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habemus papam

papa francisc

„V anunm o mare bucurie: avem un Pap. Cel mai eminent
i cel mai evlavios Domn, Domnul Jorge Mario, al Sntei Biserici
Romane, cardinal Bergoglio, care îi ia numele de Francisc”
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VESTITORUL

Mesajul PF Lucian adresat Papei Francisc
Preafericite Printe,
Nu am fost la Roma în zilele acestea pentru c
problemele mele de sntate nu mi-au permis, dar am
urmrit cu rugciunea i cu suetul plin de emoie în ecare zi mersul întâlnirilor confrailor cardinali în diferitele Congregaii precum i desfurarea Conclavului.
Asear, la ora în care a ieit fumul alb, m-am bucurat
împreun cu toat Biserica i am ateptat cu nerabdare
i speran s vd pe noul Pap. Apoi, în genunchi, am
mulumit Preasntei Treimi i în mod special Spiritului
Sfânt pentru c ne-a trimis omul potrivit pentru timpurile dicile ce le trim.
Snte Printe, V suntem aproape i V însoim
cu rugciunile noastre fervente pentru a conduce barca Bisericii spre Împria lui Dumnezeu. Din Ceruri
V însoesc rugciunile episcopilor notri martiri, ale
preoilor i ale credincioilor notri mori în timpul
persecuiei comuniste i, împreun cu ei, întreaga noastr Biseric Greco-Catolic Român V este aproape.
Binevoii a trimite, Snte Printe, binecuvântarea patern asupra poporului nostru i asupra României
întregi.
Al Dumneavoastr devotat în Domnul,
† Lucian Cardinal Murean
Sanctitii Sale
Papa FRANCISC
Palatul Apostolic
Città del Vaticano
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Mesajul PF Lucian
adresat în numele Conferinei
Episcopale Române
Sanctitii Sale
Papa FRANCISC
Preafericite Printe,
am primit cu bucurie, senintate i recunotin
fa de Preasfânta Treime vestea alegerii Dumneavoastr ca Episcop al Romei.
În numele Conferinei Episcopale din România
V transmit lialele noastre felicitri pentru misiunea
petrin pe care ai primit-o în serviciul Bisericii lui
Cristos.
Rugciunea pstorilor i a întregului popor v
este aproape, iar inimile noastre bat împreun cu inima Dumneavoastr, încreztori în protecia matern a
Preasntei Fecioare Maria, Mama lui Dumnezeu.
Sanctitate,
Cerându-V binecuvântarea apostolic pentru
Romania i pentru Biserica local, v asigur de rugciunea mea arztoare ctre Domnul i de comuniunea
deplin în Cristos.
Al dumneavoastr devotat în Domnul,
Cardinal † LUCIAN
Arhiepiscop major al Bisericii Greco-Catolice Române
Arhiepiscop de Fgra i Alba-Iulia
Preedinte al Conferinei Episcopale din România
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Alocuiunea Papei Francisc la Rugciunea Angelus
Rugai-v pentru mine, v cer asta
1.01.2013

Frai i surori, bun ziua!
Dup prima întâlnire de miercurea trecut, astzi
pot din nou s v adresez salutul meu tuturor! i sunt
fericit s fac asta duminica, în ziua Domnului! Acest
lucru este frumos, este important pentru noi cretinii:
s ne întâlnim duminica, s ne salutm, s ne vorbim ca
acum aici, în pia. O pia care, graie mass-media, are
dimensiunile lumii.
În aceast a cincea duminic din Postul Mare,
Evanghelia ne prezint episodul cu femeia adulter (cf.
In 8,1-11), pe care Isus o salveaz de la condamnarea
la moarte. Uimete atitudinea lui Isus: nu auzim cuvinte de dispre, nu auzim cuvinte de condamnare, ci
numai cuvinte de iubire, de milostivire, care invit la
convertire. „Nici eu nu te condamn: mergi i de acum
s nu mai pctuieti!” (v. 11). Eh, frai i surori, faa
lui Dumnezeu este aceea a unui tat milostiv, care are
mereu rbdare. V-ai gândit voi la rbdarea lui Dumnezeu, rbdarea pe care El o are cu ecare dintre noi?
Aceea este milostivirea sa. Mereu are rbdare, rbdare
cu noi, ne înelege, ne ateapt, nu înceteaz s ne ierte
dac tim s ne întoarcem la el cu inima cit. „Mare
este milostivirea Domnului”, spune Psalmul.
În aceste zile am putut s citesc o carte a unui
cardinal - cardinalul Kasper, un teolog priceput, un bun
teolog - despre milostivire. i mi-a fcut bine cartea
aceea, dar s nu credei c fac publicitate crilor cardinalilor mei! Nu este aa! Mi-a fcut foarte bine, foarte
bine... Cardinalul Kasper spunea c a auzi milostivire,
acest cuvânt schimb totul. Este tot ce-i mai bun ce putem auzi: schimb lumea. Un pic de milostivire face
lumea mai puin rece i mai dreapt. Avem nevoie s
înelegem aceast milostivire a lui Dumnezeu, pe acest

Tat milostiv care are atâta rbdare... S ne amintim de
profetul Isaia, care arm c i dac pcatele noastre
ar  roii ca purpura, iubirea lui Dumnezeu le va face
albe ca zpada. E frumos, frumuseea milostivirii! Îmi
amintesc, când eram episcop, în anul 1992, a venit la
Buenos Aires Sfânta Fecioar Maria de la Fatima i s-a
fcut o mare Liturghie pentru cei bolnavi. Eu am mers
s spovedesc, la Liturghia aceea, i aproape la sfâritul
Liturghiei m-ar ridicat, pentru c trebuia s administrez
un mir. A venit la mine o femeie în vârst, umil, foarte
umil, în vârst de peste optzeci de ani. Eu am privit-o
i i-am spus: „Bunic - pentru c la noi aa se spune
btrânilor: bunic - vrei s v spovedii?”. „Da”, mi-a
spus ea. „Dar dac dumneavoastr nu avei pcat...”.
i ea mi-a spus: „Toi avem pcate...”. „Dar poate
c Domnul nu le iart...”. „Domnul iart totul”, mi-a
spus ea, sigur. „Dar de unde tii asta dumneavoastr,
doamn?”. „Dac Domnul n-ar ierta totul, lumea n-ar
exista”. Eu am simit o voin de a o întreba: „Spunei-mi, doamn, dumneavoastr ai studiat la Gregoriana?”, pentru c aceea este înelepciunea pe care d
Duhul Sfânt: înelepciunea interioar fa de milostivirea lui Dumnezeu. S nu uitm acest cuvânt: Dumnezeu nu înceteaz niciodat s ne ierte, niciodat! „Eh,
printe, care este problema?”. Eh, problema este c noi
încetm, noi nu vrem, încetm s cerem iertare. El nu
înceteaz niciodat s ierte, dar noi, uneori, încetm s
cerem iertare. S nu încetm niciodat, s nu încetm
niciodat! El este Tatl iubitor care iart mereu, care
are acea inim de milostivire pentru noi toi. i s învm i noi s m milostivi fa de toi. S invocm
mijlocirea Sntei Fecioare Maria, care a avut în braele
sale Milostivirea lui Dumnezeu fcut om.
Adresez un salut cordial tuturor pelerinilor. Mulumesc pentru primirea voastre i pentru rugciunile
voastre. Rugai-v pentru mine, v cer asta. Reînnoiesc
îmbriarea mea pentru credincioii din Roma i o extind la voi toi, care venii din diferite pri ale Italiei i ale lumii, precum i la cei care sunt unii cu noi
prin intermediul mijloacelor de comunicare. Am ales
numele Patronului Italiei, sfântul Francisc de Assisi, i
acest lucru întrete legtura mea spiritual cu aceast
ar, unde - aa cum tii - sunt originile familiei mele.
Îns Isus ne-a chemat s facem parte dintr-o nou familie: Biserica sa, în aceast familie a lui Dumnezeu,
mergând împreun pe calea Evangheliei. Domnul s v
binecuvânteze, Sfânta Fecioar Maria s v pzeasc.
Nu uitai asta: Domnul nu înceteaz niciodat s ierte!
Noi suntem cei care încetm s cerem iertare.
Duminic frumoas i poft bun!
www.ercis.ro
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Cardinalul Jorge Mario Bergoglio - Papa Francisc I
Bibliograe ocial
Cardinalul Jorge Mario Bergoglio SJ, Arhiepiscop de Buenos Aires, Argentina, Ordinarius pentru
credincioii de rit rsritean din Argentina, care nu au
un Ordinarius din propriul lor rit, s-a nscut la 17 decembrie 1936 în Buenos Aires. A studiat i are diplom
de tehnician chimist, dar apoi a ales preoia i a intrat în
Seminarul din Villa Devoto. La 11 martie 1958 a intrat
în noviciatul Societii lui Isus, i i-a terminat studiile
în tiine umaniste în Chile. În 1963, întorcându-se la
Buenos Aires, a obinut diploma în lozoe la Seminarul Major Sf. Iosif din San Miguel.
Între 1964 i 1965, a predat literatur i psihologie la Colegiul Immacolata din Santa Fe, i apoi în
1966 a predat aceleai materii la Universitatea El Salvador din Buenos Aires. Între 1967 i 1970 a studiat
teologia la Seminarul Major Sf. Iosif din San Miguel,
unde a obinut o diplom. În 13 decembrie 1969 a fost
hirotonit preot. Între 1970 i 1971 i-a încheiat noviciatul în Alcala de Henares, Spania, i în 22 aprilie 1973
a depus voturile perpetue. A fost maestru de novici la
Villa Varilari, în San Miguel, între 1972 i 1973, unde
de asemenea a predat teologia. La 31 iulie 1973 a fost
ales Provincial pentru Argentina, funcie pe care a îndeplinit-o timp de ase ani.
Între 1980 i 1986 a fost rector al Facultii de Filozoe i Teologie din San Miguel, i pstor al parohiei
Patriarca San Jose parish din Dieceza de San Miguel.
În martie 1986 a mers în Germania s îi termine teza
de doctorat. Superiorii l-au trimis apoi la Universitatea
din El Salvador i apoi la Cordoba, unde a slujit ca i
confesor i director spiritual. În 20 mai 1992, Papa Ioan
Paul al II-lea l-a numit Episcop titular de Auca i auxiliar de Buenos Aires. A primit consacrarea episcopal
în Catedrala din Buenos Aires, de la Cardinalul Antonio Quarracino, Nuniul apostolic Ubaldo Calabresi i
Episcopul Emilio Ognenovich de Mercedes-Lujan, în
ziua de 27 iunie din acelai an.
În 3 iunie 1997 a fost numit Arhiepiscop coadjutor de Buenos Aires, i i-a succedat Cardinalului Antonio Quarracino la 28 februarie 1998. A fost relator
general adjunct al celei de-a 10-a Adunri Generale
Ordinare a Sinodului Episcopilor din octombrie 2001.
A fost preedinte al Conferinei Episcopilor din Argentina din 8 noiembrie 2005 pân în 8 noiembrie 2011. A
fost creat Cardinal de Fericitul Pap Ioan Paul al II-lea
în Consistoriul din 21 februarie 2001, cu titlul de Sf.
Robert Bellarmino.
A fost membru al: Congregaiilor pentru Cultul
Divin i Disciplina Sacramentelor; pentru Cler; i pentru Institutele de Via Consacrat i Societile de Via Apostolic; al Consiliului Pontical pentru Familie;
i al Comisiei Ponticale pentru America Latin.
ww.catholica.ro
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Papa Francisc i calea simplitii
Astzi, 14 martie 2013, dup vizita la Bazilica
Santa Maria Maggiore, când Papa Francisc a ajuns cu o
main oarecare de la Vatican i a intrat pe o u lateral, lsând jurnalitii gur-casc, s-a conrmat “marca”
noului Pap, simplitatea, despre care au aprut în ultimele ore multe tiri i fotograi: Cardinalul Bergoglio
mergea cu metroul, tria într-un apartament modest etc.
Într-adevr, Cardinalul Bergoglio Jorge este o legend vie în America Latin. De altfel, simplitatea merge
mân în mân cu snenia.
Am avut i eu câteva frâme de experiene misionare în Argentina. Odat, mergând s îl vizitez la
Buenos Aires – Cardinalul Bergoglio era Episcopul
bizantinilor catolici din Argentina i îl pomeneam ca
atare la Sfânta Liturghie -, m-am trezit într-o încpere
cu un jil artos i cu un taburet; eu, normal, m-am pus
pe scunel. Când a intrat Cardinalul, m-a ridicat spunându-mi c i-am luat locul. Credeam c glumete, îns
nu i nu, a trebuit s stau în jil. Altdat mi-a venit în
minte s îi pun poza în sacristie, aa cum se obinuiete
cu Episcopul locului, alturi de poza Papei. Adusesem
o poz frumoas cu Papa de la Roma i mai lipsea cea
a Episcopului. M-am dus s i-o cer, imaginându-mi c
e o chestiune foarte simpl, toi Episcopii au astfel de
poze ociale. Ei bine, el nu avea i mi-a povestit c nu
i-a fcut i c nu îi place ideea; dac in mori, pot s
îi fac eu o poz i s o pun în ram. Atunci am renunat;
acum, desigur, vom avea cu toii poza ocial.
M bucur c avem un Pap care cunoate i iubete Biserica Greco-Catolic; cum spuneam, la Buenos Aires era chiar el responsabilul cu “orientalii” din
Argentina. Acolo înc funcioneaz misiunea greco-catolic român fondat de preotul Ioan Dan, care dup
studiile de la Roma, nereuind s se întoarc în România din cauza persecuiei, a ales calea misiunii i s-a
distins în capitala argentinian ca bun profesor i pstor
iscusit. Când l-am întâlnit dup celalalt Conclav, din
2005, i-am spus aa, în glum, Cardinalului Bergoglio:
“Eminen, am citit c mai lipsea puin i ieeai Pap”.
A zâmbit… i a rspuns pus oarecum în încurctur:
“Aa spun ziarele, într-adevr”. Nu mi-a rspuns nici
da nici nu (evident c nu putea). “Foarte interesant!”,
mi-am spus în gând, mi-a intrat mult de tot la inim. De
acum o s îl pomenesc din nou la slujb, cum fceam la
Buenos Aires, îns nu ca Episcopul locului.
Întâi pomenete, Doamne, pe Preafericitul Printe Papa Francisc, pe care îl druiete Sntei tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sntos, întru zile îndelungate, drept învând cuvântul adevrului tu.
pr. Ilie HAGI
Parohia Santa Maria di Costantinopoli,
Calabria, Italia www.bru.ro
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Maria DOBRINESCU

