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la sarbatoarea Învierii domnului
2013

� �

Dragi credincio�i,
Ziua Învierii Domnului este o zi de bucurie 

indiferent dup� care calendar este s�rb�torit�. S� nu 
uit�m, îns�, c� de � ecare dat� când celebr�m Sfânta 
Liturghie comemor�m, de fapt, Învierea Domnului, 
trecerea de la moarte la via��, deci �i învierea noastr� 
împreun� cu El. 

În acest an, de S�rb�toarea Învierii Domnu-
lui nostru Isus Hristos, doresc s� medit�m �i s� in-
terpret�m împreun� dou� evenimente recente care 
au marcat via�a Bisericii Catolice: retragerea Papei 
Benedict al XVI-lea �i alegerea noului Pap� – Papa 
Francisc, �i s� în�elegem rostul acestei schimb�ri. 

Vorbind despre Biseric�, Sfântul P�rinte Papa 
Benedict al XVI-lea a spus: „m-am sim�it precum 
Sfântul Petru cu Apostolii în corabie pe Marea Ga-
lileei: Domnul ne-a d�ruit multe zile însorite �i cu 
vânticel bun, zile în care pescuitul era din plin; au 
fost �i momente în care apele erau agitate �i vântul 
potrivnic, …, iar Domnul p�rea c� doarme. Dar, am 
�tiut c� în acea corabie era Domnul �i am �tiut me-
reu c�, corabia Bisericii, nu este a mea, nu este a 
noastr�, ci a Lui, a Domnului. Iar Domnul nu o va 

l�sa s� se scufunde: este El cel care o conduce, prin 
oameni, pentru c� a�a a hot�rât Domnul” (1). 

De asemenea, în primul s�u discurs public 
dup� alegere, actualul Pap� Francisc a vorbit despre 
„biserica Romei care prezideaz� în caritate peste 
toate Bisericile” (2).

Iubi�i fra�i în Hristos,
Men�ionarea lui Petru �i a Romei în discursu-

rile celor doi Papi nu este întâmpl�toare. Lui Petru 
i-a spus Isus: „�i Eu î�i zic �ie, c� tu e�ti Petru �i 
pe aceast� piatr� voi zidi Biserica Mea �i por�ile ia-
dului nu o vor birui. �i î�i voi da cheile împ�r��iei 
cerurilor �i orice vei lega pe p�mânt va �  legat �i în 
ceruri, �i orice vei dezlega pe p�mânt va �  dezlegat 
�i în ceruri” (Mt. 16, 18-19). Tot lui Petru i-a repetat 
Isus de trei ori: „Pa�te mielu�eii Mei”, „P�store�te 
oile Mele”, „Pa�te oile Mele” (cf. In. 21, 15-17). �i 
tot pentru Petru s-a rugat Isus pentru ca s� nu „piar� 
credin�a ta; �i tu, oarecând, întorcându-te, înt�re�te 
pe fra�ii t�i” (Lc. 22, 32). 

În momentul în care Isus a înviat iar apostolii 
st�teau închi�i de „frica iudeilor”, Petru a fost cel 
care „s-a ridicat �i a alergat la mormânt” (Lc. 24, 
12) ca s� cerceteze m�rturia femeilor mironosi�e. Iar, 
apoi, tot Petru a fost cel care a predicat primul în 
public: „Pe Isus Nazarineanul, …, pe care,…, voi 
L-a�i luat �i, pironindu-L, …, L-a�i omorât. Pe Aces-
ta Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile mor�ii, 
deoarece nu era cu putin�� ca El s� � e �inut de ea. 
… C�ruia noi to�i îi suntem martori” (cf. Fapte 2, 
22-32)

Iat�-l a�adar pe Petru în momente cheie din 
via�a lui Isus �i a Bisericii primare, predicând, înt�-
rind pe fra�i, p�storind. Aceasta e voca�ia încredin�at� 
lui Petru, care e transmis� din urma� în urma� pân� 
ast�zi; aceasta este voca�ia Romei de a „prezida în 
caritate peste toate Bisericile”. 

Dragii mei,
În lumina cuvintelor Papei Benedict despre 

„corabia lui Petru”, �i noi putem spune ast�zi, în 
Sfânta zi a Învierii, c� �i corabia Bisericii Greco-
Catolice a avut zile bune, momentele mari în care 
soarele str�lucea �i vântul era lin. Astfel de momente 
au fost: Unirea cu Roma, care a creat rede�teptarea 

„Aceasta este ziua pe care a f�cut-o Domnul, s� ne bucur�m �i s� ne veselim…”
(Utrenia Învierii, Stih)
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na�ional� �i spiritual� a românilor, �colile Blajului, 
care au pus bazele culturii române; Suplex Libelus 
Valahorum �i Memorandul, care cereau drepturile 
românilor din Transilvania; adunarea de pe Câmpia 
Libert��ii de la Blaj din 1848, când s-a strigat „vrem 
s� ne unim cu �ara”; reînvierea din 1989 �i ridicarea 
Bisericii noastre la rangul de Arhiepiscopie Major�. 

La aceste zile însorite, îns�, s-au ad�ugat zile-
le înnourate ale des� in��rii Bisericii Greco-Catolice 
din 1948 de c�tre comuni�ti, arestarea episcopilor, 
a preo�ilor �i a credincio�ilor, pu�c�riile �i canalul, 
moartea �i cimitirele f�r� cruci. Tot la aceste zile 
negre a� ad�uga �i perioada de dup� c�derea „cor-
tinei de � er”, când Bisericii noastre nu i s-au redat 
drepturile con� scate, iar credincio�ii greco-catolici 
continu� s� sufere.

Da, Biserica noastr� a trecut prin vremuri 
bune �i vremuri de restri�te dar, �i noi, am �tiut întot-
deauna c� suntem „în corabie cu Sfântul Petru �i cu 
Apostolii” �i c� Domnul era acolo, chiar dac� „p�-
rea c� doarme câteodat�”. El a fost mereu la cârm� 
�i nu a l�sat Biserica s� se scufunde,  iar acum Dom-
nul o face s� str�luceasc� prin martirii ei care, rând 
pe rând, vin ridica�i la cinstea altarelor. „A iubi Bi-
serica înseamn� �i a avea curajul s� iei decizii di� -
cile, înc�rcate de suferin��” (3), a accepta martiriul, 
a renun�a la putere, la totul pentru binele Bisericii �i 
din iubire fa�� de Hristos cel Înviat. Mare este Papa 
Benedict prin curajul s�u �i prin renun�area de sine 
pentru binele Bisericii.

