai 
înalt loc (între to�i s� n�ii), dar, în acela�i timp, este cea 
mai apropiat� de natura noastr� omeneasc�” . 

Fecioara Maria devine model de credin�� pentru 
cre�tini, întrucât Dumnezeu a modelat credin�a ei prin 
multe �i grele încerc�ri. Starea de suferin�� �i umilin�� 
prin care a trecut, la pu�in timp dup� primul „da”, dup� 
ce a primit vestea îngerului, apare atunci când î�i d� 
seama c� Iosif, nu �tie nimic despre cele petrecute. Este 
prima situa�ie dramatic� în care se a� � nu numai ea, ci 
implicit �i logodnicul ei. Fiecare dintre cei doi î�i pu-
neau neîncetat întrebarea: ce trebuie s� fac? Credin�a, 
dup� cum se poate observa, nu suprim� incertitudinile, 
ci dimpotriv�. Tocmai în aceste fr�mânt�ri se ascunde 
sensul adânc al credin�ei. Na�terea lui Isus la Betleem 
este o alt� încercare grea, în care Pruncul Isus vine pe 
lume în împrejur�ri în care lipsesc cu totul mijloacele 

Nicolae COSTRU�
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 O mul�ime de credincio�i s-au adunat vineri, 
23 ianuarie, la T��nad, la Biserica Greco-Catolic� 
“Na�terea Fecioarei Maria” pentru a celebrare în ca-
drul octavei mondiale pentru unitatea cre�tinilor. Tema 
din acest an este un text din profetul Ezechiel: „S� � e 
una în mâna ta” (37,17), cu referire la dorin�a arz�toa-
re de unitate pe care Dumnezeu o vrea pentru triburile 
desp�r�ite ale lui Israel. Voin�a lui Dumnezeu este �i 
unitatea cre�tinilor pentru care Isus s-a rugat � erbinte 
la Cina cea de Tain� înaintea p�timirii.

 Fra�i cre�tini din lumea-ntreaga/Tres�ri�i în 
cânt voios/Intona�i un imn de slav�/To�i câ�i crede�i în 
Cristos./Înfr��i�i-v� popoare/De la R�s�rit �i-Apus/�i 
plecându-v� genunchii/Cânta-�i Regelui Isus.

 A�a a debutat întâlnirea ecumenica t��n�dean�, 
la care credincio�ii, indiferent de confesiune, au în�e-
les c�, în ciuda oric�ror diferen�e religioase, rug�ciu-
nea are o func�ie esen�ial� în via�a oric�rui cre�tin �i 
c� numai prin ea su� etele lor vor �  cur��ite în fa�a lui 
Dumnezeu. Ideea unit��ii a fost foarte bine eviden�iat� 
de preotul protopop Alin Boldu�, gazda întâlnirii, care a 
spus c� motto-ul ales pentru acest an este în scopul uni-
rii bisericilor pentru c� a�a cum dezbinarea este opera 
celui r�u, unirea apar�ine Spiritului Sfânt. Protopopul 
greco-catolic a citit al�turi de p�rintele ortodox Lucian 
Butcovan, de p�rintele romano-catolic Pek Sandor �i 
de preotul reformat Pakular Iuliana din textele speci-
al alese pentru aceast� ocazie �i s-au rugat împreun� 
cu credincio�ii pentru pace �i unitate, dându-�i cu to�ii 
mâna �i schimbând tradi�ionalul semn de pace.

 Ei s-au întâlnit la Biserica Greco-Catolic� din 
mila lui Dumnezeu, la acest popas spiritual prin care 
parohiile din ora�, animate de dorin�a de unitate se a� a 
într-un moment binecuvântat de rug�ciune sincer� une-
le lâng� celelalte, la îndemnul lui Cristos. Cei prezen�i 
au în�eles c� unitatea cre�tinilor în rug�ciune este pia-
tra de c�p�tâi a iubirii cre�tine�ti. Dovad� sunt spusele 
Sfântului Apostol Pavel care se referea la ea ca � ind 
„condi�ia esen�iala a umanit��ii”, cea care asigur� omu-
lui apropierea de asem�narea lui Dumnezeu, lucrul cel 
mai minunat din orice religie.

 „S� celebr�m, fra�ilor, cu credin�a puternic� 
S�pt�mâna de rug�ciune pentru unitate, a�a încât spe-
ran�a noastr� a tuturor sa � e înt�rit� ca acea S�rb�toare 
a s�rb�torilor unit��ii tuturor celor ce-L m�rturisesc pe 
Isus Cristos, Unic Domn �i Mântuitor, s� nu � e depar-
te. S� rug�m Treimea în Unime ca s� ne fac� p�rta�i, 
dincolo de nevredniciile �i p�catele noastre, de bucuria 
sincerei îmbr��i��ri fr��e�ti �i a deplinei comuniuni”, 
scria Prea Fericirea Sa, Lucian, Mitropolitul Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, într-un mesaj 
special pentru s�pt�mâna de rug�ciune pentru unitatea 
cre�tinilor 2009.

 Au fost citite, de asemenea, mesajele transmise 

cu ocazia acestei s�pt�mâni de rug�ciune de Prea Feri-
cirea Sa Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
precum �i cel al Inalt Prea S� n�iei Sale Ioan Robu, Ar-
hiepiscopul Romano-Catolic.

 Întâlnirea a fost animat� de cântecele corului 
„Aripi de înger” al Bisericii Greco-Catolice, dirijat de 
d-na Dorina Balog, care a ales cântece adecvate mo-
mentului, toate având ca liant cel mai frumos sentiment 
uman, iubirea.

 Cu aceasta ocazie au fost amplasate, ca în în-
treaga s�pt�mân�, o serie de fotogra� i, reunite în ex-
pozi�ia itinerant� „T��nad-ora�ul toleran�ei”, care a 
surprins aspecte din bisericile ora�ului T��nad. Foto-
gra� ile au fost realizate cu sprijinul Asocia�iei „Mi-
croregiunea T��nad”, conduse de dr. C�t�lin Balog �i 
sponsorizate de Pensiunea Tora din T��nad, ac�iunea 
derulându-se în parteneriat cu Prim�ria Ora�ului T��-
nad �i Casa de Cultur� T��nad.

 Participan�ii s-au desp�r�it, ca de la � ecare 
întâlnire asem�n�toare, cu dorin�a ca astfel de eve-
nimente, cum sunt �i concertele anuale de colinde �i 
de muzic� sacra dedicat� Preacuratei Fecioare Maria, 
desf��urate itinerant, în toate bisericile t��n�dene, s� se 
repete cât mai des, ca o dovad� c� în T��nad ecumenis-
mul nu este doar o vorba goal�.

 „Trece lume-aceasta, trece-vor �i secole/Cel ce 
iube�te nu va trece nicicând”, a fost refrenul cu care 
s-a încheiat Octava mondial� pentru unitatea cre�tinilor 
2009, la T��nad.

Alice Boldu�

Rug�ciuni pentru unitate la T��nad

Duminica Presei
În � ecare an a treia Duminic� a Postului 

Mare (22 martie 2009) este dedicat� presei cre�tine. 
În acest sens, tasul duminicii respective este centra-
lizat la Episcopie, urmând ca acesta s� � e folosit în 
vederea edit�rii revistelor Eparhiei de Oradea. Tot în 
acest context preciz�m c� to�i credincio�ii no�tri sunt 
ruga�i s� acorde o mai mare aten�ie presei cre�tine, 
citirii �i difuz�ri acesteia, chiar ajutor�rii ei, în m�-
sura care se poate, pentru c� ea, presa, face parte din 
actul de informare �i cunoa�tere necesar� unui bun 
credincios.
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 Biserica Greco-Catolic� „Sfântul Gheorghe” 
(situat� în curtea Spitalului de Neurologie �i Psihiatrie 
din Oradea) a organizat joi dup�-amiaz�, 22 ianuarie 
a.c., în cadrul „S�pt�mânii de rug�ciune pentru unitate 
cre�tin�”, o sear� de rug�ciune cu tema „S� � e una în 
mâna ta”, inspirat� din Ez. 37, 17.