BUNA-VESTIRE
srbtoare comun în Biserica de Rit Bizantin i în Biserica de Rit Latin
Fundament biblic
Buna-Vestire este în primul rând o srbtoare a
Domnului Cristos i-n al doilea rând, o srbtoare marian. În nici o alta, misiunea Mamei nu se împletete
atât de desvârit cu cea a Fiului.
Este una din cele mai vechi srbtori, cunoscut
atât la orientali cât i la occidentali din primele secole.
Ea celebreaz conceperea lui Isus prin puterea Spiritului Sfânt, Întruparea Cuvântului venic.
Sfântul Paul ne înva prin Scrisorile sale (Ef.
1,3; 4-7; Col. 1,12,14; Rom. 3,24; Gal. 3,13; 2Cor.
5,18-19) c acest mister aparine planului universal i
venic al lui Dumnezeu,
c Dumnezeu, care este „Tatl Domnului nostru
Isus Cristos, ne-a ales în El mai înainte de întemeierea
lumii, ca s m sni i neprihnii înaintea Sa” (Ef.1,4)
i c acest plan de mântuire îmbrieaz pe toi
oamenii, dar rezerv un loc deosebit „femeii” care este
aleas s e „Mam dup Trup, Fiului Su”.(Cf. REDEMPTORIS MATER, 7)
Chiar în momentul când era gata s se înfptuiasc misterul Întruprii, Dumnezeu ateapt consimmântul Aceleia pe care o predestinase s e Mam a Cuvântului Întrupat. Prin credin, umila Fecioar din Nazaret
accept i-l primete pe Mântuitorul lumii, oferindu-se
total pe sine ca slujitoare a Domnului i Fiului su.
Astfel, Fecioara Maria este inserat denitiv în
misterul lui Cristos.
Când solul divin o întâmpin cu salutarea: „Bucur-te cea plin de har, Domnul este cu tine” (Lc 1,28),
Maria se tulbur i se întreab ce puteau s însemne
aceste cuvinte neobinuite i mai ales expresia „plin
de har”. Meditând împreun cu Maria aceast salutare
îngereasc i mai ales felul cum este numit „plin de
har”i „binecuvântat între femei”(cf. Lc 1,42), înelegem c este o binecuvântare spiritual, care se refer
la toi oamenii, deci cu caracter universal. Este binecuvântarea cu care „Dumnezeu Tatl” ne-a druit „în
ceruri, în Cristos”. Dar aceast binecuvântare se refer
în mod deosebit la Maria.
În contextul evanghelic salutarea Mariei cu numele „plin de har” ne face s înelegem c este vorba
aici de o binecuvântare deosebit între toate „binecuvântrile spirituale în Cristos”.
Fiind prezent în misterul lui Isus „înainte de întemeierea lumii” ca cea pe care Tatl a „ales-o” ca Mam a
Fiului Su în Întrupare i, împreun cu Tatl a ales-o Fiul,
Maria este unit în mod deosebit i extraordinar cu Cristos i iubit din venicie în acest Fiu iubit, care este de o
in cu Tatl. În acelai timp, suetul ei este pe deplin
deschis s primeasc „darul de sus” (cf. Iac. 1,17). Con-