Dragi credincio�i,
„Aceasta este ziua pe care a f�cut-o Domnul” 

– 13 martie 2013 – una dintre zilele pe care le-a f�cut 
Domnul. În aceast� zi cardinalii au ales, dintre cei 
care erau „în corabie cu Sfântul Petru �i cu Aposto-
lii”, un om „de la cap�tul lumii” (4), pentru a deveni 
noul episcop al Romei �i P�stor al turmei Bisericii. 
Un om „de la cap�tul lumii” care în umbra crucii 
dore�te s� � e chemat Francisc, un om „de la cap�-
tul lumii” care în lumina lui Hristos merge la altar 
pentru a duce un buchet de 	 ori Maicii Domnului. 
Sfântul P�rinte ne îndeamn� pe to�i „s� mergem în 
prezen�a �i lumina lui Hristos”; „s� construim Bise-
rica din pietre vii” prin puterea �i lucrarea Spiritului 
Sfânt �i „s� m�rturisim împreun� cu Sfântul Petru 
pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu” (5).

Mare om este Papa Francisc prin umilin�a �i 
în�elepciunea sa. P�rin�ii �i bunicii acestui Pap� au 
emigrat în Argentina „pentru un codru de pâine mai 
bun”, iar el se întoarce la Roma cu o extraordina-
r� „bog��ie”, cu o bog��ie spiritual�. Dup� modelul 
Papei, românii no�tri au mers, au emigrat prin lumea 
larg�, în lumina lui Hristos �i, cu siguran��, pe acolo 

pe unde sunt vor reu�i s� zideasc� multe lucruri bune 
�i vor zidi �i Biserica cea din pietre vii, m�rturisin-
du-l pe Fiul lui Dumnezeu, iar la vremea potrivit� 
poate ei, poate copii sau nepo�ii lor se vor întoarce 
acas� cu alte bog��ii �i daruri pentru România.

„Ziua Învierii, s� ne lumin�m �i s� ne 
îmbr��i��m unii pe al�ii �i s� ne zicem fra�ilor” cu tot 
omul de bun�învoire! Mari, minunate �i uneori mis-
terioase �i neîn�elese lucruri s-au întâmplat la umbra 
crucii în corabia Bisericii! S� nu uit�m c� �i noi, Bi-
serica noastr�, suntem într-un alt cap�t de lume iar 
crucea când ne-a luminat, când ne-a umbrit existen�a 
de-a lungul vremii. Dar, în lumina �i în umbra crucii 
am fost mereu cu Maica Sfânt�, iar în buchetul de 
	 ori pe care Sfântul P�rinte, Papa Francisc, l-a depus 
pe altar înaintea icoanei Maicii Domnului eram �i 
noi, � ecare cu bucuriile �i necazurile sale. Domnul 
ne-a fost maestru �i st�pân al su	 etelor, ne-a condus 
pe drumul crucii �i am fost împreun� cu El r�stigni�i 
�i, tot împreun� cu El, celebr�m biruin�a vie�ii asupra 
mor�ii la � ecare Sfânt� Liturghie.

Dragii mei,
Învierea Domnului s� v� aduc� în su	 et �i în 

inim�: 
- curajul de „a merge” prin via�� la umbra �i în 

lumina crucii lui Hristos; 
- t�ria de „a construi”, de „a zidi” mereu Bi-

serica pe sângele lui Hristos v�rsat pe cruce; 
- capacitatea de „a-L m�rturisi pe Hristos” (6) 

lumii în care tr�im.
V� îndemn cu Hristos cel înviat: „Nu v� 

teme�i! merge�i �i vesti�i!” (cfr. Mt 28, 10) lumii în-
vierea, zice�i fra�ilor tuturor, ierta�i toate pentru În-
viere! �i s� nu uita�i c�, pe marea vie�ii, sunte�i „în 
corabie împreun� cu Petru �i cu Apostolii, iar Hris-
tos Domnul este acolo”!

Tuturor v� doresc s�rb�tori s� nte �i binecu-
vântate!

Hristos a Înviat!

+ Virgil BERCEA

(1) Benedict al XVI-lea, Audien�a General�, miercuri 
27 februarie 2013
(2) Papa Francisc, Binecuvântarea „Urbi et Orbi”, 
miercuri 13 martie 2013
(3) Benedict al XVI-lea, Audien�a General�, miercuri 
27 februarie 2013
(4) Papa Francisc, Binecuvântarea „Urbi et Orbi”, 13 
martie 2013
(5) Papa Francisc, Predica la Sfânta Liturghie cu 
Cardinalii, 14 martie 2013
(6) Ibid.
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În perioada 12-13 aprilie 2013 a avut loc la Bi-
blioteca Jude�ean� Gheorghe 
incai din Oradea edi�ia 
a VIII-a a Simpozionului 
coala Ardelean�. Aceast� 
edi�ie a marcat deschiderea interna�ional� a simpozi-
onului, prin implicarea în organizarea acestuia a Co-
legiul Greco-Catolic Sfântul Atanasie Nyíregyháza 
(Ungaria), al�turi de organizatorii tradi�ionali Episco-
pia Greco-Catolic� de Oradea, Facultatea de Teologie 
Greco-Catolic� din cadrul Universit��ii Babe�-Bolyai 
Cluj-Napoca, Asocia�ia Episcop Vasile Aftenie, Prim�-
ria Municipiului Oradea �i Asocia�ia Cercet�torilor Is-
toriei Bisericii Greco-Catolice �i Biblioteca Jude�ean� 
Gheorghe 
incai din Oradea. 