 S-au rugat pentru iertare reciproc�, pentru 
conciliere �i pentru unitate în iubire �i unitate cre�tin� 
tineri de la Biserica Greco-Catolic�, Biserica Romano-
Catolic�, Biserica Reformat�, Biserica Baptist� �i de la 
Biserica Penticostal�.

 Cu to�ii au intrat în leg�tur� cu Dumnezeu, 
pentru ca El s� lucreze pentru progresul omenirii în 
unitate. 

 „Prin aceste rug�ciuni nu s-a dorit ca to�i s� 
� e de aceea�i religie, ci � ecare s� caute ceea ce are în 
comun cu cel�lalt, indiferent de religia din care face 
parte. Rug�ciunea este unicul mijloc �i calea prin care 
credincio�ii vor putea ajunge s� � e una �i s� descopere 
adev�rul”, ne-a spus parohul Bisericii „Sfântul Gheor-
ghe”, Olimpiu Todorean.

 P�rintele Ioan Cr�ciun, parohul comunit��ii 
gazd�, i-a sf�tuit pe to�i s� r�mân� tari în credin�� �i în 
speran��, s� r�mân� � deli �i s� duc� o via�� demn� de 
credin�a cre�tin�. P�rintele Ioan Cr�ciun a mai subliniat 
c� rug�ciunea din acest an a fost propus� de cre�tinii 
din Coreea. 

Crina DOBOCAN
Jurnal Bihorean

Rug�ciuni pentru Unitate
„Fiecare s� caute ceea ce are în comun cu cel�lalt, indiferent de religia pe care o are”

Cum se poate ob�ine Indulgen�a Plenar�
Pentru aceasta � ecare credincios trebuie:
S� fac� o spovad�,
S� participe la o Sfânt� Liturghie �i s� se împ�rt��easc�,
S� fac� un pelerinaj la Roma la Biserica San Giovani in Laterano (pentru cei care nu pot sa plece în 
pelerinaj la Roma, pot s� declare ca inten�ie �i drumul pân� la biserica unde particip� de obicei),
S� rosteasc� rug�ciunile: Tat�l Nostru, N�sc�toare de Dumnezeu �i Crezul la inten�ia Sfântului P�rinte.

„Pe urmele Sfântului Apostol Pavel”
Oradea- Viena-Padova-Roma-Assissi-Loreto-Padova -Oradea

 Episcopia Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea organizeaz� un pelerinaj, la Roma, cu ocazia 

anului jubiliar dedicat Sfântului Pavel în perioada 16-24 mai 2009, pentru ob�inerea Indulgen�ei Plenare.

 PSS Virgil Bercea va înso�i pelerinii pe tot parcursul pelerinajului.

 Pre�ul estimativ este de 370 euro/persoan�.

 Înscrierile se fac prin parohul comunit��ii.
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În perioada 12-18 ianuarie 2009 Prea S� n�ia Sa 
Virgil Bercea s-a a� at într-o Vizit� pastoral� la aproape 
toate Parohiile greco-catolice din Italia, la Protopopi-
atele din Triveneto (Udine, San Dona di Piave, Vene-
�ia Mestre, Padova, Vicenza, Lonigo, Verona, Ostiglia, 
Bolzano) �i Emilia-Romagna (Bologna, Imola, Forli, 
Cesena, Rimini, Faenza, Ferrara, Macerata), întâlnind 
pe Episcopii italieni din respectivele dieceze romano-
catolice, pe parohii români din respectivele Parohii �i 
pe credincio�ii veni�i la S� ntele Liturghii arhiere�ti ce-
lebrate, la conferin�ele �i la întâlnirile parohiale organi-
zate cu acest prilej. 

Prima etap� a avut loc la Udine, la Parohia “În-
vierea Domnului”, unde la ora 9.00, împreun� cu p�-
rintele paroh drd. Ioan M�rginean-Coci�, Preas� n�itul 
P�rinte Virgil a fost primit de c�tre Arhiepiscopul �i 
Mitropolitul din Udine, mons. Pietro Brollo. Timp de o 
or� s-a vorbit despre situa�ia actual� a Bisericii noastre, 
câteva aspecte ecumenice în urma noilor hot�râri luate 
de Sfântul Sinod al B.O.R. �i situa�ia local� a Parohi-
ei greco-catolice „Învierea Domnului”, care r�mâne în 
continuare la Biserica „San Cristoforo” - Udine Centru, 
momentan în restaurare general�. Arhiepiscopul Mons. 
Pietro Brollo, printre altele, a a� rmat c� este pu�in cu-
noscut� în Arhiepiscopia Sa istoria �i situa�ia Bisericii 
greco-catolice din România, iar în contextul italian ei 
trebuie s� � e echidistan�i fa�� de noi �i de ortodoc�i. 
Eu consider c� deplina comuniune a B.R.U cu Biserica 
Romei este mai presus decât orice încercare �i mani-
festare ecumenic�, mai ales c� aceast� comuniune a fost 
recent sigilat� cu episcopi, preo�i �i laici martiri. 

A doua întâlnire a fost la Catedrala mitropolitan� 
din Udine cu mons. Luciano Nobile, de care apar�ine �i 
Biserica „San Cristoforo”, unde este g�zduit� parohia 
noastr�. Preas� n�itul Episcop Virgil a mul�umit tuturor 
pentru g�zduire �i i-a invitat s� viziteze România, s� 
vad� �i s� cunoasc� Biserica noastr� �i realitatea din 
Transilvania, mai ales închisorile comuniste, acum 
transformate în muzeu, unde �i-au d�ruit via�a în su-
ferin�e cumplite martirii comunismului, dintre care 
în prima linie Episcopii greco-catolici, f�r� a exclude 
nici m�car unul dintre to�i ceilal�i de alte confesiuni �i 
convingeri care au avut aceea�i soart�. În dup�-amiaza 
zilei de luni, 12 ianuarie 2009, PSS Virgil Bercea �i-a 
continuat vizita pastoral� spre celelalte destina�ii. De 
la Vene�ia Mestre, Parohia San Rocco, a fost înso�it de 
c�tre P�rintele drd. Vasile Al. Barbolovici, Protopop pe 
zona ecleziastic� Triveneto, la Milano, Crema �i Alessandria. 

La Milano, Preas� n�itul Virgil s-a întâlnit cu 
mons. Manganini, Vicarul general, care �i-a manifestat 
bucuria de a avea un preot greco-catolic român �i pro-
mite sprijin comunit��ii noastre pentru o slujire pasto-

Vizita pastoral� a PSS Virgil Bercea
în comunit��ile greco-catolice române�ti din Italia

ral� cât mai rodnic� �i folositoare românilor din zona. 
La Crema, Episcopul a mul�umit directorului organi-
za�iei “Banco alimentare”, mons. Mauro Inzoli, pentru 
ajutorul acordat Seminarului Teologic din Oradea. La 
sfâr�it, Preas� n�itul a vizitat parohia greco-catolic� din 
Alessandria, Castellazzo Bormida, întâlnindu-l pe pr. 
paroh Ioan Hotico. Au urmat Forli, Macerata, Rimini, 
Faenza, Imola �i Bologna, încheind vizita pastoral� la 
Ostiglia (Mantova), duminic�, 18 ianuarie 2009, cu in-
augurarea unei noi Parohii române�ti greco-catolice, la 
D.O.M.-ul din localitate. 

PSS Virgil Bercea a �inut o conferin�� la Poggio 
Rusco (Mantova), în data de 17 ianuarie 2009, în sala 
Oratoriului parohial, la ora 20.30, cu tema “Biserica 
Român� Unit� între comunism �i libertate”. A fost pre-

zent la deschiderea conferin�ei Mons. Roberto Busti, 
Episcopul de Mantova, care a mul�umit PSS Virgil Ber-
cea pentru bog��ia credin�ei Bisericii noastre pe care o 
transmite tuturor credincio�ilor în vizita sa pastoral�. 
Al�turi de Preas� n�itul Virgil au fost prezen�i Pr. Pro-
topop Vasile Barbolovici, responsabil cu parohiile gre-
co-catolice din Triveneto, Pr. Andrei Mese�an, Parohul 
comunit��ii române�ti din Episcopia de Mantova �i un 
num�r mare de credincio�i români �i italieni. Conferin-
�a s-a încheiat cu mul�umirile aduse de c�tre parohul 
din Poggio Rusco, don Tonino, care cunoa�te foarte 
bine România având un proiect social la Sighetul Mar-
ma�iei, în cadrul Episcopiei din Maramure�. 