ciliul ne înva
c Maria „se
a în fruntea celor smerii i sraci
ai Domnului,
care sper cu
încredere de la
El mântuirea i
o primesc (IN
REDEMPTORIS MATER,
8). Arhanghelul îi spune: „Nu te teme, Marie, cci ai aat
har de la Dumnezeu. Iat, vei zmisli i vei nate un u
cruia îi vei da numele Isus. El va  mare i Fiul Celui
Preaînalt se va numi” (Lc 1,30-32).
Rspunsul divin la întrebarea ei: „Cum va 
aceasta de vreme ce eu nu cunosc brbat?” (Lc 1,34)
este dat prin puterea Spiritului Sfânt: „Spiritul Sfânt se
va pogorî peste tine” (Lc 1,35). Spiritul Sfânt este trimis s-o sneasc pe Maria i s-i dea rodnicie în chip
dumnezeiesc. La vestea c-L va nate pe „Fiul Celui
Preaînalt” fr s cunoasc brbat, „prin puterea Spiritului Sfânt” (Lc 1,28-37). Maria a rspuns prin „ascultarea credinei” (Rom.1,5): „Iat slujitoarea Domnului;
e mie dup cuvântul tu” (Lc 1,37)
i astfel, dându-i consimmântul la cuvântul
lui Dumnezeu, Maria devine Mama lui Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, îmbriând aceast hotrâre din
toat inima, oferindu-se pe sine total în slujba misterului Rscumprrii. (cf. LUMEN GENTIUM, 56).
Fecioara Maria este recunoscut i cinstit ca
adevrat Mam a lui Dumnezeu, a Rscumprtorului
i Mântuitorului nostru.
Celebrarea liturgic:
a) Biserica Bizantin nu contenete în a aduce
laude Preasntei Nsctoare de Dumnezeu i Pururea
Fecioar Maria. Este slvit pentru c este Mama lui
Dumnezeu; este slvit datorit relaiei ei cu Cristos.
Maria este onorat graie Fiului ei i pentru c este
Preasfânt.
În liturgia bizantin, la toate ceasurile Ociului
divin, lauda Mariei este unit cu lauda Fiului i cu lauda care, prin Fiul este înlat ctre Dumnezeu Tatl,
în Spiritul Sfânt.
În anafora Sfântului Ioan Gur de Aur, imediat
dup epiclez, Maica Domnului este cântat astfel:
„Cuvine-se cu adevrat s te fericim pe tine,
Nsctoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericit i
preanevinovat i Maica Dumnezeului nostru. Ceea
(continuare în pag. 7)
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ce eti mai cinstit decât heruvimii i mai mrit fr
de asemnare decât seramii, care fr stricciune, pe
Dumnezeu Cuvântul L-ai nscut, pe tine, cea cu adevrat Nsctoare de Dumnezeu, te mrim.” (Axionul
Preasntei Nsctoare de Dumnezeu. Liturghia Sf.
Ioan Gur de Aur)
Sfânta Evanghelie rânduit pentru a  citit în
ziua prznuirii Bunei-Vestiri este din Luca 1,24-38 i
este plin de înelesuri duhovniceti, artându-ne cât de
minunat este lucrarea lui Dumnezeu pentru Mântuirea
oamenilor.
b) Liturghia latin accentueaz „pe ascultarea
credinei” Mariei, rostind acel „at prin credin” s-a
druit lui Dumnezeu fr rezerve. Credina fecioarei
Maria poate  asemnat cu credina lui Abraham pe
care Sfântul Paul îl numete „printele nostru în credin” (cf. Rom. 4,12). În economia mântuirii revelat
de Dumnezeu, credina lui Abraham constituie începutul Vechiului Legmânt, iar credina Mariei la Buna-Vestire constituie începutul Noului Legmânt.(cf.
REDEMPTORIS MATER, 32) „Fiatul” Mariei nu se
refer doar la momentul vestirii îngerului, ci este i un
punct de plecare pentru întregul ei drum de credin.
Lecturile vorbesc cel mai bine despre esena
acestei Solemniti. Prima lectur este aleas din Isaia
7,14 unde apare „Fecioara”. Snii Prini au vzut în
acest fragment o profeie despre Maria: „Iat, Fecioara
va zmisli i va nate un u iar numele lui va  Emanuel, adic Dumnezeu este cu noi.”
Lectura a II-a este aleas din Scrisoarea ctre evrei
(10,5-7) pentru a ne arta c Isus Cristos este gata s vin
în lumea noastr prin Întrupare de la Spiritul Sfânt i din
Fecioara Maria, învluindu-i manifestarea slavei Sale
în chip omenesc pentru ca noi s o putem privi:
„Tu n-ai voit nici jertfe, nici ofrande, ci Mi-ai
pregtit un trup” (Ev 10,5).
În Vechiul Testament, Dumnezeu i se reveleaz
lui Moise în rugul aprins. În timpul Ieirii din Egipt îi
conduce poporul în stâlp de nor ziua i în stâlp de foc
noaptea. Pentru a putea  în mijlocul lui Israel, îi cere
prin Moise lui Israel s-i construiasc un loca sfânt.
Astfel, prezena lui Dumnezeu a fost mereu simit de
ctre poporul Su.
Tot aa, pentru a putea locui printre noi, Cristos se
face asemeni nou, învluindu-i slava în chip omenesc:
„ i Cuvântul S-a fcut trup i a locuit printre noi
i noi am privit slava Lui, o slav întocmai ca slava
singurului nscut din Tatl, plin de har i adevr”.(Ioan
1.14, ed. Engl).
În momentul în care Fecioara declar c se încrede cu desvârire în minunea ce se va svâri cu ea, Fiul
lui Dumnezeu se i slluiete în trupul ei feciorelnic,
zmislindu-se Om. Naterea lui Dumnezeu Cuvântul
ca om este o natere unic, peste rea omeneasc. Este
o natere din bunvoina lui Dumnezeu.
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Vizita pastoral i
Sfânta Liturghie Arhiereasc
Data de 17 martie 2013 va rmâne în istoria satului Srsig una memorabil, deoarece în aceast zi am
avut onoarea de a-l primi în parohia noastr pe PSS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea. Astfel, s-a
svârit prima Sfânt Liturghie arhiereasc dup mai
bine de 64 de ani în care am fost privai de a celebra
sntele slujbe în biserica aceasta, ind în posesia cultului ortodox.
La Sfânta Liturghie au mai concelebrat, pe lâng
pr. Zorel Miclu, protopop de Marghita i ceilali preoi din protopopiatul de Marghita: Demian Gheorghe
Li, Simon Adrian Cioara, Gheorghe Dat, Vasile Todean, Gabriel Vana, Gheorghe Seica precum i preotul
paroh de Srsig - Florin Ghiulai. Au mai fost invitai,
ca „i adoptivi” ai parohiei noastre pr. Marius Obreja i
pr. Vasile optea iar din partea Mnstirii Franciscane
pr. Mihai Bljut.
În cadrul Sntei Liturghii au fost acordate dou
distincii: o diplom de onoare i un rozar a fost acordat
celei care, peste apte ani ne-a fost gazda în casa creia a fost celebrat Sfânta Liturghie – doamna Floare
Pontos de 93 de ani, pe chipul creia sa putut citi, la
întâlnirea cu PSS Virgil, o puternic emoie i preotului
paroh crucea pectoral, aducându-i-se aminte de toate
îndatoririle care deriv din aceast distincie.
La Sfânta Liturghie au fost prezeni peste 230 de
persoane care au asistat cu emoie la aceast lucrare în
via Domnului. Dup slujb credincioii parohiei Srsig
au pregtit o agap pentru toi cei prezeni.
Mulumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a
dat i sperm ca aceast vizit a Preasnitului Virgil
în parohia noastr sa e doar începutul, dorind ca asemenea vizite s e cât mai dese, avându-l în mijlocul
nostru în pace întreg îndelungat în zile, drept învând
cuvântul adevrului. Amin.
Pr. Florin GHIULAI
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Diana TURCONI

Îndemn la neuitare
Am scris acum ceva vreme – cu ocazia crerii ca
i Cardinal a Prea Fericirii Sale Lucian Muresan, - cateva pagini în care vorbeam despre disponibilitatea la
martiriu, care i-a îngemânat în credin i rezisten pe
muli dintre reprezentanii Bisericii Catolice i grecocatolice din România comunist.
A fost o tafet pe care i-au trecut-o unul altuia, prin beciurile Securitii, prin penitenciare i închisori, de la Aiud la Jilava, de la Vcreti la Piteti, de
la Gherla la Sighet, Galai, Oradea, Suceava, Canalul
Dunre–Marea Neagr i alte multe cercuri ale infernului - aproximativ 130 de uniti de detenie, în care au
fost torturai i ucii aproape trei milioane de oameni.
Episcopul greco-catolic de Bucureti, P.S. Vasile
Aftenie, cruia i-au fost smulse braele în beciurile Ministerului de Interne, declara: „Nu am nici suet, nici
neam, nici contiin i nici credin de vânzare!”. A
fost un motto sub care s-au aezat toi martirii Bisericii
Catolice din anii comunismului, acuzai generic de spionaj în favoarea Vaticanului, a imperialismului american, a Occidentului ”putred”; numii cârtie ale Papei,
trdtori de ar, dumani ai poporului muncitor i ai
dreptei credine. Ideologia comunist a inventat expresia paroxist a violenei, aplicând-o întregii societi,
dar în mod special reprezentanilor religiei, armatei,
elitei intelectuale i minoritilor naionale, considerai
laolalt deosebit de periculoi, deoarece erau vzui ca
ind capabili s organizeze rezistena împotriva sistemului la putere.
Prin anii ’48 în unele închisori din România a
început s e practicat nebunescul proces de reeducare,
gândit i articulat în Rusia stalinist de pedagogul Anton Makarenco. România a fost singurul stat din lagrul
comunist care a importat, prin Ministerul de Interne,
metoda torturii continue, având grij s o perfecioneze
prin torionari odioi precum Eugen urcanu i haita
lui, Alexandru Drghici, ajuns ministru de Interne, generalul satrap Alexandru Nicolschi, care se delecta cu
experimentarea ”reeducrii” la închisoarea Piteti, ciocnarul Petre Goiciu i acoliii si, Emil Panaite, care a
dirijat lichidarea partizanilor anticomuniti din muni,
Maricea de la Suceava, Gheorghe Enoiu, zis ”mcelarul de la Interne”, care btea învelit într-un cearceaf,
s nu se murdreasc de sânge, bestialul Nicolae Moromete zis Maromet, Constantin Rutu i Constantin
Cimpoieu, Franz Tandara, Vasiliu, Dinc i Gavriliu,
care bteau cu drugul si cu manjacul din curele i alte
sute de torionari cu pensii exorbitante, protejai de sistem pân la captul zilelor.
Reeducarea: Originile experientei sunt sovietice,
cel care a inventat metoda reeducarii in colectiv ind pedagogul rus Anton Semionovici Makarenco. Experimentul a fost aplicat si asupra fostilor lideri comunisti Zino-

viev, Kamenev si Buharin, in timpul marelui proces din
1938, prin care Stalin a scapat de concurenta. Atunci,
rezultatele au fost uluitoare. Romanii au fost singurii care
au aplicat in masa ideea lui Makarenco. „Tratamentul de
la Pitesti a fost cea mai teribila barbarie a lumii contemporane”, scria Aleksandr Soljenitin, cunoscut scriitor si
politolog rus, fost detinut politic in Gulag.