Deschiderea lucr�rilor a fost marcat� de lu�rile 
de cuvânt ale doamnei Ligia Miri�an, director al Bi-
bliotecii Jude�ene Gheorghe 
incai Oradea, p�rintelui 
Cristian Barta, decanul Facult��ii de Teologie Greco-
Catolic� din Cluj-Napoca, precum �i a domnului Ioan 
Chindri�, directorul Bibliotecii Academiei Române, � -
liala Cluj-Napoca. 

A urmat expozi�ia documentar� intitulat� „Bi-
serica Greco-Catolic� sub regimul comunist. Între re-
presiune �i rezisten�� (1948-1989)” organizat� de c�tre 
speciali�tii bibliotecii gazd� �i prezentat� de c�tre dl. 
Silviu Sana, dup� care s-a trecut la prezentarea lucr�-
rilor. Întrucât anul acesta este declarat Anul Credin�ei, 
primul material prezentat a fost cel al domunului Ioan 
Marius Bucur, intitulat „Din culisele (in)justi�iei comu-
niste. Procesul episcopului Alexandru Rusu (1957).” 
Au urmat apoi, prezentarea lucr�rilor participan�ilor 
din str�in�tate. 

A doua zi, sâmb�t�, lucr�rile au continuat cu lan-

Edi�ia a VIII-a a Simpozionului 	coala Ardelean�

sarea a dou� c�r�i �i anume Cornel Tatai-Balt�, Calei-
doscop artistic, prezentat� de c�tre dl. Daniel I. Iancu 
�i Augustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul 
Ioan Inocen�iu Klein (1728–1751), edi�ia a II-a, reali-
zat� prin confruntarea cu manuscrisul original de Ioan 
Chindri� �i Niculina Iacob, prezentare realizat� de c�tre 
dl. Mircea Popa. Apoi s-a trecut la sus�inerea lucr�rilor 
pe dou� sec�iuni, „Istoria culturii. 
coala Ardelean�”, 
sec�iune moderat� de c�tre prof. Ioan Chindri�, respec-
tive „Istoria bisericii române�ti” moderat� de c�tre 
prof. Remus Câmpeanu.

Toate lucr�rile prezentate vor �  publicate într-un 
volum editat în colaborare cu partenerii de la Colegiul 
Greco-Catolic Sfântul Atanasie Nyíregyháza.

De asemenea, organizatorii doresc ca de anul vi-
itor s� � e extins� participarea interna�ional�.

Pr. Florin JULA

Duminic�, 24 martie, pe la 
orele 14:00, credincio�ii împreun� 
cu un grup de copii din Holod, au 
celebrat „Calea Crucii” în biserica 
parohial�.

La eveniment au participat 
preo�ii din protopopiat: Pr. Iulian 
Terec din parohia Dumbrava, Pr. 
Cezar Morut din parohia Ceica, Pr. 
Alexandru Chivari din parohia Ca-
lea Mare, Pr. Prof. Dr. Alexandru 
Buzalic - care la sfâr�itul procesiu-
nii a adresat un cuvânt de înv���tu-
r�, vorbind despre cruce �i drumul 
crucii.

În încheiere p�rintele paroh 
Ioan Florin T�tar a mul�umit parti-
cipantilor pentru respectul �i recu-
no�tin�a adus� jertfei lui Isus.

CALEA CRUCII celebrat� în parohia greco-catolic� din Holod
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 Alocu�iunile Papei Francisc la Rug�ciunea Angelus

Iubi�i fra�i �i surori,
Bun� ziua �i Pa�te fericit vou� tuturor! V� mul-

�umesc c� a�i venit �i ast�zi numero�i pentru a împ�rt��i 
bucuria Pa�telui, mister central al credin�ei noastre. Fie ca 
for�a Învierii lui Cristos s� poat� ajunge la orice persoan� 
– în special la cei care sufer� – �i la toate situa�iile care au 
mai mare nevoie de încredere �i de speran��. Cristos a în-
vins r�ul în mod deplin �i de� nitiv, dar ne revine nou�, oa-
menilor din orice timp, s� primim aceast� victorie în via�a 
noastr� �i în realit��ile concrete ale istoriei �i ale societ��ii. 
Pentru aceasta mi se pare important s� subliniez ceea ce 
îi cerem ast�zi lui Dumnezeu în liturgie: “Dumnezeule, 
Tu spore�ti necontenit Biserica Ta, d�ruindu-i prin Botez 
noi � i. D� slujitorilor T�i harul s� r�mân� � deli în tr�irea 
Sacramentului pe care l-au primit prin credin��” (Rug�-
ciunea zilei de Luni din Octava Pa�telui).

Este adev�rat, Botezul care ne-a f�cut � i ai lui 
Dumnezeu, Euharistia care ne une�te cu Cristos, trebuie 
s� devin� via��, adic� s� se traduc� în atitudini, compor-
tamente, gesturi, alegeri. Harul con�inut în Sacramentele 
pascale este un enorm poten�ial de reînnoire pentru exis-
ten�a personal�, pentru via�a familiilor, pentru rela�iile 
sociale. Dar totul trece prin inima uman�: dac� eu m� 
las atins de harul lui Cristos înviat, dac� îi permit s� m� 
schimbe în acel aspect al meu care nu este bun, care poa-
te s� fac� r�u mie �i celorlal�i, atunci permit victoriei lui 
Cristos s� se a� rme în via�a mea, s� l�rgeasc� ac�iunea 
sa binef�c�toare. Aceasta este puterea harului! F�r� har 
nu putem nimic. F�r� har nu putem nimic! 
i cu harul 
Botezului �i al Împ�rt��aniei euharistice pot s� devin in-
strument al milostivirii lui Dumnezeu, al acelei frumoase 
milostiviri a lui Dumnezeu.