Duminic�, 18 ianuarie 2009, PSS Virgil Bercea 
a celebrat Sfânta Liturghie pentru fra�ii italieni în ri-
tul latin roman, la ora 10, în ora�ul Ostiglia, m�rturi-
sind credin�a Bisericii noastre �i prezentând pe scurt 
istoria de prigoan�, suferin�� �i scoatere în afara legii, 
în vremurile comuniste, a Bisericii Române Unite cu 
Roma. Duminic� la ora 17 a avut loc celebrarea S� n-
tei Liturghii în ritul bizantin împreun� cu un sobor de 
preo�i de la parohiile din Italia, al�turi de peste 300 de 

(continuare în pag. 13)
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(urmare din pag. 12)

credincio�i români �i italieni. Pentru noi, românii, pre-
zen�a în mijlocul nostru a Preas� n�itului Virgil a fost o 
mare bucurie, iar credincio�ii italieni au r�mas profund 
impresiona�i de bog��ia liturgic� a Liturghiei Sfântului 
Ioan Gur�-de-Aur, la care au putut �  p�rta�i deoarece 
s-a celebrat în limba italian�, numai cânt�rile au fost 
în limba român�. Mons. Bruno Ghiroldi, parohul din 
Ostiglia, a mul�umit PSS Virgil Bercea, asigurându-l �i 
pe viitor de o bun� primire la Ostiglia, ori de câte ori va 
avea posibilitatea s� � e al�turi de credincio�ii români ai 
Parohiei greco-catolice din zona respectiv�. 

Miercuri diminea�a, 14 ianuarie 2009, PSS Vir-
gil Bercea împreun� cu pr. Marinel Mure�an, protopop 
pe zona Emilia-Romagna, �i pr. David Mihai, parohul 
comunit��ii din Forli, s-au întâlnit cu S.E. Mons. Lino 
Pizzi, Episcopul Diecezei de Forli, �i cu Mons. Fab-
bri Pietro, Vicar episcopal �i responsabil cu pastorala 
diecezan�. Dup�-amiaz�, PSS Virgil Bercea, împreun� 
cu pr. protopop Marinel Mure�an �i pr. Costina� Horea 
Augustin s-au întâlnit cu S.E. Mons. Claudio Giulio-
dori, Episcopul de Macerata, pentru analizarea situa�i-
ei comunit��ii de la Racanati, la un an de la începutul 
serviciului religios f�r� desemnarea unui preot stabil. 
Înc� nu s-a luat o decizie în acest sens. Pr. Horea face 
s�pt�mânal peste 600 km pentru a celebra Sfânta Litur-
ghie la Recanati. 

Joi diminea�a, 15 ianuarie 2009, PSS Virgil Ber-

cea s-a întâlnit cu Vicarul General al Diecezei de Ri-
mini, Mons. Luigi Ricci �i pr. Cristian Coste, parohul 
Comunit��ii „Sf. Nicolae” din Rimini. Dup�-amiaz�, 
PSS Virgil împreun� cu Mons. Renzo Gradara, direc-
torul Caritas Rimini �i responsabil cu emigran�ii din 
Dieceza de Rimini, au �inut o conferin�� de pres� unde 
s-a discutat despre situa�ia românilor din Rimini �i îm-
prejurimi. Seara, PSS Virgil Bercea, împreun� cu pr. 
protopop Marinel Mure�an s-a întâlnit cu un grup de 
italieni din Bergamo, prieteni ai Bisericii Greco-Cato-
lice cu care a vorbit despre situa�ia Bisericii noastre. 

Vineri diminea�a, 16 ianuarie a.c., PSS Virgil 
Bercea, înso�it de pr. protopop Marinel Mure�an �i 
pr. Marian Liviu, s-a întâlnit cu S.E. Mons. Claudio 
Stagni, Episcopul Diecezei de Faenza. Pe lâng� discu-
�iile purtate referitor la situa�ia Bisericii noastre, a Bi-
sericii Catolice din Faenza �i la situa�ia credincio�ilor 
greco-catolici români din Faenza s-a vorbit �i despre 
posibilitatea unui schimb de experien�e între cele dou� 
Biserici în deplin� comuniune. PSS Virgil a readus în 
discu�ie propunerea de mai sus �i la întâlnirile cu Vicarul 
general, cu responsabilul Misiunii catolice, cu directorului 
Caritasului �i parohul bisericii Sf. Augustin. 

S.E. mons. Tommaso Ghirelli, Episcopul de 
Imola, s-a întâlnit cu PSS Virgil Bercea în dup�-amiaza 
zilei de 16 ianuarie a.c., întâlnirea � ind urmat� de o 
conferin�� cu tema “L’unita richiede un grande amore” 
- Unitatea pretinde o mare dragoste - la care au parti-
cipat cei doi episcopi, preo�i romano �i greco-catolici, 
mul�i credincio�i români �i italieni. Pr. Tiberiu Sârbu, 
preotul Parohiei “Adormirea Maicii Domnului” din 
Imola, la sfâr�itul conferin�ei a mul�umit PSS Virgil 
pentru vizita pastoral�, a prezentat situa�ia Parohiei �i 
a enoria�ilor din Imola ca � ind una dintre cele mai mari 
parohii greco-catolice din Italia. 

Vizita pastoral� a PSS Virgil Bercea în protopo-
piatul Emilia-Romagna s-a încheiat sâmb�t�, 17 ianua-
rie, cu o Sfânt� Liturghie Arhiereasc� la Parohia greco-
catolic� “În�l�area S� ntei Cruci” din Bologna, paroh 
� ind pr. protopop Marinel Mure�an, în cadrul c�reia a 
avut loc Taina Sfântului Botez administrat� pruncului 
Matei, ultimul n�scut dintre cei patru copii ce alc�tu-
iesc familia pr. Mure�an. La Sfânta Liturghie au par-
ticipat preo�ii din protopopiatul Emilia-Romagna, re-
prezentantul Cardinalului Carlo Caffara, în persoana 
lui Mons. Romano Marsigli, care la rândul s�u a pre-
zentat Preas� n�itului Ep. Virgil Bercea un salut cordial 
din partea cardinalului, momentan în spital pentru analize 
medicale. 

La încheierea S� ntei Taine a Botezului, pr. Ma-
rinel Mure�an a mul�umit PSS Virgil Bercea de grija 
p�rinteasc� pe care o are fa�� de parohiile greco-ca-
tolice din Italia prin vizitele sale anuale. Pr. Marinel, 
în numele preo�ilor prezen�i a transmis ur�rile de bine 

(continuare în pag. 18)
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A noua întâlnire ecumenic� a cre�tinilor din Beiu�, 
în cadrul Octavei de rug�ciune pentru unitatea cre�tinilor, 
din acest prim deceniu al mileniului trei, s-a s�vâr�it, în 
bun� bucurie Dumnezeiasc�, duminic� 25 ianuarie 2009, 
la Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco – Catolic�, 
S� n�ii Trei Ierarhi Vasile, Grigore �i Ioan din Beiu�, prin 
str�duin�a �i sârguin�a Duhovniceasc� a preotului proto-
pop Ioan Mada („str�diun�� �i sârguin�� duhovniceasc�” 
– iat� o îmbietoare tem� de medita�ie ce a�teapt� s� � e 
gândit� �i rostit�).

Cre�tini beiu�eni, fra�i întru Cristos, apar�inând 
aproape tuturor confesiunilor, al�turi de clerul lor �i de 
conducerea administrativ� a municipiului, a tr�it emo�io-
nal �i cre�tine�te, experimentând clipa de unitate, dorin�a 
de a împlini îndemnul din Ezechil 37,17 care ne spune 
„S� � e una în mâna ta”.