Copil ind, mi-am pertecut mare parte din copilrie i adolescen la mânstirea de la Timiul de
Sus, domiciliu obligator pentru preoii catolici scpai
cu via din închisorile vremii. Stteam acolo deoarece la noi acas era o situaie imposibil: anchetatorul
tatei din închisoare, maiorul Constantin Antohi, primise repartiie în apartamentul unde bunicul i prinii
mei fuseser evacuai forat din vila proprietate,
naionalizat abuziv de câiva procurori i de medicul
personal al Liubei Chiinevschi. La Timi se vorbea
mult i nu tocmai pe optite de martirii Bisericii. Acolo
am aat despre vieile unor oameni extraordinari i am
cunoscut oameni sni.
În vara anului 1964 este trimis la mânstire cu
domiciliu obligator, episcopul Iosif Schubert, paroh
al Catedralei ”Sfântul Iosif” i Ordinar Substitut al
Arhidiecezei de Bucureti pân în 1951, când fusese
arestat sub acuzaia fabricat de spionaj în favoarea Vaticanului. Alturi de el au fost judecai, cu aceeai în(continuare în pag. 9)
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vinuire, episcopul Augustin Pacha, episcopul Adalbert
Boro, precum i ali membri ai Capitlului Catedralei
din Bucureti, pe care episcopul Schubert îi numise
succesorii si – între acetia îi amintesc doar pe preoii
Heronymus Menges i Heider Xaveriu, acesta din urm
ucis bestial de Securitate. Condamnat la închisoare pe
via, episcopul Schubert traversase timp de paisprezece ani infernul lagrelor comuniste de exterminare;
este eliberat bolnav de cancer, ca numeroi ali confrai,
dar cu demnitatea neptat; alturi de el sunt claustrai
acolo preoii Hieronymus Menges i Martin Mihoc – la
rândul lui bolnav de cancer. În 1969, cu ajutorul printelui Menges, între timp plecat în Germania, este lsat
s prseasc ara. Simte c mai are puin de trit i
se dedic unui singur el, cristalizat în urma îndelungatelor discuii secrete cu episcopul prieten Màrton
Áron: s îi relateze personal Papei Paul al VI-lea despre martiriul Bisericii Catolice de ambele rituri din
România. În februarie ajunge la Roma i îl întâlnete
pe Suveranul Pontif. Episcopul muribund, îi vorbete
Papei despre suferinele neînchipuite ale Bisericii sale;
despre rezistena eroic a greco-catolicilor, asupra crora se concentrase toat furia potentailor vremii, de la
ateii în costume i uniforme, pân la colaborii în sutane. Rostete dou nume de prelai, propunând ridicarea
lor la demnitatea de cardinali: Iuliu Hossu i Màrton
Áron. Pleac din Vatican destul de trist, nu tie dac a
reuit s conving, dac mrturia lui va avea vreo urmare. În aprilie 1969 Iosif Schubert avea s treac la
cele venice – i exact în luna aprilie a acelui an, episcopul Iuliu Hossu este creat Cardinal in pectore, iar
peste câteva decenii, o clip în viaa Bisericii, urmaul
Cardinalului Hossu, Mitropolitul Alexandru Todea consacrat episcop în clandestinitate, în capela-baptisteriu a Catedralei „Sfântul Iosif” din Bucureti, tocmai de
Iosif Schubert - este creat Cardinal de Papa Ioan Paul al
II-lea. i dac privim înlnuirea faptelor în totalitatea
ei, trebuie s observm c în 1955, episcopul Hossu îl
ruga pe episcopul romano-catolic Márton s accepte în-

Duminica Presei
În ecare an a treia Duminic a
Postului Mare (7 aprilie 2013) este dedicat presei cretine. În acest sens, tasul
duminicii respective este centralizat la Episcopie, urmând ca acesta s  e folosit în
vederea editrii revistelor Eparhiei de Oradea. Tot în acest context precizm c toi
credincioii notri sunt rugai s acorde o
mai mare atenie presei cretine, citirii i
difuzri acesteia, chiar ajutorrii ei, în msura care se poate, pentru c ea, presa, face
parte din actul de informare i cunoatere
necesar unui bun credincios.
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scrierea a cinci tineri greco-catolici la cursurile Institutului Teologic romano-catolic din Alba Iulia. Unul din
acetia era studentul în teologie Lucian Murean, creat
cardinal de Papa Benedict al XVI-lea în februarie 2012.
Prin beaticri i canonizri, Vaticanul
recunoate capacitatea extraordinar de jertf în numele credinei, dar evideniaz i acele momente istorice
crepusculare, care au permis svârirea unor crime de
o atrocitate neobinuit. Congregaia pentru Cauzele
Snilor continu procesul de beaticare a martirilor
Bisericii Catolice din România: dup ce în 2010 a fost
beaticat Szilard Bogdanffy, fost episcop auxiliar al
Diecezei Romano-Catolice de Oradea, în toamna lui
2011 a fost ridicat la cinstea altarelor Fericitul Johann Schefer, episcop al Diecezei Romano-Catolice
de Satu Mare. La fel ca i episcopul Márton, în timpul rzboiului episcopul vab Schefer a luat aprarea
evreilor din diecezele pe care le conducea, protestând
împotriva inteniei criminale a autoritilor de a-i trimite în lagrele naziste de exterminare. Se ateapt beaticarea Mons. Vladimir Ghica: dosarul „Positio” pentru
beaticare a fost depus pe data de 2 februarie 2012
la Congregaia pentru Cauzele Snilor; este în curs i
cauza martirului Anton Durcovici, episcop de Iai - dosarul complet a fost înaintat Congregaiei de câiva ani
- precum i a irului de martiri greco-catolici: Cardinalul Iuliu Hossu, arhiepiscopul Valeriu Traian Frentiu,
episcopii Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Alexandru Rusu,
Tit Liviu Chinezu i Ioan Blan.
Cuvintele sunt srace i insuciente fa de
credina i lumina rspândit de aceste chipuri, snite
prin suferina lor plin de speran i supunere. Martirii
Bisericii i-au dat viaa pentru a mrturisi încrederea în
permanena unor valori înalte; inima lor nu a fost ptat
de ur sau dispre, ei nu au privit ctre torionarii lor ca
spre nite dumani. Neuitarea pe care le-o datorm este
cel mai bine exprimat de dou versete din Psalmul 77 :
”Ce am auzit, ce tim, ce ne-au povestit prinii notri,
nu vom ascunde de copiii lor”. Nu este un îndemn la
neiertare, ci la perpetu neuitare.
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Adunarea Eparhial la Oradea
În data de 16 Februarie a avut loc la Seminarul
“Snii Trei Ierarhi” din Oradea, Adunarea Eparhiala
a Eparhiei de Oradea. Au participat membrii Curiei
eparhiale, protopopii i preoii, clugri i clugrie
precum i laici. Lucrrile au debutat cu o un moment
de rugciune i cu salutul PSS Virgil Bercea. A urmat
o meditaie despre credin propus de Pr. Gavril Buboi, Protopopul de Oradea, meditaie care a pornit de
la Scrisoarea Apostolic “Porta Fidei” i a subliniat importana tririi autentice cretine prin mrturie personal i comunitar de rugciune i caritate.
PSS Virgil a fcut o trecere în revist a anului trecut din punct de vedere pastoral i nanciar, subliniind
i evenimente importante din viaa Bisericii locale i
universale din ultimele luni i importana iniiativelor
din Anul credinei. Episcopul eparhial a subliniat necesitatea unei pastoraii cât mai dinamice i cu ajutorul
Asociaiilor “Reuniunea Marian” i AGRU, Asociaii
care trebuie treptat reactivate în parohii. De asemenea
este important colaborarea strâns între Biroul Pastoral
Eparhial pentru Laici i preoii din protopopiate pentru elaborarea i implementarea unor Planuri pastorale
care s aduc un real folos comunitilor. De asemenea, PS Virgil a subliniat necesitatea relurii Misiunilor
populare în parohii. Pentru o analiz mai aprofundat
a situaiei din parohii, PSS Virgil a anunat îninarea
unei Comisii de control care îl are ca i Preedinte pe
Pr. Florian Gui, Vicar General, i ca Vicepreedinte pe
Pr. Coriolan C. Murean, membri ind d-nul Ovidiu
Constantin, d-na Marcela Moraru i d-nul Alin Pater.
Din partea Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici, Pr. Paul Popa a prezentat cu ajutorul unui power
point retrospectiva activitilor din ultimul an pastoral
precum i propunerile pentru sectoarele de copii, tineri

i aduli în Anul credinei, subliniind colaborarea foarte bun cu preoii din protopopiate i întâlnirile lunare
care au loc în acest sens.
Pr. Antoniu Chifor, Rectorul Seminarului “Snii
Trei Ierarhi”, a prezentat situaia din prezent în ceea ce
privesc vocaiile, subliniind necesitatea pastoraiei vocaionale în toate parohiile. Pr. Rector Chifor a reamintit importana formrii i a unor cantori pentru parohii.
Pr. Olimpiu Todorean a fcut o dare de seam pe
scurt a activitii Asociaiei Caritas Eparhial din Oradea pe ultimul an, subliniind numrul mare de copii i
aduli sprijinii în aceast perioad precum i dezvoltarea diferitelor proiecte.
Au mai luat cuvântul pr. Ioan Crian, responsabil
cu proiectele în cadrul Episcopiei precum i pr. Mircea
Boa responsabil cu Fondul forestier al Episcopiei. Au
urmat dezbateri despre temele tratate i evenimentul
s-a încheiat cu un moment de rugciune precum i cu o
agap pregtit de doamnele de la “Reuniunea Mariana”, “Viaa ascendent” i AGRU Oradea.
Biroul de pres