A exprima în via�� Sacramentul pe care l-am pri-
mit: iat�, iubi�i fra�i �i surori, angajarea noastr� zilnic�, 
dar a� spune �i bucuria noastr� zilnic�! Bucuria de a ne 
sim�i instrumente ale harului lui Cristos, ca ml�di�e ale 
vi�ei care este El însu�i, însu	 e�i�i de seva Duhului S�u! 
S� ne rug�m împreun�, în numele Domnului mort �i învi-
at �i prin mijlocirea Preas� ntei Maria, pentru ca Misterul 
pascal s� poat� ac�iona profund în noi �i în acest timp al 
nostru, pentru ca ura s� lase locul iubirii, minciuna adev�-
rului, r�zbunarea iert�rii, triste�ea bucuriei. www.ercis.ro

Apostolilor de unde le venea bucuria vestirii
14.04.2013

R�mâne�i � deli în tr�irea Sacramentului
1.04.2013

Iubi�i fra�i �i surori, bun� ziua!
A� vrea s� m� opresc pe scurt asupra paginii din 

Faptele Apostolilor care se cite�te în liturgia din aceast� 
a treia duminic� a Pa�telui. Acest text ne arat� c� prima 
predic� a apostolilor la Ierusalim a umplut cetatea de ves-
tea c� Isus a înviat cu adev�rat, conform Scripturilor, �i 
era Mesia cel vestit de profe�i. Marii preo�i �i conduc�torii 
cet��ii au încercat s� sugrume înc� de la na�tere comunita-
tea celor care credeau în Cristos �i i-au închis pe apostoli, 
poruncindu-le s� nu mai înve�e în numele S�u. Îns� Petru 
�i ceilal�i unsprezece au r�spuns: “Trebuie s� ascult�m 
mai degrab� de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul 
p�rin�ilor no�tri l-a înviat pe Isus… l-a în�l�at la dreapta 
sa drept conduc�tor �i mântuitor… Martori ai acestor lu-
cruri suntem noi �i Duhul Sfânt” (Fapte 5,29-32). Atunci 
i-au biciuit pe apostoli �i le-au poruncit din nou s� nu mai 
vorbeasc� în numele lui Isus. 
i ei au plecat, a�a spune 
Scriptura, “bucuro�i pentru c� au fost învrednici�i s� îndu-
re batjocur� pentru numele lui” (v. 41).

Eu m� întreb: unde au g�sit primii discipoli for�a 
pentru aceast� m�rturie a lor? Nu numai atât: de unde le 
venea bucuria �i curajul vestirii, în po� da obstacolelor �i a 
violen�elor? S� nu uit�m c� Apostolii erau persoane sim-
ple, nu erau c�rturari, înv���tori ai Legii, nici apartenen�i 
la clasa sacerdotal�. Cum au putut, cu limitele lor �i perse-
cuta�i de autorit��i, s� umple Ierusalimul cu înv���tura lor 
(cf. Fapte 5,28)? Este clar c� numai prezen�a Domnului 
înviat cu ei �i ac�iunea Duhului Sfânt pot s� explice acest 
fapt. Domnul care era cu ei �i Duhul care îi determina la 
predicare explic� acest fapt extraordinar. Credin�a lor se 
baza pe o experien�� atât de puternic� �i de personal� a lui 
Cristos mort �i înviat, încât nu le era fric� de nimic �i de 
nimeni �i chiar vedeau persecu�iile ca un motiv de onoare, 
ce le permitea s� mearg� pe urmele lui Isus �i s� se aseme-
ne cu El, m�rturisind cu via�a.

Aceast� istorie a primei comunit��i cre�tine ne 
spune un lucru foarte important, care este valabil pentru 
Biserica din toate timpurile, �i pentru noi: atunci când o 
persoan� îl cunoa�te cu adev�rat pe Isus Cristos �i crede 
în El, experimenteaz� prezen�a sa în via�� �i for�a Învierii 
Sale �i nu poate s� nu comunice aceast� experien��. (...) 
Rugându-ne împreun� Regina coeli, s� cerem ajutor Prea-
s� ntei Maria pentru ca Biserica din toat� lumea s� ves-
teasc� cu franche�e �i curaj Învierea Domnului �i s� dea 
m�rturie puternic� despre ea cu semne de iubire fratern�. 
Iubirea fratern� este m�rturia cea mai apropiat� pe care 
noi putem s-o d�m c� Isus este cu noi viu, c� Isus a înviat. 
S� ne rug�m în mod deosebit pentru cre�tinii care îndu-
r� persecu�ie; în acest timp sunt atâ�ia cre�tini care îndur� 
persecu�ie, atâ�ia, atâ�ia, în atâtea ��ri: s� ne rug�m pentru 
ei, cu iubire, din inima noastr�. S� simt� prezen�a vie �i 
înt�ritoare a Domnului Înviat.
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Vestea recunoa�terii martiriului monseniorului 
Ghika de c�tre noul Pap� Francisc, printre primele acte 
o� ciale ale ponti� catului, ne-a oferit înc� o �ans� - ne-
sperat� parc� în aceste vremuri tulburi - de a vedea c� �i 
România are acces la acel circuit al valorilor universale 
scrise prin simplitate, f�r� trâmbi��ri inutile.

Monseniorul Prin� Vladimir Ghika, decedat în 
1954 la închisoarea Jilava la vârsta de optzeci �i unu 
de ani, spunea c� unirea cu Roma nu l-a f�cut mai pu�in 
ortodox, ci l-a ajutat s�-�i adânceasc� crezul în aceast� 
extraordinar� sensibilitate de spirit pe care a construit-o 
Biserica Catolic� Una, a primelor secole. Figur� de în-
alt� clas�, nepot de principe, înrudit cu elita boierimii 
române�ti �i aristocra�ia Fanarului, dar �i cu nobilimea 
european�, prin mama sa, Moret de Blaremberg - care 
descindea tocmai din Henric al IV-lea al Fran�ei – are 
ascendentul su	 etesc al personajului care face istorie.
Ajutat de o memorie fantastic� �i de ra� nata în�elegere 
a detaliului, Monseniorul a ucenicit pe c�ile diploma-
�iei, f�când bine �i captând aten�ia lumii spre �ara de 
unde provenea. Se �tie îns� mai pu�in c� prin�ul Ghika, 
dup� o str�lucit� prezen�� în Fran�a, în rândurile cle-
rului diecezei Parisului, c�reia îi apar�inea �i dup� pe-
riplul interna�ional care i-a permis s� ajung� pe toate 
continentele, chiar �i în îndep�rtata Japonie, a fost un 
mare prieten al Bisericii Române Unite, cu centrul la 
Blaj, pe care o admira �i o respecta �i în rândurile c�reia 

Vladimir Ghika - zestrea de s� n�enie a unui nou martir român în 
Biserica Universal�

ar �  dorit ini�ial s�-�i înscrie apostolatul. A primat mai 
târziu, pe deplin justi� cat�, chemarea sa spre universa-
litate, în�elegând c� limba Apusului îi deschidea por�ile 
traducerilor de su	 et dinspre R�s�ritul care îl forjase �i 
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calea c�tre ��rmurile occidentale, pentru care putea s� 
� e sans titre ambasadorul su	 etului românesc.