Slujba Liturgic�, concelebrat� de un sobor de preo�i 
greco-catolici (Ioan Mada, Iosif Slobodnic, Bo�a Marius, 
Bo�a Mircea, Ioan Erdeli, Florin Selejan, Emil Ghiurco, 
S�l�jan Dumitru) �i de preotul romano-catolic Ciobanu 
Ioan. R�spunsurile au fost date de Reuniunea coral� „Ioan 
Bu�i�ia”. A urmat  alocu�iunile participan�ilor la aceast� activitate.

Pr. Romano-catolic Ciobanu, a început prin a face 
o incursiune în istoria poporului lui Israel, punctând pro-
rocirea lui Ezechil, pilduit� prin cele dou� buc��i de lemn, 
care puse împreun�, vor �  una, deslu�ind în aceast� pro-
rocire, dimensiuni Mesianice, împlinite în persoana lui 
Isus Cristos. Unitatea cre�tinilor se poate înf�ptui numai 
în jurul lui Isus Cristos, centrul istoriei Mântuirii. Uni-
tatea cre�tinilor este idealul vie�ii cre�tine, subliniaz� în 
cuvântul s�u de înv���tur� preotul ortodox Ioan Pitu�. 
Dumnezeu care se respect� pe sine �i mai ales pe întreaga 
sa crea�ie, în special pe om, ofer� libertate acestuia, pentru 
a g�si calea �i pentru a ajunge la unitate. Se poate atinge 
acest ideal al vie�ii cre�tine, prin credin�a în Isus Cristos.

P�rintele reformat �tefan Reman ne îndeamn� spre 
o con�tientizare a pericolelor zilelor de ast�zi, omul de 

Octava de rug�ciune ecumenic� la Beiu�
rând g�sindu-se mereu la o intersec�ie în care se întretaie 
binele �i r�ul, potecile pavate cu inten�ii bune, dar �i cu 
iluzii de�arte. Resursele noastre omene�ti, obi�nuite sunt 
incapabile, de multe ori, de a ne rezolva problemele. S� 
apel�m la ajutorul bunului Dumnezeu, pentru a �  capabili 
s� ne explor�m diferen�ele, pentru a cre�te unii fa�� de 
al�ii în rug�ciune �i har.

Pastorul cultului penticostal Ioan Pu�tan, art� c� 
în anul 2009, este nevoie mai mult ca oricând de unitate, 
jertf� �i seriozitate cre�tin�. �i pastorul bisericii baptiste 
Boro�, vorbe�te despre necesitatea de a �  una în mâna lui 
Dumnezeu,  ar�tând posibilit��ile �i urm�rile acestui demers cre�tin.

P�rintele Ioan Mada încheie seria înv���turilor 
transmise de preo�i, f�când un excurs concis asupra temei 
octavei de rug�ciuni din acest an, subliniind c� ordinea 
nou� stabilit� de Isus Cristos este speran�a ce va �  înde-
plinit� prin rug�ciunea noastr� vie, necontenit� �i unitar�. 

Din partea o� cialit��ilor municipiului Beiu� a vor-
bit domnul primar Adrian Domoco�, care a f�cut un para-
lelism între necesitatea unit��ii religioase �i tot atât de ne-
cesar� unitate a voin�ei politice, a diferitelor partide, fa�� 
de nevoile comunitare. Acestea renun�ând la orgoliile po-
litice, scandaluri �i acuze reciproce, luând ca model unita-
tea �i practica ecumenic� cre�tin�, vor putea da dovad� de 
toleran�� �i unitate în înf�ptuirea binelui pentru aceast� �ar�.

Corul „Armonia” a Bisericii ortodoxe �i Reuniunea 
coral� „Ioan Bu�i�ia” a Bisericii greco-catolice au sus�i-
nut un pl�cut program de muzic� coral� sacr�. Cele dou� 
coruri împreun� cu to�i credincio�ii prezen�i au cântat cu 
mult� �i bun� tr�ire emo�ional� „Fra�i cre�tini din lumea 
întreag�”. Agapa cre�tin� cu care s-a încheiat activitatea a 
fost un bun prilej de dialog interconfesional personalizat, 
între credincio�ii prezen�i la aceast� activitate, � nalizat� 
cu speran�a nemuritoare exprimat� în cântecul „Cu noi 
este Dumnezeu” cântat cu tr�ire su� eteasc� intens� de cei 
aproape 200 de credincio�i participan�i.

Ioan D�R�B�NEANU

Localitatea B�d�cin a adunat, duminic� 8 februa-
rie, circa 150 de oameni care au participat la Liturghia 
�i parastasul ridicat în memoria politicianului �i omului 
Iuliu Maniu.

Anul acesta s-au împlinit 56 de ani de la moartea 
lui Maniu, printre cei prezen�i la ceremonia religioas� 
�i depunerea de coroane num�rându-se vicepre�edintele 
PNTCD S�laj, Ioan Lupa, dr. Liviu Gârbea, pre�edintele 
organiza�iei locale a PNTCD �imleu Silvaniei, Nicolae 
Pop �i localnici din B�d�cin �i �imleu Silvaniei.

Ceremonia religioas�, sus�inut� de parohul B�d�ci-
nului, Cristian Borz, a constat într-o Liturghie, urmat� de 
un parastas �i lu�ri de cuvânt. Astfel, p�rintele Borz le-a 
vorbit celor prezen�i despre cartea „Istoria unui tribun” 
dedicat� vie�ii lui Iuliu Maniu, scris� de Corneliu Copo-
su în 1947, f�r� a mai apuca s� � e difuzat�, din cauza 
regimului comunist, �i care acum se a� � expus� la mu-

zeu în Bucure�ti. În con-
tinuare, Liviu Gârbea a 
f�cut referire la memoria 
lui Maniu �i la faptul c� 
au r�mas pu�ini oameni 
care îi respect� credin�a 
�i crezul pe care l-a avut 
acesta, dup� care cei 
prezen�i s-au deplasat la 
bustul lui Iuliu Maniu de pe Dealul 	arinii, unde au depus 
o coroan� de � ori, au cântat Imnul lui Maniu �i au aprins 
lumân�ri la mormântul simbol.

Aceast� comemorare a devenit o tradi�ie, � ind în-
ceput� în urm� cu peste 20 de ani, în timpul regimului co-
munist, de un grup de tineri îndr�zne�i, ulterior persecuta�i 
de securitate.

Maria BORZ

Iuliu Maniu comemorat de localnici la B�d�cin
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Biserica din Gr�dinari Negru a fost preluat�
Duminic�, 25 ianuarie, a fost o zi de mare s�rb�-

toare pentru comunitatea greco-catolic� din localitatea 
Gr�dinari Negru. Dup� 61 de ani, Parohia Greco-Cato-
lic� �i-a reintrat în drepturi, celebrând prima liturghie 
în biserica care a fost câ�tigat� în instan��. 

Cu toate c� Parohia Greco-Catolic� �i-a expri-
mat disponibilitatea de a oferi g�zduire liturgic� comu-
nit��ii ortodoxe, Parohia Ortodox� a refuzat acest lucru, 
procedând la evacuarea de bun� voie a l�ca�ului de cult 
�i a casei parohiale, preferând s�-�i amenajeze o capel�. 

Vineri, 23 ianuarie, a fost încheiat procesul ver-
bal de preluare a propriet��ilor, în prezen�a executoru-
lui judec�toresc. Astfel, Sfânta Liturghie de duminic� a 
putut �  celebrat� în condi�ii normale. 

Sfânta Liturghie a fost celebrat� de p�rintele pro-
topop de Beiu� Mada Ioan. În cuvântul s�u, pr. Pro-
topop Mada Ioan a precizat: “a�a cum Mântuitorul a 
spus c�tre Zaheu, ast�zi vreau s� intru în casa ta, putem 
spune �i noi c� ast�zi s-a f�cut mântuire casei acesteia. 
Dac� bucuria lui Zaheu a fost deplin�, �i bucuria noas-
tr� poate �  deplin�. Trebuie îns� s� �tim s� ne bucur�m 
frumos, s� nu ar�t�m cu degetul c�tre cei ce acum se 
consider� nedrept��i�i.” 