Retragere spiritual
În perioada 15-17 martie a.c. un grup de tineri din parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Carei, sub cluzirea printelui Rzvan Reme, s-a deplasat la Stâna
de Vale pentru dou zile de exerciii spirituale. Aceste
exerciii se încadreaz în itinerariul spiritual propus
de Biroului Pastoral din Oradea pentru tinerii din parohiile Eparhiei noastre.
Au fost dou zile superbe i reuite în care tinerii i-au strâns fore proaspete pentru perioada care
urmeaz i anume Postul Sntelor Pati astfel c nu
a lipsit nici încrctura spiritual pe care am cutat-o
împreun cu printele Anton Cioba care a inut i meditaiile specice i cruia îi mulumim c a acceptat
aceast provocare.
Este bine de amintit, c tinerii au fost deschii
ideii de a se gospodrii (a gti, a spla vase, curenie,
etc.) fapt ce a creat unitate în interiorul grupului.
Pr. Rzvan Reme
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Întâlnire spiritual-formativ
În data de 7 martie 2013, a avut loc o întâlnirea
spiritual-formativ propus de ctre ,,Asociaia Fondacio-Cretini pentu lume la Seminarul Teologic GrecoCatolic din Oradea. La acest eveniment de formare au
participat numeroi studeni de la mai multe faculti
din ora. Întâlnirea a avut ca tem Ce trebuie s fac
ca s motenesc viaa venic? Pornind de la pasajul
evanghelic de la Luca18,18-30. Moderatorul întâlnirii
a fost Pr. Paul Popa, asistentul spiritual al asociaiei, iar
tema a fost propus de ctre Pr. Coriolan C. Murean,
responsabil cu departamentul de aduli al Biroului pastoral eparhial pentru laici.
Seara a debutat cu un moment de rugciune,
dup care Pr. Coriolan a fcut o scurt analiz a textului biblic citat mai sus, enumerând cu ajutorul celor
prezeni, valorile dup care tânrul cretin trebuie s
îi ghideze viaa, dar i dicultile pe care tinerii le
întâmpin în ziua de azi datorit societii profund secularizate în care triesc.
A urmat un workshop în care tinerii au încercat
s rspund la urmtoarele întrebri: Ce rol are Dumnezeu în viaa mea? Sunt oare mai importante lucrurile materiale decât cele spirituale? Ce trebuie s fac
pentru a moteni Împria lui Dumnezeu? întrebri pe
care tinerii de azi ar trebui s i le pun mai des pentru

a gsi fericirea adevrat. La aceast discuie, tinerii
au fost foarte activi i dornici de a împrti cu cei de
lâng ei propria lor trire în Cristos.
Seara s-a încheiat cu o agap freasc, timp în
care tinerii au concluzionat: ,,Dorim s facem un salt de
calitate, punându-l pe bunul Dumnezeu pe primul plan
în viaa noastr .
S-a propus organizarea unor întâlniri care s dezbat unele lme despre credin precum i organizarea
periodic a unor astfel de întâlniri formativ-spirituale.
Mulumim Domnului pentru acest moment de
comuniune!
Timo BOGDNEL i Elena GOGU

Srbtoarea mamelor
Duminic, 10 martie începând cu
ora 17.00, copiii din localitatea Poiana
Bihor au organizat o serbare i o sear de
rugciune pentru mamele lor.
Programul a început cu un salut
crestinesc, adresat celor prezeni de cei
doi prezentatori, Nicoleta Kuri i Marcel Duca. Dup aceast salut copiii au
cântat mai multe cântece pentru mame,
prin care au scos în eviden importana
mamei în viaa lor i tot sacriciul depus
de mame pentru ei. Mamele au rmas
foarte impresionate de aceste frumoase
cântece, dar copiii nu au rmas indifereni i au dorit s rosteasc ecare câte
o poezie pentru mama lor. Tot în cadrul acestui program, interpretul de muzic bisericeasc i popular, Nelu Pocola
a dedicat dou pricesne mamelor, la rugmintea copiilor.
Înainte de încheierea programului, Pr. Gheorghe Dat a dat binecuvântarea, iar cei mici au rostit rugciunile începtoare, urmate de Ectenia mare, i de o rugciune special pentru mame, rostit de copii. Dup aceast rugciune,
Pr. Gheorghe a rostit un cuvânt de mângâiere sueteasc pentru mame, menionând importana mamei i sacriciile
depus de ea pentru a-i vedea copiii realizai în viaa de familie. Pr. Gheorghe a adus mulumiri celor mai scumpe
dintre ine pentru felul cum au reuit pân în prezent s transmit o educaie cu adevrat divin acestor copii.
La încheiere toi cei prezeni au primit binecuvântare de la preot i ungerea cu undelemn snit, iar copiii au
oferit mamelor o imagine cu Maica Domnului, i o felicitare special fcut de ei.
La sfârit comunitatea greco-catolic a oferit prjitur tuturor celor prezeni.
Mariana DAT
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PSS Virgil Bercea la inaugurarea Ponticatului Papei Francisc
Mari, 19 martie 2013, de srbtoarea Sfântului
Iosif a avut loc la Vatican Sfânta Liturghie de inaugurare
a ponticatului Papei Francisc. A fost un eveniment deosebit la care au participat sute de episcopi din întreaga
lume, 250 de cardinali i peste 130 de delegaii ociale.
Din partea Bisericii Catolice de ambele rituri
din România au participat PSS Virgil Bercea, episcop
greco-catolic de Oradea, PSS László B cskei, episcop
romano-catolic de Oradea i PSS Claudiu Lucian Pop,
episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore de la Blaj,
ind prezeni între delegaiile reprezentante ale Bisericilor Orientale. În acelai timp, în Piaa Sfântul Petru, alturi de credincioii români s-a aat i grupul de
seminariti de la Colegiul Pontical Pio Romeno din
Roma împreun cu Pr. Gabrie Buboi, rector al colegiului i cu Pr. Vasile Man, vicerector al aceluiai colegiu.
Din partea Bisericii Ortodoxe române a fost
prezent o delegaie format din IPS Iosif, Mitropolit al
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale i
Meridionale i Preasnitul Printe Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei care au transmis mesajul PF Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Statul Român a fost reprezentat de o delegaie
format din Preedintele Traian Bsescu împreun cu
Ministrul de Externe Titus Corlean, Consilierul prezidenial Cristian Diaconescu, Amdasadorul Români-

ei pe lâng Sfântul Scaun, Bogdan Ttaru Cazaban i
Doamna Diana Turconi, prim-colaborator la Ambasada
României pe lâng Sfântul Scaun.
“La sfâritul Sntei Liturghii Papa a salutat diversele delegaii venite din lumea întreag: regi i regine, preedini i minitrii, capi de de state i de guverne
printere care era i Preedintele rii noastre Domnul
Traian Bsescu. La ieirea din Bazilica San Pietro l-am
salutat i noi i ne-am bucurat c a transmis salutul
dânsului în numele ortodocilor a romano-catolicilor,
a greco-catolicilor i a tuturor oamenilor de bunvoin
din România” a spus PSS Virgil.
Biroul de pres

Loterie pentru duuri sociale
Asociaia Caritas Eparhial Oradea organizeaz Loteria pentru Duuri Sociale. Loteria se desfoar în perioada
8 martie – 9 mai 2013, ind organizat i desfurat pe
teritoriul României. Biletele se pot procura din Librria Gutenberg, str. Ep. Mihai Pavel nr.4 Oradea, de la sediul asociaiei Caritas Eparhial Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr.3 Oradea
precum i de la voluntarii caritas.
Valoarea unui bilet este de 5 lei.
Premiile care vor  acordate în cadrul acestei Loterii
sunt urmtoarele:
1. O sptmân la Rimini, Italia, pt. 2 persoane; 2.
coal auto, categoria B pt. o persoan; 3. Un weekend la Bile 1 Mai pt. 2 persoane; 4. Bilete la Teatrul “Regina
Maria” Oradea pt. 2 persoane; 5. Cinci vouchere la Restaurantul “Butoiul de Aur”, Oradea; 6. Un robot de buctrie; 7. Un ceas detepttor cu ecran LCD; 8. Un aspirator de main; 9. O trus de cosmetice pt. 2 persoane;
10. O trus de cosmetice pt. 2 persoane; 11. Un pachet cu vitamine pt. 2 persoane; 12. Un pachet cu vitamine pt. 2
persoane; 13. O geant de voiaj; 14. Un joc de mas (ah, table, domino); 15. Un portofel.
Extragerea premiilor va avea lor în data de 10 mai 2013, ora 11.00, la sediul Asociaiei Caritas Eparhial Oradea, în prezena presei. Orice persoan care dorete este liber s participe la extragere. Numerele câtigtoare cu
premiile aferente vor  aate pe site-ul asociaiei, www.caritaseparhial.ro, i vor  publicate în presa din Oradea în
ziua urmtoare extragerii.
Persoanele care se a în posesia unui bilet de Loterie câtigtor poate veni s îi revendice premiul oricând
din momentul anunrii numerelor câtigtoare, de luni pân vineri, între orele 9.00 – 15.00, dar nu mai târziu de
20 mai 2013. Înmânarea premiilor se va realiza la sediul Asociaiei Caritas Eparhial Oradea, din Oradea, str. Ep. M.
Pavel nr 3. Pentru mai multe detalii vizitai site www.caritaseparhial.ro seciunea Loterie.
Caritas Eparhial Oradea
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Alin CREU

Modele de ataament la copii
Ne întrebm deseori de ce copiii notri au uneori
reacii violente, de ce nu se integreaz bine în anumite
medii sau de ce nu se comport aa cum ne ateptm s
o fac. Rspunsul la o astfel de întrebare este complex,
este necesar s avem în vedere mai muli factori care pot
contribui la o asemenea atitudine a copilului dar e foarte
important s ne uitm la relaia copilului cu gurile importante din viaa lui, în special la relaia cu prinii. Asta
ne poate oferi multe informaii despre un anumit tipar
comportamental pe care copilul îl manifest în toate relaiile din viaa sa, adic colegi de grdini, ali membri
ai familiei extinse sau persoane strine.
Aceste tipare comportamentale pe care le observm la copii se dezvolt pornind de la relaia cu persoana principal de ataament, care de regul este mama,
dar uneori poate  o bunic sau o bon. Studiile din
domeniul psihologiei, înc din anii 1970 au conturat
diferite teorii legate de aceast legtur dintre mam i
copil, înc de la naterea acestuia, care este într-o oarecare msur pre-programat, adic exist un „sâmbure”
care se poate dezvolta în diferite direcii, atunci când
îndeplinete anumite condiii, i se contureaz în ceea
ce numim comportament de ataament.
Pe lâng hran i protecie, le oferim copiilor suport emoional, iar când acesta este constant i caracterizat de iubire, dezvoltarea încrederii celui mic în forele
proprii este foarte probabil. Întemeietorii acestei teorii,
au concluzionat, în urma unor experimente riguroase, c
sunt mai multe tipuri de ataament pe care copiii le pot
dezvolta în funcie de modul în care au fost tratai de ctre prinii lor, i în special de persoana care are grij de
el în cea mai mare parte a timpului, i anume: Securizant
/ Anxios rezistent / Anxios evitant / Dezorganizat
Dintre toate acestea, ataamentul securizant este
singurul care îl ajut pe cel mic s se dezvolte normal, s
aib o stim de sine crescut, s e empatic i cooperant.
Pentru a crea un astfel de ataament, copilul este necesar
s simt c atunci când este: obosit, speriat, bolnav sau
anxios, gura sa de ataament îi rspunde promt la solicitri, este lâng el, zic, pentru a-i oferi protecie, grij,
alinare i încurajare, pe lâng tratamentele medicamentoase în stri de boal, de exemplu. Când unui copil i se
rspunde la ele cu întârziere sau cu neplcere, exprimat
sau nu explicit, acesta dezvolt unul dintre celelalte trei
tipuri de ataament, care mai departe, repetate, evolueaz în trsturi de personalitate dezadaptative, adic cele