Monseniorul Ghika a bene� ciat înc� de la în-
ceputul preo�iei sale de putin�a de a celebra în ambe-
le rituri – latin �i grec – �i a avut dup� întoarcerea în 
�ar�, prin 1939, un îndelung �i fructuos apostolat la 
biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din strada Polon�, 
biseric� vicarial� a românilor uni�i la a c�rei s� n�ire 
participase ca mirean pe 6 decembrie 1909. Practic, 
slujirea lui la Bucure�ti, atunci când n-o f�cea prin ca-
sele „enoria�ilor” s�i sau la sanatoriul ctitorit de el �i 
la capela Sacre-Coeur, se împlinea, pân� în 1948, la 
bisericu�a unit� „Sfântul Vasile”,al�turi de urma�ii lui 
Micu-Klein �i ai celor care au f�cut România Mare.
Zeci de tineri ardeleni sau bucure�teni, membri ai Aso-
cia�iei Studen�ilor Români Uni�i (ASTRU) frecventau 
întâlnirile cu Monseniorul de la biserica „Polon�”, ad�-
pându-se la acea bucurie inspirat� de „sfântul” cobo-
rât parc� de pe icoane, care i-a preg�tit, f�r� s� �tie, 
pentru vremea însângerat� a prigonirilor. A mers cu 
mul�i dintre ei în închisori, urcând acela�i calvar �i a 
a	 at acolo, între zidurile sordide ale iadului comunist, 
puterea de a surâde de prostia r�ului care, prin sufe-
rin��, forja s� n�i ne�tiu�i �i f�r� num�r, pentru care 
Dumnezeu a putut rev�rsa haruri îmbel�ugate peste 
p�mântul românesc. Astfel, cel numit „Monse”cu can-
doare �i intimitate juvenil�, al�turi de al�i doi muce-
nici, episcopii uni�i Vasile Aftenie „Preas� ” (+1950) 
�i Tit Liviu Chinezu (+1955) – care î�i a�teapt� �i ei 
rândul la Roma pentru a le �  recunoscut� m�rturia 
sângelui v�rsat pentru Isus �i Biserica Una – au ofe-
rit tinere�ii în�elepciunea care vine din dialogul sa-
cru dintre genera�ii, a�ezat pe încredere �i altruism.
Bucuria unui nou martir român, proclamat în curând 
de Biserica Catolic�, readuce su	 etul românesc la cin-
stea elementar� a bunului sim� universal. Mesajul mon-
seniorului Ghika ne con� rm� prin curajul simplu al 
m�rturiei sale c� via�a cre�tin� nu se rezum� la simpla 
apartenen�� la un univers cre�tin provincial sau la rigu-
rozitatea moralismului, ci constituie amprenta ve�nici-
ei într-o via�� de om prin pecetea bucuriei împ�rt��ite 
a Împ�r��iei lui Dumnezeu. Pentru beati� carea de la 
toamn�, românii greco-catolici se vor bucura s� închine 
viitorului Fericit - dup� propriile a�ez�minte – icoana �i 
troparul care îi vor consemna Monseniorului, în univer-
sul liturgic r�s�ritean de origine, martirajul iubirii sale 
pentru Cristos. Fiindc� orice om de valoare prime�te 
statur� �i demnitate de la îndurarea lui Dumnezeu, din 
iubirea care se d�ruie�te – f�r� re	 ectoare sau aplauze - 
din t�ria unui caracter forjat prin generozitate, clip� de 
clip�. Din omenia acelui prezent devenit ve�nic � indc� 
îl arat� pe Dumnezeu.

+ Mihai FR
�IL

www.romanialibera.ro

Sfântul P�rinte Papa Francisc a semnat mier-
curi, 27 martie 2013, decretul prin care recunoa�te 
„martiriul slujitorului lui Dumnezeu Vladimir Ghi-
ka, preot diecezan; n�scut la Istanbul (Turcia) la 25 
decembrie 1873 �i ucis din ur� fa�� de credin�� la 
Bucure�ti (România) la 16 mai 1954”. Astfel, Vla-
dimir Ghika, preot catolic �i principe român, va fi 
ridicat curând la cinstea altarelor �i înscris în rân-
dul ferici�ilor �i sfin�ilor Bisericii Catolice.

Monseniorul Vladimir Ghika, preot romano-
catolic, la 18 noiembrie 1952, în plin� prigoan� a 
regimului comunist împotriva Bisericii Catolice, 
a fost arestat pe o strad� din Bucure�ti în timp ce 
ie�ea din casa unei bolnave c�reia îi administrase 
Sfintele Taine. Dup� un an de anchete �i torturi, a 
fost condamnat la trei ani de închisoare. Avea 80 de 
ani. Sl�bit, înfometat �i suferind, a încetat din via�� 
în închisoarea din Jilava doi ani mai târziu, la 16 
mai 1954. 

„Este un dar deosebit nu numai pentru Arhi-
dieceza noastr�, dar pentru întreaga Biseric� Cato-
lic� din România, pentru �ara �i poporul nostru din 
care s-a n�scut aceast� mare personalitate, Vladimir 
Ghika, preot martir. Frumos semnal trimis de Sfân-
tul P�rinte Francisc Bisericii �i ��rii noastre, prin 
semnarea decretului de recunoa�tere a martiriului 
acestui fiu al Bisericii �i al neamului nostru!”, a 
declarat ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop mitropolit de 
Bucure�ti.