Credincio�ii participan�i la aceast� sfânt� litur-
ghie au fost extrem de încânta�i �i mul�umi�i c� s-a ce-
lebrarea în biserica care le-a apar�inut de drept. 

Reprezentan�ii Episcopiei Române Unite cu 

Instalarea noului paroh în persoana p�rintelui 
Cristian Pop, duminic�, 8 februarie 2009

Ziua Persoanelor Consacrate s�rb�torit� la Oradea
În 2 februarie 2009, persoanele consacrate din 

Eparhia greco-catolic� de Oradea s-au strâns în jurul 
Preas� n�itului Virgil Bercea, la M�n�stirea Francisca-
n� “Maica Domnului” din Oradea pentru a s�rb�tori 
Ziua Mondial� a Persoanelor Consacrate. Au participat 
un num�r impresionant de credincio�i care s-au unit în 
rug�ciune pentru voca�ii la misiune �i la via�a consacra-
t�. Au fost prezen�i un num�r aproximativ de 30 fra�i �i 
surori din Congrega�ii �i Ordine religioase diferite care 
activeaz� în Oradea, Zal�u, Beiu�, �inteu, fra�ii bazi-
litani din �umal respectiv fra�ii franciscani care p�s-
toresc M�n�stirea Greco-Catolic� “Maica Domnului”. 

În program, înainte de Sfânta Liturghie s-a intrat 
în procesiune cu lumân�ri aprinse ce au fost depuse 
înaintea icoanei lui Isus Milostiv, � ecare cerând lumina 
Domnului în su� et, a avut loc apoi o prezentare succin-
t� a prezen�ei, istoricului �i carismei � ec�rei Congrega-
�ii în parte. Dup� prezentare, în genunchi, ne-am rugat 
cu Rug�ciunea Papei Ioan Paul al II-lea pentru voca�ii 
la preo�ie, la misiune �i la via�a consacrat�. În cadrul 
S� ntei Liturghii, dup� momentul consacr�rii a avut loc 
reînnoirea voturilor. 

În cuvântul s�u, Preas� n�itul Virgil, printre alte-
le, a adresat îndemnul de a avea r�bdare ca Domnul s� 

înf�ptuiasc� lucrarea sa în noi, precum dreptul Simeon 
a a�teptat, �i nu în zadar, c�ci la o vârst� venerabil� 
ochii s�i l-au v�zut pe Domnul, au v�zut mântuirea, lu-
mina spre luminarea neamurilor �i m�rirea poporului Israel. 

Dup� Sfânta Liturghie, s-au s� n�it lumân�rile 
pe care credincio�ii le-au adus, cum se obi�nuie�te în 
aceast� s�rb�toare, iar surorile din Zal�u au preg�tit 
o scurt� prezentare, în diapozitive, a Enciclicii Papei 
Ioan Paul al II-lea despre Via�a Consacrat�. S�rb�toa-
rea s-a încheiat într-un ton de armonie �i fraternitate cu 
o agap� fr��easc�, oferit� pentru toate persoanele con-
sacrate prezente la acest în�l��tor eveniment. 

Pr. Mihai V�T�M�NELU OFM Conv.

Roma, Greco-Catolic� de Oradea depun eforturi pen-
tru preluarea �i a altor biserici preluate în anul 1948. 

Biroul de pres�
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Sunt împrejur�ri, clipe de via��, pe care le tr�ie�ti 
cu o intensitate t�cut� neevident�, într-o combustie su� e-
teasc� arz�toare atât de special� încât pentru evocare ori 
pentru memorie, cuvintele sunt �i s�race �i pu�ine. Dar 
pentru c� totu�i trebuiesc rostite sau scrise, din cauza unor 
neîn�elese impulsuri ale sinelui, ori din trebuin�a de co-
municare, de transmitere a bunelor practici, se folose�te 
stilul gazet�resc al relat�rii, mult prea s�rac fa�� de m�ri-
mea evenimentului.

Într-o asemenea situa�ie suntem pu�i în momentul 
de fa��, prin încercarea apriorii neîndestul�toare, dar ne-
cesar�, de a relata despre noaptea de veghe ce s-a s�vâr�it 
în pio�enie �i credin�� jertfelnic� în noaptea de 30-31ianu-
arie 2009, la Biserica S� n�ii Trei Ierarhi Vasile, Grigore �i 
Ioan din Beiu�. 

Au participat în jur de 150 de pelerini sosi�i din 
Moldova (Ia�i �i Roman), Baia Mare, Sibiu, Arad, Za-
l�u, Timi�oara, Târgul Mure�, Cluj, Beiu�, �tei, Prisaca, 
�uncuiu�, Pocola.

Programul religios care a constat din vecernie, 

Hramul bisericii – serbat printr-o noapte de veghe
S� nte Liturghii greco-catolice �i romano-catolice, rostirea 
rug�ciunii Sfântului Rozariu, medita�ii, adora�ia S� ntei 
Euharistii, calea Crucii, paraclisul Maicii Domnului, Bi-
necuvântare euharistic�, prezentarea unui � lm documen-
tar din Via�a Sfântului Apostol Pavel, a fost condus de un 
sobor de preo�i: Ioan Mada, Emil Ghiurco, Adrian Man, 
Marius Bo�a, Erdeli Ioan, Cristian Pop (din protopopiatul 
Beiu�) precum �i preo�ii-înso�itori ai grupurilor de pele-
rini participante.

Pildui�i de nop�ile de rug�ciune �i medita�ie a Mân-
tuitorului nostru Isus Cristos, ne-am d�ruit, în aceast� 
noapte Sfânt�, Fiului lui Dumnezeu Tat�l, în�l�a�i în Spi-
ritul Sfânt, pentru a tr�i cucernicia, smerenia, fr��ia întru 
Cristos, solidaritatea cre�tin� �i catolic�.

�i totul s-a petrecut împreun�, tot timpul în aceea�i 
clip� a lumii, din aceast� noapte, cei care au participat 
pentru prima dat�, ori cei care au participat a 49 a oar�.

Împreun�, turm� �i p�stori, aducând laud� �i mul-
�umiri Bunului Dumnezeu.

I. D.

Seminar ACRO
În perioada 2-5 februarie 2009, s-a desf��urat la 

Centrul Spiritual Manresa din Cluj-Napoca, Seminarul cu 
tema: „Rolul Asistentului Spiritual în Ac�iunea Catolic�” 
organizat de Federa�ia Ac�iunea Catolic� din România (ACRO). 

Au participat peste �aizeci de asisten�i spirituali ai 
Ac�iunii Catolice din diecezele �i eparhiile unde aceasta 
este prezent�, echipele na�ionale ale ACRO, dar �i invita�i 
din �ar� �i str�in�tate (Rep. Moldova �i Bulgaria), semi-
narul � ind o ocazie de aprofundare a misiunii de asistent 
spiritual al Ac�iunii Catolice �i a colabor�rii cu laicii. 

Programul Seminarului a început cu o Sfânt� Litur-
ghie de deschidere celebrat� în rit bizantin în seara zilei 
de 2 februarie. În cea de-a doua zi, Pr. Felix Roca, asis-
tent spiritual general al ACRO, a prezentat Ac�iunea Ca-
tolic�, iar Oana Tuduce, pre�edinte al ACRO, a prezentat 
Ac�iunea Catolic� din România. Dup�-amiaza zilei a fost 
dedicat� proiectului formativ „Voi sunte�i prietenii mei” 
lansat de ACRO în 2008 �i atelierelor de lucru pornind de 
la documentele Apostolicam Actuositatem �i Christi� de-
les laici, coordonate de asisten�ii na�ionali ACRO. 

Miercuri, 4 februarie 2009, Excelen�a Sa Mons. 
Domenico Sigalini, Episcop romano-catolic de Palestrina 
�i Asistent ecleziastic al Forumului Interna�ional al Ac�iu-
nii Catolice, a sus�inut conferin�a cu titlul „Rolul asisten-
tului spiritual în Ac�iunea Catolic�”. 