care îi vor crea ulterior probleme.
Nu sunt de blamat prinii, în special mama, pentru c nu dezvolt un ataament securizant fa de copiii lor. Înainte ar trebui s ne întrebm de ce fel de form
de îngrijire a beneciat ea însi în copilrie? Sau cum
poate  caracterizat suportul emoional de care dispune
în acel moment? Nu deseori se întâmpl ca mamele s
se izoleze social în primii ani de via ai copiiilor, s
aib diferite diculti în cuplu sau s treac prin alte
schimbri cu caracter negativ.
Ce ar  de reinut?
S reacionm mereu la tentativele copiilor de a
cere ajutor, care la o vârst fraged înseamn plâns; s
nu îl ignorm în sperana c micuul va obosi i va înceta, este, pân la o anumit vârst, singura modalitate
prin care ne poate transmite c are nevoie de ajutor;
S m zic lâng ei, s-i lum în brae, s-i alintm, s vorbim cu ei despre emoii, fr teama c aceste
lucruri ar însemna c îi „rsfm”, idee transmis prin
credina popular fals sau greit îneleas. Exist experimente realizate pe anumite primate care au dovedit faptul c puii preferau proximitatea zic în poda
hranei, atunci când aveau de ales ori una, ori alta, adic
ei doreau s rmân mânzi pentru a sta lâng mam,
chiar dac aceasta nu ofer hran;
S nu dezaprobm strile emoionale negative sau
plânsul din momentul separrii, deoarece transmitem
copiilor c faptul de a  triti când mama pleac este un
lucru neresc ori la vârsta pe care o au ei este un lucru
perfect normal, îi manifest neplcerea creat de faptul
c gura de ataament s-a îndeprtat. Ajut încurajarea
s-i manifeste toate emoiile, inclusiv cele negative, i
explicaia c vom  din nou lâng ei într-un timp scurt;
S-i încurajm în a explora, chiar dac acest lucru ne poate cauza îngrijorri legate de posibile pericole
din mediu. Rmânem lâng ei pentru a impiedica acele
pericole s aib loc, intervenind, în plus, dac au nevoie
de ajutorul nostru. Lsându-i s dezmembreze jucriile
– nu înseamn c le vor le strica, cum suntem tentai s
credem, ci c înva ceva i îi cultiv curiozitatea.
Dei ne-am dori, nu le putem face pe toate perfect. Uneori este necesar s acceptm faptul c avem
noi înine nevoie de ajutor i suport, astfel c solicitarea sprijinului unui specialist, în acest caz, al unui
psiholog, poate aduce schimbri benece i ne poate
conferi o baz de siguran.

Inteniile apostolatului rugciunii pentru anul 2013
APRILIE
Intenia general: Pentru ca celebrarea public a credinei s e izvor de via pentru credincioi.
Intenia misionar: Pentru ca Bisericile din teritoriile de misiune s e semn i instrument de speran i de înviere.
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Ioan MGHERU AN

CUMPTAREA ESTE CHEIA ECHILIBRULUI
Dragostea este nzuina omului spre tot ce este
bun i frumos sau vrednic de dorit pentru viaa sa. Dragostea cretin este cea mai mare virtute teologic, izvorul tuturor virtuilor cretine. Ea este sdit, în rea
omului de însui Dumnezeu i de aceia se mai numete
i dragoste reasc sau iubire reasc. Prin pcatul
adamic, rea omului a fost slbit în puterile ei i în
felul acesta omul nu a mai putut s fac nimic pentru
mântuirea sa. A fost nevoie s vin Mântuitorul care
ne-a adus acea dragoste care s lucreze cu putere de
sus, peste rea omeneasc, dragostea cretin. „Fr
Mine nu putei face nimic” (In.15,5).
Dragostea cretin se revrs prin Sfânta Tain a
Botezului în suetul cretinului, care primete nzuina adânc i curat spre Dumnezeu, bunul su cel mai
de pre. Cretinul dorete cu putere s se uneasc cu
Cristos i s se lepede de satana pentru toat viaa. Trstura fundamental a dragostei cretine este venicia.
„Dragostea nu cade niciodat” (1 Co.13,8). Dragostea este singura virtute, care ne va însoii i dincolo de
mormânt. „Cu ecare iubire nou ne împrtim o nou
prticic din univers” (F. Aderca).
Iubirea presupune s druieti totul, s sacrici
totul, fr speran de rsplat; ea se ofer pe ea însi
i cine vrea altceva nu este demn de a  iubit; este principalul bun al vieii, care arat omului cum ar trebui s
e el. Nevoia de iubire divinizeaz pe om, pentru c în
ea se gsete tot scopul i mulumirea. Viaa fr dragoste în suet este precum deertul fr ploaie. Unde
este dragoste deplin, este comuniune i adevr, pentru
c dragostea este nevoia de a iei din tine însui, iar sentimentele calde se întemeiaz pe egalitatea suetelor
curate. Dragostea ne zâmbete mereu, ind îndelung
rbdtoare i a tot ierttoare; ea este adevrata msur a
umanitii din noi; prin ea descoperim adâncimea rii,
frumuseea i sensul adevrat ale vieii; ea este una din
nevoile fundamentale ale inei noastre în care gsim
trinicia, nobleea suetului i setea de adevr i via.
„A iubi înseamn a gsi fericirea noastr în fericirea
altora”(G.W. Leibniz). Dragostea cretin are trei dimensiuni: 1- dragostea fa de Dumnezeu; 2 - dragostea fa de aproapele; i 3 - dragostea fa de noi înine.
1 - dragostea fa de Dumnezeu este deosebit de
puternic i fr rezerve, ind cea mai mare i cea dintâi porunc dat de ctre Isus: „S iubeti pe Domnul
Dumnezeul tu, cu toat inima ta, cu tot suetul tu i
cu tot cugetul tu” (Mt.22,37). Dragostea noastr fa
de Dumnezeu poate  limitat doar de limitele umanului din noi, pe când dragostea lui Dumnezeu fa de noi
nu are nici o limit, ci este absolut. „Înainte de a  o
porunc, iubirea este un dar, o realitate pe care Dumnezeu ne face s o cunoatem i s o experimentm,
astfel încât, asemenea unei semine, s poat încoli în-

luntrul nostru i s se dezvolte în viaa noastr. Dac
iubirea lui Dumnezeu a prins rdcini profunde într-o
persoan, aceasta este în msur s iubeasc chiar i
pe cel ce nu merit, exact aa cum face Dumnezeu cu
noi”. (1*)
Iubim pe Dumnezeu pentru c El însui este iubire i din iubire ne-a creat pe noi i ne-a înzestrat cu
toate darurile i harurile necesare vieii. Isus cere de la
noi, tot iubire. „Cine iubete pe tatl ori pe mama […]
pe u ori pe ic mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine” (Mt.10,37). Pe Dumnezeu Îl iubim prin
voin i prin raiune cu ajutorul harului divin. Funcia
sacramental a iubirii este semnul vzut al nevzutei
prezene a lui Cristos. Orice act de iubire curat implic o jertf, o renunare. Noi în permanen trebuie
s jertm patimile i pornirile spre pcat. Dintre toate
virtuile cretine cea care realizeaz cel mai bine unirea
cu Dumnezeu este iubirea. Celelalte virtui au rolul de
a pregti unirea, care se înfptuiete prin iubire. A iubi
pe Creator i a face totul din dragoste fa de El este
calea cea mai sigur spre snenie. „Fii sni, c Eu,
Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lv.19,2);
2 -- dragostea fa de aproapele este doua porunc dat de Isus: „S iubeti pe aproapele tu ca pe
tine însui” (Mt.22,39). Iubirea fa de aproapele începe chiar de la noi i este necesar pentru c toi oamenii
suntem fcui dup chipul i asemnarea lui Dumnezeu
i din dragoste pentru noi i pentru a noastr mântuire
S-a jertt Isus. În aproapele nostru îl regsim pe Isus
crucicat. Aproapele nostru poate  i vrmaul nostru i dac vrem s m în harul snitor este nevoie s-l
iubim i pe el la fel ca i pe oricare prieten. Îns, iubirea
de aproapele are limitele ei i noi trebuie s m ateni
s nu tirbim echilibrul su luntric i s cdem într-o
iubire trupeasc ptima care depete graniele unei
iubirii cretine autentice. „Amor – licoare, otrvit, but din cup aurit”(P. Calderon dela Barca);
3 - dragostea fa de noi înine este msura iubirii aproapelui, iar trupul nostru are o destinaie special de a  templu al Spiritului Sfânt. „Sau nu tii c
trupul vostru este templu al Spiritului Sfânt, Care este
în voi” (1 Co.6,19). i iubirea de sine are i ea limitele
ei, pentru c orice exces al acestei iubiri poate duce la
egoism, la mândrie, la nesbuin, care nu sunt plcute
lui Isus. Fiecare dintre noi poart în el forma întreag a
condiiei umane, care inueneaz desfurarea tuturor
aciunilor, iar ceea ce este bine pentru ecare în parte,
este bine i pentru societate. Binele unei societi este
fcut din fericirea ecaruia în parte i din dragostea
pentru viaa altora.
(1*) PAPA BENEDICT AL XII – lea, Iubirea este un dar, Alocuiune la
Rugciunea Angelus din 04.11.2012, Revista „Vestitorul” nr.5 (229), Oradea 2012, p.3;
(continuare în pag. 15)
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Misiuni Populare
În zilele de 8, 9 i 10 martie 2013, în Parohia greco-catolic “Sf. Ap. Petru i Pavel” din
Zalu, cu ocazia sosirii icoanei pelerine a Maicii Domnului de la Guadalupe, s-au desfurat
Misiuni Populare cu motto-ul “Credina noastr
este viaa noastr” .
Credincioilor comunitii locale li s-a
oferit prilejul de aprofundare a credinei i de
reînnoire a vieii spirituale, în aceast perioad
premergtoare Postului Mare. Programul a fost
unul complex cuprinzând Snte Liturghii, Adoraie Euharistic, devoiuni (Sf. Rozar, Litania
Lauretan, Acatistul Maicii Domnului, rugciunea de consnire la Sf. Fecioar Maria de Guadalupe), slujba Sf. Maslu, prezentri video precum i ample meditaii i cuvinte de învtur.
Au venit foarte muli credincioi pentru a
se ruga la Icoana Sntei Fecioare Maria de Guadalupe. Printele Ioan Chiru - preedinte al Asociaiei “Darul Vieii” din Timioara i Asistent spiritual al
“Reuniunii mariane” din Eparhia de Lugoj a susinut
o conferin i diferite prezentri precum i o emoionant pledoarie pentru aprarea celui mai de pre dar pe
care Dumnezeu ni l-a dat: viaa.
Cele trei Meditaii ale Misiunilor populare susinute de ctre Pr. dr. Coriolan C. Murean, responsabilul
cu pastoraia adulilor la Biroul pastoral eparhial pentru
laici Oradea i Asistentul spiritual naional AGRU, au
dezvoltat urmtoarele teme principale: convertirea suetelor, lupta împotriva pcatelor, rolul Sacramentelor
i Îndurarea Divin, i au reprezentat un adevrat izvor
de înviere sueteasc.
La încheierea Misiunilor Populare, comunitatea parohial reprezentat de Pr. Daniel Bertean i
de Pr. Simion Mrie a primit din partea Pr. Coriolan