„Credincio�ii �i preo�ii Arhidiecezei Roma-
no-Catolice de Bucure�ti au avut mereu convinge-
rea ferm� c� Monseniorul Vladimir Ghika �i-a dat 
via�a ca martir pentru credin�� �i de aceea, înc� din 
1991, ÎPS Ioan Robu a adresat Sfântului Scaun ce-
rerea pentru începerea Procesului în Cauza de bea-
tificare �i canonizare a monseniorului. Existau deja 
dovezi �i multe m�rturii despre via�a de credin�� a 
monseniorului �i moartea lui martiric�. Ne bucur� 
nespus vestea confirm�rii martiriului monsenioru-
lui Vladimir Ghika, pe care putem s�-l numim de 
acum venerabil. Este primul martir al Bisericii lo-
cale care va fi declarat fericit”, a explicat Pr. Fran-
cisc Ungureanu, postulatorul cauzei de beatificare 
�i canonizare a monseniorului Vladimir Ghika.

Pr. Francisc DOBO	 
Purt�tor de cuvânt

Arhiepiscopia Romano-Catolic� Bucure�ti

Vladimir Ghika, preot �i 
principe român, declarat 

martir pentru credin�� de c�tre 
Papa Francisc
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 Icoana Cina cea de tain�
Alexandru Paul GHERMAN

Icoana Cina cea de tain� pe care m-am decis s� 
o prezint, apar�ine �colii iconogra� ce din nordul Rusie �i   
face parte din tradi�ia bizantin� a  secolului al XV –lea. 
Ea a fost p�strat� �i îngrijit� cu mare grij� �i s� n�enie de-a 
lungul veacurilor. Icoana aminte�te sp�larea picioarelor 
apostolilor, dezv�luie tr�darea lui Iuda, vorbe�te despre 
porunca dragostei fr��e�ti, lep�darea lui Petru, îmb�rb�ta-
rea apostolilor, f�g�duirea Spiritului Sfânt �i în � nal, ros-
tirea câtorva cuvinte de r�mas bun. Observ�m c� cina are 
loc în apropierea cet��ii Ierusalimului din �inutul Iudeii. 
Cl�direa templului se poate observa în fundalul icoanei, 
care ne ajut� s� localiz�m ac�iunea momentului. Deoarece 
este o icoan�, iconograful care a zugr�vito, nu a dorit s� 
î�i pun� amprenta în realizarea ei, de aceea personajele nu 
sunt bine conturate, masa nu este împodobit� în mod ex-
cep�ional sau sala nu are o arhitectur� aparte, pentru a nu 
se pierde valoarea religioas� a ei. Cel care prive�te aceast� 
icoan�, trebuie s� treac� de aceste elemente exterioare �i 
s� lase icoana s� se deschid� în fa�a lui pentru a putea �  
cuprins de momentul de rug�ciune �i intimitate spiritual�. 
Isus este prezentat aparte în aceast� icoan�, este u�or de 
observat, deoarece El este singurul de la mas� care are au-
reol�. Este reprezentat cu nimbul cruci� c�rii în cadrul c�-
ruia se cite�te începutul �i sfâr�itul prin rotunjimea aurit� a 
aureolei. Aureola sau cercul luminos din jurul capului este 
semn al puterii divine, al biruin�ei �i al s� n�eniei. Isus se 
a	 � în col�ul mesei, împreun� cu cei doisprezece apostoli, 
iar la pieptul lui este aplecat apostolul Ioan, discipol cel 
mai drag al lui Isus, gest care semni� c� recuno�tin�a c�tre 
Isus. La polul opus lui Ioan este reprezentat Iuda, care î�i 
întinde mâna s� iei o bucat�, uitându-se pu�in c�tre Isus. 
Privirea lui Isus Cristos se îndreapt� înspre Petru �i Iuda, 
ultimul întrând în tenta�ia avari�iei �i mândriei, îl tr�deaz� 
pe Cristos, iar Petru intrat în tenta�ia reneg�rii, într-un mo-
ment de cump�n� a� rmând de trei ori c� nu îl cunoa�te pe 
Isus. De altfel, privirea lui Isus exprim� cump�tare, blân-
de�e, chibzuin�� �i mil� neîncetat�. Apostolii care apar în 
icoan� sunt: Simon Petru, Pavel Natenau, Ioan teologul, 
Matei, Marcu, Andrei, Simon Zelotul, Iacov, Vartolomeu, 
Toma, Filip. Iconograful surprinde în chipurile ucenicilor 
mirarea la vorbele adresate de Isus Cristos, ei se priveau 
unii pe al�ii f�r� s� în�eleag� despre ce vorbe�te Mântu-
itorul. Unicul care nu schi�eaz� în privire nici o preocu-
pare sau mirare este Iuda, el din contr�, inten�ioneaz� s� 
ia paharul de pe mas�. Tr�d�torul a ie�it în eviden�� prin 
privirea lui în�el�toare diferit� de privirea celorlal�i care se 
uitau unii la al�ii întreb�tor.

Diferen�a dintre Iuda �i al�i discipoli se observ� �i 
prin gesturile mâinilor. De exemplu, mâinile lui Ioan nu 
sunt îndreptate spre hran�, hran� material�, ci sunt ridicate 
sub form� de rug�minte, rug�ciune c�tre Isus. În Sfânta 
Scriptur� este scris c� unul dintre discipoli, acela pe care 
Isus l-a iubit cel mai mult, se a	 � la mas� al�turi de Isus. 