În aceea�i zi s-a desf��urat �i masa rotund� cu tema 
„Misiunea Ac�iunii Catolice în Biserica din România” la 
care au participat PS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic 
de Oradea, responsabil cu laicii în Conferin�a Episcopilor 
Catolici din România, PS Florentin Crih�lmeanu, Episcop 
Eparhial greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Petru Gherghel, 
Episcop de Ia�i, PS Ioan �ise�tean, Episcop greco-catolic 
de Maramure� �i PS Cornel Damian, Episcop auxiliar de 
Bucure�ti. Participan�ii la masa rotund�, moderat� de Pr. 
Felix Roca - asistent spiritual general al Ac�iunii Catolice 
din România, au încercat s� r�spund� întreb�rilor: „Care 
sunt provoc�rile pastora�iei de azi �i care ar trebui s� � e 
contribu�ia laicilor? Cât de important� este formarea �i 
cum ar trebui s� � e considerat� de c�tre preo�i �i pe par-
cursul preg�tirii pentru preo�ie? Ce anume a�tepta�i de la 
Ac�iunea Catolic�?”

Dup�-amiaza zilei a fost dedicat� atelierelor de lu-
cru. S-a discutat despre co-responsabilitate, despre modul 
în care preotul �i laicul se rela�ioneaz� în aceast� dimen-
siune precum �i despre oportunit��ile de formare la nivel 
de parohie. Ziua s-a încheiat cu interven�ia Mariei Grazia 
Tibaldi, secretara Forumului Interna�ional al Ac�iunii Ca-
tolice, despre „Ac�iunea Catolic� - �coal� de s� n�enie”.

Seminarul s-a încheiat 
joi, 5 februarie 2009, cu o sesi-
une despre perspectivele Ac�i-
unii Catolice din România sus-
�inut� de pre�edintele ACRO, 
ateliere de lucru având ca tem� 
„Decalogul Asistentului Spiri-
tual în Ac�iunea Catolic�” �i cu 
o Sfânt� Liturghie de mul�umi-
re, celebrat� în rit bizantin.

www.actiuneacatolica.ro
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Episcopia Greco-Catolic� de Oradea recunoa�te �i 
r�spl�te�te „zelul neobosit, cu care talentul muzical primit 
de la Domnul l-a pus în slujba pream�ririi. Lui cultivând cu 
cele mai frumoase rezultate muzica bisericeasc� �i dorind 
s�-i r�spl�tim con�tiinciozitatea cu care întotdeauna a stat 
gata la orice serviciu �i jertf� ce i s-a cerut întru pream�rirea 
Domnului, am a� at în Domnul de bine s�-l numim Arhidia-
con Onorar în 7 iunie 1928 �i Canonic Onorariu în Capitelul 
Bisericii noastre catedrale” în 14 aprilie 1938.

Cea mai larg� apreciere vine îns� din partea credin-
cio�ilor �i iubitorilor muzicii sale care au umplut pân� la 
refuz spa�iul generos al catedralei. Nu numai clerului, care 
servea la altar, ci mai ales acestor simpli credincio�i li se 
adresa atât de multe, atât de variate, atât de frumoase �i in-
spirate Liturghii. Pe ei îi încânt� �i atrage la via�a spiritual� 
cu bagheta lui magic�, îi apropie de Domnul contribuind la 
transformarea lor în mai buni credincio�i, mai apropia�i unii 
de al�ii, mai dornici s� vin� la catedral�. Perioada cât a func-
�ionat ca preot, arhidiacon onorariu �i canonic (1924-1940, 
1945-1947) a fost cea mai rodnic�, cea mai str�lucitoare din 
existen�a Eparhiei noastre. Acum se vorbe�te cu mai mare 
respect de Eparhia noastr� nu numai de un mecenat al unui 
compozitor inspirat, ci �i ca un centru al muzicii sacre care 
caut�, con�tient, perseverent, competent un limbaj liturgic 
propriu Bisericii Greco-catolice, a�a cum a urm�rit �i realizat 
compozitorul �i dirijorul Francisc Hubic la Oradea. Meritul 
deosebit realizat prin Liturghiile lui este trecerea de la Li-
turghia resemn�rii bizantine cu forme anemice, amor�ite, la 
Liturghia victoriei, a triumfului, a sentimentelor umane adre-
sate Divinit��ii pentru a-l ajuta s� înving� nedreptatea, r�ul �i 
asuprirea, �i ca binele, dreptatea �i adev�rul s� înving�. Anii care 
au urmat, 1939-1940, au stat sub tensiunea politicii de ap�ra-
rea ��rii fa�� de preten�iile teritoriale ale statelor revizioniste.

Ca bun patriot, a participat la marile demonstra�ii 
antirevizioniste din Oradea, cu corul catedralei sau cu corul 
teologilor, cu care a interpretat muzic� patriotic�.

Cedarea Transilvaniei de nord i-a produs o mare du-
rere. A fost nevoit s� se refugieze cu întreaga familie la Be-
iu�, mai apoi la Blaj, unde a continuat s� predea cursul de Fi-
loso� e �i Istorie a Bisericii între 1940-1944. A reactivat corul 
Iacob Mure�anu format din localnici �i refugia�i cu care a 
preg�tit �i prezentat concerte pe plan local. În 1943 cu ocazia 
comemor�rii lui Inocen�iu Micu-Klein, în amintirea c�ruia a 
compus o od�, marele muzician George Enescu i-a înmânat 
premiul Blajului, spunându-i în semn de pre�uire: „Premiul 
Blajului î�i revine D-tale �i înc� f�r� concurs”. Dup� refugiu, 
în 1945 revine la Oradea ca profesor la Academia Teologic�, 
ca �i dirijor al corului catedralei �i ca director al Conserva-
torului Municipal. Toate îl solicit�. Se îmboln�ve�te iar so-
licit�rile îi sl�besc puterea de munc�. Un eveniment în via�a 
eparhiei noastre îl constituie sosirea noului nun�iu aposto-
lic la Oradea, Gerald Patrick O’Hara, episcop de Savannah, 
Georgia, SUA, în 3-4 mai 1947. A fost înso�it de episcopii 
Ioan Suciu �i Vasile Aftenie. La Oradea în catedral� a avut 
loc Liturghia ponti� cal�, la care a participat un num�r mare 
de credincio�i, corul �i orchestra catedralei. Maestrul Fran-
cisc Hubic a asistat, dar nu a dirijat corul, � ind bolnav. În 
momentul intr�rii în catedral�  a cortegiului o� cial, la org� 
se c�uta tonalitatea potrivit� pentru „Pe arhiereii”. Ezitarea 
a fost observat� de pr. Hubic, care cu un gest energic s-a 
a�ezat la org� �i a dat tonul potrivit la care corul �i orchestra 
au r�spuns cu un forte ce a impresionat întreaga asisten��. A 
urmat cursul normal al unei Liturghii solemne care a încântat 
pe to�i cei prezen�i.

A urmat o perioad� grea pentru pr. Hubic cauzat� de 
trei interven�ii chirurgicale care i-au afectat puterea de mun-
c�, de crea�ie, de interpretare. Ultima dat� a dirijat corul �i 
orchestra Catedralei la Liturghia arhiereasc� din diminea�a 
de 9 noiembrie 1947. La � nalul ei i-a anun�at pe cori�ti �i or-
chestran�i c� repeti�ia urm�toare va �  sâmb�t� 15 noiembrie, 
la care sunt invita�i to�i, corul �i orchestra. Se preg�tea Litur-
ghia �i concertul de colinde. Din nefericire n-a mai avut loc 
pentru c� pe nea�teptate a trecut la cele ve�nice în 14 noiem-
brie 1947. În 16 noiembrie a avut loc înmormântarea spre 
durerea familiei, a corului �i orchestrei �i a tuturor iubitorilor 
muzicii sale. A fost prohodit în catedral� de P.S.S. Valeriu 
Traian Fren�iu cu canonicii, protopopii �i preo�ii din Eparhie. 
Cortegiul funerar a parcurs drumul spre cimitir urmat de un 
mare num�r de credincio�i, de familia îndoliat�, de membrii 
corului Hubic, de orchestr�, de membrii corului teologilor �i 
de cei ai corului Hilaria, care i-au adun un emo�ionant omagiu.