Crucea Misiunilor care va  pstrat aici ca semn al
continuitii misionare în parohie.
La celebrrile i ociile spirituale care au avut
loc pe parcursul Misiunilor Populare, celor doi preoi
invitai amintii i preoilor organizatori – Pr. paroh Daniel Bertean i Pr. Simion Mrie – li s-au alturat i
un mare numr de ali preoi din mai multe parohii din
Eparhia de Oradea i de Cluj-Gherla. Programul a fost,
în mare parte, transmis în direct de postul Radio Maria.
Aceste trei zile de Misiuni Populare au reprezentat pentru comunitatea noastr zile de înlare spiritual
care ne-au îmbogit suetete i ne-au întrit sperana
c Mijlocitoarea noastr la bunul Dumnezeu ne va ajuta s înelegem adevrurile de credin, s ne gsim calea spre o credin adevrat, profund i s dobândim
pacea interioar.
Magdalena KISS

(urmare din pag. 14)

Slujirea cretin, înseamn a servi credina, a
 în serviciul ei. Slujirea este totodat o cale general de snenie pentru c toi credincioii sunt chemai
s-L slujeasc pe Dumnezeu i pe aproapele. Slujirea
snitoare, generoas i docil nu trebuie fcut pentru
plat, ci ca o manifestare a iubirii. Exemplul suprem
de slujitor a fost chiar Isus. „Fiul Omului n-a venit în
lume s I se slujeasc, ci ca s slujeasc El i s-i dea
suetul rscumprare pentru muli” (Mt.20,28). Isus
i-a slujit prinii cresctori ca Fiu asculttor, a cutreierat ara Sfânt pentru predicarea Evangheliei, a splat picioarele apostolilor i S-a jertt pe Sine. Slujirea
lui Dumnezeu presupune ascultare, iubire, adorare i
împlinirea voinei divine. Cine slujete lui Dumnezeu
prin cuvânt, rugciune i smerenie toat viaa, stpânete împreun cu El venicia.
Desvârirea cretin este dat de perfeciune

i are ca esen dragostea. Pentru a  desvârit trebuie
s iubeti pe Dumnezeu i pe aproapele, s  generos,
curat, dezinteresat i supranatural. „Omul trebuie s
tind ctre … perfeciunea intern, care singur poart pecetea eternitii” (O. Botez). Desvârirea este un
proces continuu i progresiv care se manifest prin voin, efort, strdanie, perseveren i dorina de unire cu
Isus. Un suet desvârit înfrunt generos suferina i
sacriciile cerute de perfeciune. „Dac ne iubim unii
pe alii, Dumnezeu rmâne în noi i dragostea Lui este
desvârit în noi” (In.4,12).
Tot ce facem s e fcut din dragoste i pentru
mrirea lui Isus cel rstignit i înviat. Dragostea lui
Dumnezeu ne face prtai la realitatea etern a vieii.
„Fiindc atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a dat
pe singurul Su Fiu, pentru c oricine crede în El s nu
piar, ci s aib via venic” (In.3,16).
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Ziua Mondial de Rugciune a Femeilor
Joi, 7 martie de la ora 17.00, s-a celebrat Ziua
Mondial de Rugciune (ZMR) în Biserica GrecoCatolic „Naterea Maicii Domnului” din Valea lui
Mihai. Aceast zi este organizat de micarea ecumenic a femeilor cretine. ZMR îi are începuturile în
anii 1890 i este srbtorit astzi în peste 170 de ri,
printre care i în România (deja de 40 de ani) în peste
200 de localiti.
La rugciune au participat reprezentanii cultelor
istorice locale: Bogdan Istvan, paroh romano-catolioc,
Balázs Kiss Csilla, paroh reformat, Popa Marius-Dumitru, paroh ortodox i Zima Zorel, paroh greco-catolic.
Comuniunea în rugciunea cu i pentru femei a
început cu audiia cântrii “Laudate Dominum”. Tema
rugciunii a fost citatul: „Am fost strin si m-ai primit!” (Matei 25, 35). Dup rostirea invocaiilor i ascultarea cuvintelor Sntei Scripturi, preoii au adresat
credincioaselor un cuvânt de învtur, respectiv calde
urri de bine. Copiii, din Biserica Reformat i Greco-Catolic au prezentat un scurt, dar frumos, program
artistic bilingv.
Femeia este prin natura ei prta atât creaiei
Tatlui ceresc, prin naterea de i, respectiv este prta misiunii de evanghelizare a Bisericii ai celor crora
le-a dat via. Copilul, doar în lumina credinei, primete o proprie identitate cretin autentic i, astfel,
un bun itinerariu al vieii sale, care îl ajut s rmân
mereu aproape de Dumnezeu i de semenii si i niciodat strin în lume. În faa acestei demniti i responsabiliti, s-a rostit un unanim nal: “Îi mulumesc ie,
femeie, pentru c exiti!”

La sfâritul comuniunii, preoii au oferit participantelor o simbolic oare-imagine religioas.
Carmen ZIMA

Lansare de carte
Vineri, 16 februarie, a.c., în Librria „Galaxia
Gutenberg” din Oradea a avut loc lansarea crii „Eu
Vou despre Locuri snte” a doamnei profesoare Doina
Damian, o carte care ar putea  denite pe buna dreptate drept o „Egerie” modern.
PSS Virgil Bercea a salutat aceast nou apariie editoarial ca ind o carte de suet, o carte pe care
oricare cititor o citete cu mult bucurie, o carte care
reprezint în primul rând o mrturie despre experiena
profund a autoarei la locurile snte.
Doamna profesoar Simona Caraba a fcut o
prezentare a acestei a doua cari a doamnei Doina Damian, subliniind c este vorba de „o carte ce aduce bucurie, dragoste i sinceritate i este un adevrat dar pentru ecare cititor care o citete”. Cartea a fost denit
ca ind în primul rând trit i retrit cu intensitate i
umilin, cu uimire i cutremur. Au fost citite câteva
pasaje sugestive din acest periplu spiritual pe urmele
Mântuitorului. Concluzia a fost sugestiv: „este o carte
pentru prieteni i o adevrat bucurie împrtit”.
Doamna profesoar Doina Damian a mulumit

organizatorilor pentru acest eveniment, avand un gând
cu totul special de recunotina PS Virgil Bercea i celor de la Librria Galaxia Gutenberg precum i nepoatei Maria care a sprijinit graca acestei frumoase cri.
La nal a existat o agap, iar cei prezeni au obinut autografe de la autoare.
Biroul de pres
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Întâlnire de formare cu voluntarii Caritas
Caritas Eparhial Oradea a organizat sâmbt,
09.03.2013, o întâlnire a voluntarilor care vin i dau o
mân de ajutor la Centrul Social.
Întâlnirea a avut loc la Centrul Social Maria Rosa
i au participat un numr de 32 de voluntari. Asistentul social, Gherasim Ioana, a reamintit voluntarilor în ce
const munca asistentului social cu beneciarii notri i,
totodat, care este importana voluntarului în Caritas.
Apoi avut loc un moment de formare i de împrtire pe tema voluntariatului. Fiecare voluntar s-a
prezentat i s-au format dou grupuri. Tema discuiei
a fost „De ce fac voluntariat?”. O voluntar a spus:
„Mâinile care ajut sunt mai snte decât mâinile care
se roag”, o alt voluntar: “Caritas este locul unde este
nevoie de ajutor, unde voluntarii prin munc i prin druirea lor sueteasc pot s schimbe ceva, pot oferi mcar un zâmbet i o vorb bun celui aat într-un impas
adic aproapelui nostru”.
Animatorii grupurilor au concluzionat c voluntarii vin la Caritas din dragoste. La sfâritul întâlnirii
pr. Vasile optea a prezentat o parabol din Evanghelie
(Marcu cap. II v. 1-5), scoând în eviden asemnarea
dintre cele patru persoane care transport un slbnog i
care fac tot posibilul s e ajutat de Isus, chiar s sparg

i acoperiul casei, i voluntarii de la Caritas care încearc i ei sa duc „slbnogul” în faa buntii.
Întâlnirea s-a încheiat cu o mic agap freasc
oferit de cantina Centrului Social Maria Rosa pentru
doamnele i domnioarele care cu o zi în urm au srbtorit Ziua Femeii.
Le mulumim tuturor pentru implicarea i timpul
oferit Asociaiei Caritas Eparhial Oradea.
Adela DEJEU

Evenimente culturale propuse de Librria Gutenberg
În vederea promovrii lecturii i creterea interesului pentru cultur, Librria Gutenberg din Oradea
propune comunitii un plan de evenimente cu o durat
de 12 luni, în cadrul cruia se vor desfura lansri de
carte, ateliere de creaie, cercuri literare, expoziii, etc.
Toate acestea fac parte din proiectul iniiat de librrie,
Mâna pe carte prinde cuvântul, care se va desfura în
perioada martie 2013 – februarie 2014.
Proiectul propus de noi este împrit pe 12 luni,
ecare lun având o tematic bine aleas în funcie de
care vom organiza diferite evenimente în librrie.
În funcie de lun, planul pe care ni l-am propus
prevede desfurarea a diferite evenimente cu copii i
tineri de la colile i liceele din ora, având ca scop
apropierea lor de carte i lectur. Astfel, lunar vor 
prezeni în librrie elevi de la 2 sau mai multe coli cu
care vom desfura diferite activiti culturale.
În ecare lun spaiul librriei va  aranjat i
decorat conform tematicii pentru luna respectiv, prin
obiecte realizate tineri, dar i cu materiale de promovare de la edituri. Toate acestea vor  în strâns legtur
cu evenimentele i activitile planicate, pentru a sublinia tematica lunii.
În momentul de fa librria deine peste 10.000
de titluri de carte într-un spaiu de aproximativ 100 m2,
ind cel mai mare punct de vânzare de carte din ora.
Librria Gutenberg gzduiete anual peste 30 de evenimente, lansri de carte sau expoziii.