Simon Petru îi face un semn cu mâna acestuia si i-a zis: 
Întreab� cine este despre care vorbe�te. �i c�zând ace-
la astfel la pieptul lui Isus, I-a zis: Doamne, cine este? 
(In 13, 24-25). Acest moment este scena reprezentat� în 
icoan�. Isus le r�spunde: Acela este, c�ruia Eu, întingând 
buc��ica de pâine, i-o voi da. �i întingând buc��ica, a lu-
at-o �i a dat-o lui Iuda, � ul lui Simon Iscarioteanul. (In 
13, 26), Chiar omul cu care eram în pace, în care am n�-
d�jduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva 
mea c�lcâiul. (Ps 40, 9). Deoarece Iuda este surprins �i 
încurcat de demascarea planului, s-a ridicat în grab� �i a 
p�r�sit camera. Isus i-a spus: Ce ai s� faci, f� mai curând 
(In 13, 27). Observ�m foarte evident c�, în aceast� icoan�, 
Isus Cristos nu este situat în centrul mesei, cum ar �  fost 
normal pentru aceast� cin�, ci în dreapta, la cap�tul mesei. 
De altfel, observ�m c� masa este pu�in oval�, de culoare 
alb-g�lbuie, ceea ce semni� c� puritatea, credin�a în Dum-
nezeu, ve�nicia. Pe mas� se a	 � trei obiecte sub forma de 
cupe sau pahar ori potir. Iuda este aplecat pe mas� �i în-
tinde mâna spre recipient, ceea ce semni� c� faptul c� el 
încalc� cuvântul Domnului, se orienteaz� doar spre sati-
sfacerea nevoilor trupe�ti. De asemenea, masa este împo-
dobit� cu ni�te semne cre�tine sub forma unei cruci, unele 
mai complicate, altele mai simple. Crucea este unul dintre 
simbolurile fundamentale al�turi de cerc �i p�trat. Crucea 
se înscrie în cerc împ�r�indu-l în patru, din ea se ob�in p�-
tratul �i triunghiul. Ca �i p�tratul,crucea simbolizeaz� p�-
mântul, � ind expresia aspectelor intermediare ale acesteia. 
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Crucea este simbolul intermediarului, al mijlocitorului, al 
celui care este prin natura sa comuniunea dintre p�mânt �i 
cer. Se întâlnesc pe mas� cruci într-o form� stilistic�, apoi 
cruci mari, cruce cu simboluri celtice care se intersecteaz� 
cu simbolismul cre�tin: cerul, p�mântul, focul �i apa. Cele 
dou� axe ale crucii ne trimit cu gândul la scurgerea tim-
pului, la punctele cardinale ale spa�iului. În Centrul crucii 
nu exist� nici timp, nici schimbare, este un loc de trecere 
dintre lumea noastr� �i cealalt�. Masa evoc� un ritual al 
împ�rt��irii, este imaginea centrului spiritual. Masa alb� 
opac� simbolizeaz� vechea lege, Isus �i apostolii stau �i 
m�nânc� de Pa�ti. Masa ornat� cu cruci celebreaz� noile 
Pa�ti prin sacri� ciul lui Cristos pentru omenire. Ve�min-
tele lui Isus Cristos din icoan� sunt alc�tuite din: o tunic� 
sau un hiton care este o hain� de dedesubt destul de larg� 
iar ca lungime este pân� la c�lcâie �i sandale care constau 
din t�lpi de piele prinse pe picior cu curele. Tunica are o 
culoare ro�ie care semni� c� dragostea, frumuse�ea �i divi-
nitatea Lui. Ea este închis� la brâu iar peste ambii umeri 
ai Mântuitorului din fa�� �i din spate se reg�sesc ni�te fâ�ii 
înguste, �esute pe hain�, numite klav, care ajung pân� la 
poale. Klavul este simbolul celui trimis �i este atribuit lui 
Isus Cristos ca Unuia care este trimis de Dumnezeu Tat�l 
pentru a mântui lumea: Pentru c� M-am coborât din cer, 
nu ca s� fac voia mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine. 
�i aceasta este voia Celui ce M-a trimis, ca din to�i pe care 
Mi i-a dat Mie s� nu pierd nici unul, ci s�-i înviez pe ei în 
ziua cea de apoi. (In 6, 38-39). De asemenea, klavul este 
�i al apostolilor ca trimi�i ai lui Dumnezeu care vestesc 
oamenilor voia �i cuvântul S�u. Culoarea klavului se de-
osebe�te de culoarea tunicii Mântuitorului, are o culoare 
albastr� care semni� c� cerul �i natura uman� a acestuia. 
Combina�ia de vestimenta�ie ro�ie �i albastr� red� un an-
samblu strident care semni� c� umanitatea �i divinitatea.

La Ioan �i Iuda predomin� culoarea ro�ie, iar la al�i 
apostoli, predomin� culoarea verde, care este simbolul re-

înnoirii, al speran�ei. La Petru, se observ� culoarea maro, 
care simbolizeaz� umilin�a �i culoarea galben� ceea ce 
simbolizeaz� via�a cea ve�nic� �i credin�a în Dumnezeu. 
În timpul Cinei Pascale, Isus Cristos a instituit sacramen-
tul Euharistiei. Isus a luat pâinea �i dup� ce a rostit binecu-
vântarea, a rupto �i a dato discipolilor S�i, zicând: Lua�i, 
mânca�i, acesta este Trupul Meu. (Mc 14, 22b), apoi lu� 
o cup� în care se a	 a vinul, rosti binecuvântarea �i le-a 
dat-o apostolilor: �i luând paharul, mul�umind, le-a dat �i 
au b�ut din el to�i. �i a zis lor: Acesta este Sângele Meu, al 
Legii celei noi, care pentru mul�i se vars�. (Mc 14, 23-24). 
Primul leg�mânt dintre Dumnezeu �i poporul Iudeu a fost 
cons� n�it prin sângele animalelor jert� te, acum, al doilea 
leg�mânt este înf�ptuit de Isus Cristos. Un leg�mânt în-
tre Dumnezeu �i întreaga omenire cons� n�it  prin sângele 
lui Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu, jert� t pe cruce ca 
r�scump�rare pentru p�catele lumii. Pe temeiul acestei 
jertfe, Isus ne-a l�sat sacramentul Euharistiei �i liturghia 
care prelunge�te în istoria lumii jertfa. Euharistia astfel, ce 
s-a mai denumit �i Cina Domnului, s-a înf�ptuit pentru ca 
în cadrul �i în semnul Cinei, Isus în ajunul p�timirii sale, 
a instituit memorialul Pa�telui. Astfel, la Cin�, Isus este 
prezentat ca � ind cel care prezideaz�, spune binecuvânta-
rea, frânge pâinea �i o împarte.. Pâinea înc�rcat� cu via�� 
divin� este rupt� �i împ�r�it� ucenicilor care, mâncând-o 
sunt antrena�i în acest curent de via�� divin�

Euharistia este o aducere de mul�umire, omul re-
cunoa�te cu bucurie c� orice dar începând cu cel al vie�ii 
vine de la Dumnezeu. 