Sunt semni� cative cuvintele episcopului Alexandru 
Rusu, rostite dup� un concert de muzic� sacr� la Oradea, 
adresate compozitorului: „Felicit din toat� inima pe p�rin-
tele Hubic �i-i dau îmbr��i�area fr��easc�, în semn de iubire 
�i mul�umire pentru osteneala depus�, ca pe to�i din aceast� 
sal� s� ne ridice su� etele pe culmile eternit��ii… Cu boga-
ta-i activitate de dirijor �i compozitor �i cu concertele atât de 
în�l��toare, precum cel de ast�zi, fratele Hubic contribuie din 
plin la cre�terea continu� a prestigiului Bisericii noastre.”

Subliniind valoarea crea�iei corale biserice�ti a lui 
Iacob Mure�anu – din Blaj, muzicologul, compozitorul �i 
profesorul Zena Vancea în lucrarea sa „Muzica bisericeasc� 
coral� la români” (Timi�oara 1944), aprecia: „La Mure�anu 
apare pentru prima dat� în mod con�tient tendin�a – continu-
at� mai pe urm� de Francisc Hubic la Oradea – de a g�si un 
stil muzical caracteristic bisericii române de rit greco-catolic (unit).”

Cu tot efortul depus dup� 1900, muzica sacr� a lui 
Francisc Hubic este pu�in cunoscut�. Ea a constituit gloria 
Eparhiei noastre în perioada interbelic�. A fost prezent� �i 
a dat str�lucire marilor momente aniversare din 1927, 1928, 
dar mai ales între 1933-1935, când a fost a� rmat� cu putere 
atât în �ar� cât �i în str�in�tate, �i apreciat� elogios de specia-
li�ti �i credincio�i. Fiind mai pu�in cunoscut� înc�, se impune 
ca o datorie moral� fa�� de creatorul ei, care a pus-o în slujba 
Bisericii noastre, publicarea ei cât mai repede posibil pentru 
a �  mai bine cunoscut� �i apreciat� de urma�i: „Când opera 
sa va �  integral publicat� �i cunoscut� lumii muzicale, Fran-
cisc Hubic î�i va câ�tiga un loc de frunte în arta componistic� 
universal� �i na�ional�.” 1

Cele mai calde mul�umiri �i deplin� recuno�tin�� o 
dator�m PSS Virgil Bercea pentru ajutorul generos promis 
�i realizat, f�r� care n-ar �  fost posibil� organizarea Festi-
valului comemorativ Francisc Hubic din noiembrie 2007, la 
60 de ani de la trecerea în eternitate a compozitorului. Cu 
acest prilej a fost publicat în volum Liturghia în Re Major în 
condi�ii gra� ce de excep�ie, dar în pu�ine exemplare. Frag-
mente importante din Liturghie au fost interpretate de corul 
�i orchestra Conservatorului din Oradea, în catedrala iubita a 
compozitorului, pe care a servit-o în mod excep�ional dou� decenii.

Adresez mul�umiri d-nei prof. Eugenia Seche, nepoa-
ta compozitorului, �i so�ului Florin, p�str�torii �i mo�tenito-
rii arhivei familiei Hubic, pentru permisiunea de a consulta 
pre�ioasa arhiv�.

Francisc Hubic – Liturghiile
(VII)

Nicolae T�UTU

1. Sm�r�ndescu Dan, Prof. Univ. Dr. la Conservatorul „C. Porum-
bescu” Bucure�ti, Contribu�ia lui Francisc Hubic în crea�ia muzical� româ-
neasc�, în Volumul Francisc Hubic, Oradea, 1973, 33
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Fecioara Maria...
(urmare din pag. 8)

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2009
MARTIE 

Inten�ia general�: Pentru ca rolul femeilor s� fie mai apreciat �i valorificat în fiecare na�iune din lume. 
Inten�ia misionar�: Pentru ca episcopii, preo�ii, persoanele consacrate �i credincio�ii laici ai Bisericii Catolice din 
Republica Popular� Chinez�, în lumina scrisorii care le-a fost adresat� de c�tre papa Benedict al XVI-lea, s� se 
implice în a fi semn �i instrument de unitate, de comuniune �i de pace. 

de siguran��. Dup� venirea magilor, când are loc perse-
cu�ia declan�at� de Irod, Sfânta Familie trebuie s� fuga 
cu Pruncul în Egipt. Din nou apar incertitudini, pentru c� 
Iosif nu se putea baza dinainte pe nici un sprijin omenesc 
venit din acest loc. �irul încerc�rilor continu� cu pierde-
rea lui Isus �i reg�sirea lui dup� trei zile în templul din 
Ierusalim. Din dialogul purtat, Iosif �i Maria n-au în�eles 
întru totul ceea ce le-a spus Isus. Preasfânta Fecioar�, spu-
ne Evanghelia, „a p�strat toate acestea în inima ei” (Lc 
2,52). Cea mai grea încercare prin care a trecut Mama lui 
Isus a fost atunci când, stând lâng� crucea pe care era pi-
ronit � ul ei avea s� rosteasc� de dou� ori „da”: „A�a s� 
� e pentru noi, pentru El �i pentru mine. Dac� � ul meu 
preaiubit trebuie s� sufere �i s� � e torturat, a�a s� � e” . 
A consim�i, în calitate de mam�, aceast� groz�vie, a fost 
cel mai mare sacri� ciu. Acest „� at” al Fecioarei Maria, 
spus la picioarele S� ntei Cruci, a îndrept��it-o s� devin� 
Mama Bisericii – mama noastr� a tuturor. „Maternitatea 
spiritual� a Fecioarei Maria î�i are izvorul tocmai în acest 
cel mai greu „da””.  

Un credincios adev�rat tr�ie�te �i î�i maturizeaz� 

Sfântului Sinod, în mod particular Preafericirii Sale Ar-
hiepiscop Major �i Mitropolit Lucian Mure�an, tuturor 
Episcopilor �i prin intermediul dân�ilor întregii Bisericii 
Greco-Catolice din România, asigurând pe confra�ii no�tri 
r�ma�i acas� de rug�ciunile �i unitatea în credin�� din par-
tea celor prezen�i în Italia. PSS Virgil Bercea a binecuvân-
tat pe to�i credincio�ii �i preo�ii, invitându-i ca anul acesta 
dedicat Sf. Apostol Pavel s�-i urmeze exemplul cercetând 
�i formând parohii/comunit��i greco-catolice în toate ora-
�ele unde se a� � credincio�ii Bisericii noastre, m�rturi-
sind cu dârzenie credin�a cre�tin� într-o lume tot mai dez-
orientat� �i necre�tin�. Aceast� caracteristic� misionar� a 
Bisericii se concretizeaz� urmând porunca Mântuitorului: 
“Merge�i în toat� lumea �i propov�dui�i Evanghelia la toa-
t� f�ptura” (Mc. 16.15). 

În aceast� vizit� pastoral�, PSS Virgil Bercea a 
dorit s� se informeze �i despre di� cult��ile pe care le în-
tâmpin�m noi preo�ii în via�a pastoral� de � ecare zi, cu o 
aten�ie deosebit� la familia preotului, adic� modul în care 
preotul tr�ie�te aceast� misiune în diaspor� �i efectele ei 
asupra raportului so�/so�ie/copii, mai ales c� în mare parte 
situa�ia este de a�a natur� încât preotul nu se poate între-
�ine numai din ofertele enoria�ilor, în general foarte mici 
sau inexistente, insu� ciente chiar �i pentru acoperirea 
cheltuielilor de la Parohie. S-a pus accent pe importan�a 
carit��ii: primirea, înso�irea, asisten�a ini�ial� necesar� �i 
sprijinul spiritual acordat românului venit recent în Ita-

Vizita pastoral�...
(urmare din pag. 13)

lia, ac�iuni care izvor�sc din tr�irea speran�ei �i credin-
�ei noastre în “Cristos prezent în mijlocul nostru”, iar noi 
vrem s� îi r�spundem prompt �i con�tient “este �i va � ”. 