Martie 2013
Tema lunii este iubirea. LUNA IUBIRII
Aprilie 2013
Tema lunii este culoarea. LUNA CULORILOR
Mai 2013
Tema lunii este religia. LUNA CRILOR RELIGIOSE
Iunie 2013
Tema lunii este inocena. LUNA INOCENEI
Iulie 2013
Tema lunii este vara. LUNA SOARELUI
August 2013
Tema lunii este vacana. LUNA CLTORIILOR
Septembrie 2013
Tema lunii este satul. LUNA RECOLTEI
Octombrie 2013
Tema lunii este inventivitatea. LUNA INVENIILOR
Noiembrie 2013
Tema lunii este port, obiceiuri i tradiii din Bihor.
LUNA TRADIIILOR
Decembrie 2013
Tema lunii este crciunul. LUNA CADOURILOR
Ianuarie 2014
Tema lunii este cartea de specialitate. LUNA
STUDENTULUI
Februarie 2014
Tema lunii este cuplul. LUNA INDRGOSTIILOR
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Înscrierea în învmântul primar 2013
Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”

1. DESCRIEREA UNITII DE ÎNVMÂNT
Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”
Oradea, str. Iuliu Maniu nr.5, tel/fax 0359434526,
0359410518
Email: liceuliuliumaniu@yahoo.com
Web: http://www.liceuliuliumaniu.ro
Modul de organizare
- ciclu precolar (2 grupe combinate grdini cu
program prelungit);
- ciclul primar (10 clase în alternativa educaional Step by Step);
- ciclul gimnazial (8 clase);
- ciclul liceal (8 clase, 4 cu specializarea matematic-informatic i 4 cu specializarea teologie).
Oferta pentru clasa pregtitoare
- 2 clase x 25 elevi în alternativa educaional
Step by Step:
Clasele pregtitoare îi desfoar activitatea
dup specicul alternativei Step by Step, în str. Iuliu
Maniu (clasele 0-IV A) i în str. Parcul Traian (clasele
0-IV B). Pentru o mai bun cunoatere a specicului
alternativei educaionale de ctre prinii interesai, se
organizeaz anual o perioad a „porilor deschise”, în
care prinii sunt invitai s participe la activitile claselor Step by Step, s discute cu învtoarele i conducerea colii.
Cadrele didactice de la învmântul primar au
pe lâng pregtirea de baza i cursuri de pregtire special în alternativa Step by Step.
În coala noastr nu funcioneaz programul
„coal dup coal”.
În alumul foto gsii imagini ce prezint câteva
aspecte ale alternativei Step by Step.

2. CIRCUMSCRIPIA COLAR
Liceul nostru nu are arondate strzi, se pot înscrie copii din tot oraul.
3. METODOLOGIA I CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVTMÂNTUL PRIMAR PENTRU
ANUL COLAR 2013-2014
http://www.edu.ro/index.php/articles/proiecte_acte_norm/c1085/
4. INFORMAII PENTRU PRINI
Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” este un liceu
de stat cu dubl subordonare: Ministerul Educaiei Naionale i Episcopia Greco-Catolic de Oradea.
În data de 7 martie 2013 a avut loc prima întâlnire cu prinii interesai de înscrierea copiilor în alternativa educaional Step by Step. În perioada 11-15
martie 2013, prinii interesai au putut asista la orele
copiilor din ciclul primar, pentru o mai clar imagine
asupra alternativei educaionale. Apoi, în perioada 1821 martie, prinii care au participat la aceste asistene
pot s-i depun o scrisoare de intenie la secretariatul
colii.
Urmtoarea întâlnire cu prinii va avea loc dup
apariia metodologiei de înscriere în clasa pregtitoare
i stabilirea criteriilor de înscriere.
Informaii pentru prini oferite de ctre Inspectoratul colar Judeean putei aa aici:
http://www.isjbihor.ro/isjbihor/inscriere_primar/
Informaii pentru prini de pe pagina ocial a
Ministerului Educaiei Naionale putei aa aici:
http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/
Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu

Martie 2013
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Reculegeri spirituale
În perioada 15 -17 martie 2013 au avut loc la
Haieu reculegerile spirituale anuale ale membrilor
Reuniunii Mariane din Eparhia de Oradea. Tema propus a fost “A tri apostolatul ca membri ai Reuniunii
Mariane în Anul Credinei”, meditaiile ind propuse
de ctre printele Coriolan C. Murean, responsabilul
Departamentului de aduli al Biroului pastoral eparhial
pentru laici. Meditaiile au dezvoltat trei idei inspirate
din prima predic a Sfântului Printe Papa Francisc:
drumul în lumina lui Cristos cu Fecioara Maria, zidirea operei vii la care ne cheam Domnul, împreun cu
Sfânta Fecioar Maria, mrturisirea lui Dumnezeu în
lume, alturi de Maica Domnului în lumina unei aprofundri a credinei, a caritii i a devoiunii autentice.
Meditaiile au fost urmate de grupuri de discuii
ce au încercat s rspund la întrebrile propuse de pr.
Coriolan la nalul ecrei meditaii. Fiecare grup de
discuii a fost moderat de doi preoi.
Au participat membri ai Reuniunii Mariane din
Protopopiatele: de Oradea, imleu Silvaniei, Zalu,
Marghita, Beiu, i Supur.
Reculegerile au fost moderate de ctre printele Mihai Tegze, asistentul spiritual eparhial al Reuniunii Mariane. Organizarea evenimentului a fost coordonat de ctre
doamna prof. Florica Omilescu i de ctre pr. Mihai Tegze,
cu susinerea Biroului pstoral eparhial pentru laici.
Un moment foarte important al acestor zile de har
a fost întâlnirea cu PS Virgil Bercea, episcopul eparhial de Oradea, care a dorit s e în mijlocul membrilor
Reuniunii Mariane pentru a aduce binecuvântarea sa i
pentru a-i încuraja în continuarea apostolatului rodnic
pe care Reuniunea Marian îl desfoar în parohii.
Doamna prof. Otilia Bla, preedinta Reuniunii Mariane Eparhiale, le-a vorbit celor prezeni despre
importana buchetelor spirituale pentru Sfântul Printe
- atât pentru Papa Emerit Benedict al XVI-lea cât i
pentru actualul Suveran Pontif Francisc.
Meditaiile i grupurile de lucru au reprezentat partea formativ a acestor zile dar ele au fost alternate cu pro-

gramul liturgic-devoional: Sfânta Liturghie, Calea Sntei
Cruci, Sfântul Rozar, Paraclisul Maicii Domnului.
Participanii au fost însoii de ctre preoii spirituali ai grupurilor participante: pr. Gheorghe Turca,
Vicar Foraneu al imleului, pr. Ioan Mada, protopop
de Beiu, pr. Valer Pru, protopop de Zalu, pr. Vasile
Goje, paroh de Ardud i nu în ultimul rând de printele
Vasile Pâncotan de la Haieu.
Printele Paul Popa, responsabilul Biroului pastoral eparhial pentru laici, a adus celor prezeni salutul

su i încurajarea pentru o cretere spiritual a reuniunii mariane în toate parohiile.
La sfâritul celor trei zile de reculegeri a avut loc
o sesiune de concluzii moderat de pr. Mihai i de pr.
Coriolan, la care participanii au subliniat importana reculegerilor spirituale în viaa asociaiei, necesitatea unui
apostolat marian mai dinamic în familii, la locul de munc i în comuniti, au rearmat devoiunea lor autentic
fa de Maica Domnului i au fcut propuneri pentru o
mai mare participare a tinerilor la viaa asociaiei.
Evenimentul s-a încheiat cu Sfânta Liturghie la
nalul creia toi cei prezeni s-au consacrat din nou
Inimii Neprihnite a Sntei Fecioare Maria, întorcându-se acas sub mantia ocrotitoare a Maicii Snte i cu
mai mult bucurie i speran pentru continuarea apostolatului marian.
Simona POPP

20

VESTITORUL

ASOCIAIA CARITAS EPARHIAL ORADEA
str. Episcop Mihai Pavel, 3; tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211;
e-mail: caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro

Implic-te! S construim împreun: Casa Freniu!
Casa unei btrânei înelepte, senine i respectate!

Împreun cu 2%

Fii generoi fr s pierdei nimic!
Contribuii la nalizarea Casei Freniu direcionând 2% din impozitul pe venitul din 2012!

DATE DE IDENTIFICARE
Denumire entitate non prot
ASOCIAIA
CARITAS EPARHIAL ORADEA

Cod Fiscal
RO 17085486

Cont bancar
RO 27 BTRL 0050 1205 7261 6902
BANCA TRANSILVANIA

Fia completat se depune la Administraia Financiar sau poate aduce la sediul asociaiei.
Le vom depune noi la Administraia Financiar.
1,5 Lei