S-a subliniat rolul important pe care îl au Asocia�ii-
le române�ti sau româno-italiene�ti pe zona în care � ecare 
î�i desf��oar� activit��ile: de la distribuirea alimentelor, 
c�utarea locurilor de munc�, pân� la aspectul cultural re-
prezentat de Ansambluri de dansuri populare, cenacluri 
artistice, de poezie �i literatur�, toate acestea contribuind 
la ar�tarea unei imagini pozitive �i frumoase a României, 
precum �i colaborarea cu diferite Asocia�ii de voluntariat. 
Iat� pe cele mai importante: Asocia�ia non-pro� t italo-ro-
mân� “Alba Julia Nord Est” din Triveneto, cu sediul la 
Udine; Asocia�ia “Hora” Onlus-Forli/Cesena, cu Ansam-
blul de dansuri populare “Româna�ul”, Asocia�ia român� 
de voluntariat “Betania” din Imola. 

Noi, preo�ii greco-catolici din Italia, aducem mul-
�umiri PSS Virgil Bercea pentru cuvintele de încurajare, 
pentru familiaritatea �i dragostea ce ne-o poart� prin pre-
zen�a Sa în mijlocul nostru, mul�umim Sfântului Sinod 
al B.R.U. care prin persoana Preas� n�itului Virgil se în-
grije�te îndeaproape de greco-catolicii români din Italia. 
Asigur�m Sfântul Sinod �i pe Preafericirea Sa Arhiepi-
scop Major Lucian Mure�an de loialitatea noastr� fa�� de 
Biseric�, nu uit�m de jertfa înainta�ilor no�tri �i ne trudim 
s� facem tot posibilul pentru a face cunoscut� istoria Bise-
ricii noastre poporului italian primitor �i mai ales tuturor 
românilor prezen�i în Italia. 

Pr. Ioan M�rginean-COCI�

credin�a prin încerc�ri �i incertitudini, prin sacri� ciu �i în 
iubire fa�� de idealul lui Cristos. Fecioara Preasfânt� este 
cel mai potrivit model de credin��, atunci când suntem 
strivi�i de un eveniment oarecare �i când avem senza�ia 
c� am e�uat cu totul. Paradoxal este faptul c�, în aceste 
momente, suntem tri�ti, de�i ar trebui s� � m cei mai fe-
rici�i, pentru c� atunci suntem, de fapt, mai aproape de 
aceea care ne este Mam� cereasc� �i a c�rei via�� p�mân-
teasc� a fost mult mai grea decât a noastr�. Dumnezeu, 
îns�, a iubit-o într-un mod special �i cu totul singular. Cu 
toate acestea, în via�a ei a fost atâta suferin��. Fie ca, pe 
drumul care duce la mântuire, mâna noastr� s� � e �inut� 
mereu de mâna Mariei, privirea ei s� � e mereu asupra 
noastr�, iar exemplul ei s� ne înso�easc� pân� la cap�t. 

Maic� generoas�, tu e�ti pricina bucuriei noastre, 
pentru c� numai tu po�i rodi în noi marea Prezen�� a lui 
Cristos �i pentru aceasta î�i cerem s� ne faci p�rta�i ai 
libert��ii �i disponibilit��ii tale, p�rta�i ai întregii tale vie�i 
(cfr. Luigi Giussani).
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Inaugurarea Centrului de Îngrijire la Domiciliu
La data de 11 februarie 2008, reprezentan�ii Aso-

cia�iei Caritas Eparhial au inaugurat Centrul de Îngriji-
re la Domiciliu, care a coincis cu Ziua Interna�ional� a 
Bolnavului. Printre cei prezen�i la eveniment s-a a� at �i 
PSS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea. 
La noul Centru se va asigura accesul cet��enilor jude-
�ului la serviciile de îngrijire socio-medical�, ce repre-
zint� un complex de activit��i care se acord� în cadrul 
unui sistem social �i medical integrat �i au drept scop 
men�inerea autonomiei persoanei, precum �i preveni-
rea agrav�rii situa�iei de dependen��. În acela�i timp, 
se va urm�ri antrenarea responsabilit��ii �i particip�rii 
comunit��ilor locale în procesul de asisten��, integrarea 
modelului de servicii implementat în sistemul public 
de asisten�� social� �i medical� din România prin fun-
damentarea unei culturi empatice, centrate pe om, în 
sensul cel mai nobil al cuvântului, în cadrul serviciilor 
de îngrijire acordate, dar �i consolidarea unei culturi 
empatice, de grij� fa�� de aproapele nostru în societate. 

Persoanele în cauz� vor bene� cia de servicii 
precum ajutor pentru igien� corporal�, îmbr�care �i 
dezbr�care, igien�, alimentare �i hidratare, transfer �i 
mobilizare, deplasare în interior, comunicare, dar �i 
servicii de suport cum ar �  ajutor pentru prepararea 
hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cump�r�turi, 
activit��i de menaj, înso�irea în mijloacele de transport, 
facilitarea deplas�rii în exterior, companie, activit��i de 
administrare, gestionare �i petrecere a timpului liber. 
Aici î�i vor desf��ura activitatea asisten�i medicali, in-
� rmiere �i asisten�i sociali. Activitatea acestora necesi-

t�, pe de o parte, o informare mereu actualizat� vizând 
posibilii adresan�i, iar pe de alt� parte, un standard ri-
dicat al calit��ii serviciilor oferite de Centrul de Îngri-
jire la Domiciliu (C.I.D.). Centrul are deja o baz� de 
date de 120 de posibili bene� ciari, reprezentând toate 
categoriile de vârst�, persoane care au nevoie de îngri-
jire medical� sau de asisten�� social�. „Prin în� in�area 
acestui Centru încerc�m s� rezolv�m problemele be-
ne� ciarilor seviciilor noastre, dar �i ale celor care au 
nevoie de ajutor medical sau social. Toate serviciile vor 
�  oferite persoanelor la domiciliu de c�tre personalul 
nostru”, ne-a declarat preotul Olimpiu Todorean, pre�e-
dintele ACEO. Cu toate c� C.I.D. a fost inaugurat ieri, 
activitatea acestuia va începe în luna martie.

Claudia BONCHI� (www.crisana.ro)

P E L E R I N A J
în  perioada 12 - 31 MAI din ORADEA se  organizeaz�  pelerinaj la:

PARIS – LOURDES – CASCIA – ROMA – FATIMA – MONTSERRAT – LISABONA –
SAN GIOVANI ROTONDO – ASISSI –  PADOVA

Numai 730 euro. Pre�ul  include:
- transport cu autocar cu dot�ri dup� standardele europene;
- 13 caz�ri cu mic dejun, prânz, cin� (conform  programului detaliat).

Condi�ii de participare: 
Disponibilitatea de a se supune la programul de pelerinaj.

Procedura de plat�:
La înscriere se achit� suma de 250 euro, iar diferen�a în func�ie de posibilit��i pân� la plecare (cel târziu 

10 Mai). Informa�ii suplimentare �i înscrieri la: CLAUDIU BODA; Telefon:  0359/433 211 sau 0744/958 932; 
e-mail: claudiupelerinaje@yahoo.com  

Grupul va �  înso�it de preot spiritual !!!
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1,5 Lei

ASOCIA�IA CARITAS EPARHIAL ORADEA

str. Episcop Mihai Pavel, 3;  tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211; e-mail: caritaseparhial@yahoo.it

Fi�i genero�i f�r� s� pierde�i nimic!

Contribui�i la ridicarea Casei  Fren�iu direc�ionând 2% din impozitul pe venit!

DATE DE IDENTIFICARE
Denumire entitate non pro� t

ASOCIA�IA
CARITAS EPARHIAL ORADEA

Cod Fiscal

RO 17085486

Cont bancar

RO 23 BTRL 0050 1205 7261 69XX
BANCA TRANSILVANIA

Fi�ele completate în 2 exemplare se depun la Administra�ia Financiar� sau pot aduce la sediul asocia�iei.
Le vom depune noi la Administra�ia Financiar�.

Continu�m împreun� cu 2%

Funda�ia Casei  Fren�iu