  Aceast� icoan� bizantin� pe care am ales-o pot 
spune c� descrie cel mai bine testul din Ioan 13, 1-33. 
Cina cea de tain� reprezint�, înainte de toate, masa de r�-
mas bun la care Isus î�i exprim� încrederea în Dumnezeu 
�i d� ultimele dispozi�ii ucenicilor s�i. Este de asemenea 
gestul profetic prin care El exprim� sensul mor�ii sale de 
martir: inaugurarea noului Leg�mânt.

Icoana transmite un mesaj luminos: chiar dac� m� 
va vinde, voi aduce mântuirea tuturor.

Excelen�ei Sale,
Domnului Victor Ponta
Prim Ministru al Guvernului României
Stimate Domnule Prim-Ministru, 
Biserica Romano-Catolic� �i Biserica Greco-Ca-

tolic� din România au a	 at, dintr-o emisiune televizat� 
luni seara, c� miercuri, Guvernul pe care-l conduce�i î�i 
va asuma r�spunderea pe proiectul de lege care s� � na-
lizeze procesul de restituire a propriet��ilor con� scate 
de regimul comunist.

Vestea ne-a luat prin surprindere, deoarece acest 
proiect face referire �i la propriet��ile care au apar�inut 
cultelor, îns� nici una dintre Bisericile noastre nu a fost 
consultat� în elaborarea acestui proiect de lege.

Considerând c� acest proiect de lege ne afectea-

z� direct, V� solicit�m s� amâna�i asumarea r�spunderii 
pe acest proiect de lege pân� la sfâr�itul lunii aprilie, 
dându-ne astfel timp s� aducem amendamente la arti-
colele proiectului de lege care ne privesc.

Dac� propriet��ile Bisericilor noastre, la fel ca 
ale atâtor cet��eni români, au fost con� scate de c�tre 
comuni�ti f�r� s� � m consulta�i, ni se pare � resc s� � m 
consulta�i �i implica�i în elaborarea proiectului de lege 
propus s� rezolve aceast� problem�.

V� mul�umim �i V� asigur�m de întreaga noastr� 
considera�ie.

† Lucian Cardinal MURE	AN
Pre�edintele Conferin�ei Episcopale Române

Episcopii catolici din România au scris primului ministru
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V-a�i dorit vreodat� ca ziua s� aib� 30 de ore? 
Dac� am avea înc� vreo câteva ceasuri la dispozi�ie, ne 
închipuim c� am mai sc�pa de presiunea sub care tr�im, 
în urma noastr� r�mân o mul�ime de lucruri neterminate. 
E-mail -uri la care nu am r�spuns, prieteni cu care nu ne-
am întâlnit, locuri pe care nu le-am v�zut, c�r�i pe care 
nu le-am citit - toate ne obsedeaz� în momentele noastre 
de lini�te, când ne oprim s� ne facem bilan�ul.

Dar ar reu�i oare o zi de 30 de ore s� ne rezolve toa-
te aceste probleme? Nu am ajunge destul de repede s� ne 
sim�im la fel de frustra�i ca acum, când ziua nu are decât 
24? A�a cum munca unei mame nu se sfâr�e�te niciodat�, 
nici munca unui student, a unui profesor, a unui muncitor 
sau a oricui altcuiva nu se poate încheia.

Dac� ne oprim ca s� analiz�m, constat�m c� dilema 
noastr� este mai profund� decât lipsa timpului; în fond, este 
o problem� de priorit��i. Munca grea nu ne sperie. 
tim de 
la început c� vom intra în vitez� pentru ore nesfâr�ite, dar 
oboseala acumulat� va �  compensat� de sentimentul dato-
riei împlinite. Dac� evalu�m o lun� sau un an �i ne sim�im 
strivi�i de gr�mada de lucr�ri neterminate, constat�m c� ne-
cazul nu ne vine de la munca prea grea, ci de la îndoieli �i 
de la neîncredere. Solicit�rile ne-au condus într-o zon� a 
frustr�rii, în sinea noastr� este nevoie s� recunoa�tem: „n-
am reu�it s� închei ce-ar �  trebuit s� fac; în schimb am rea-
lizat lucruri pe care nu era nevoie s� le fac”.

Pericolul cel mai mare care te pânde�te este s� la�i 
lucrurile urgente s� le cople�easc� pe cele importante. Pri-
vind lucrurile astfel, se ridicând� problema foarte sensibi-
l� a priorit��ilor.

Tr�im într-o tensiune permanent�, cauzat� de con-
fruntarea dintre URGENT �i IMPORTANT. Necazul este 
c�, de multe ori, o problem� important� nu trebuie neap�rat 
rezolvat� acum sau m�car s�pt�mâna asta. În schimb, o sar-
cin� urgent� cere ac�iuni imediate, ceea ce duce la solicit�ri 
�i presiuni f�r� sfâr�it.

Nici acas� nu ne mai sim�im ca într-o citadel�; nu 
sc�p�m de sarcinile urgente, din cauza telefonului, care 
str�bate zidurile �i ne transmite solicit�ri urgente. Tenta�ia 
momentan� a lucrurilor care ne capteaz� aten�ia pare ire-
zistibil� �i important�, dar ele ne storc energia. În lumina 
perspectivei timpului, îns�, falsa lor prioritate p�le�te; �i ne 
vin în minte problemele pe care le-am abandonat cu un sen-
timent de neîmplinire. Ne d�m astfel seama c� am devenit 
sclavii „tiraniei urgentului”.

Timpul este o resurs� deosebit�. În � ecare zi, � ecare 
om „prime�te” la fel de mult din aceast� resurs�. Timpul nu 
poate �  p�strat pentru mai târziu. Nu exist� un întrerup�tor 
care s�-1 economiseasc�. Nu are înlocuitori. Timpul trebuie 
folosit într-un ritm unic, de 60 de secunde pe minut.

Ca �i managementul altor resurse, cel al timpului 
poate �  îmbun�t��it prin analiz� �i plani� care. Pentru a 
în�elege �i aplica principiile managementului timpului, 
trebuie s� a	 a�i cum anume vi-1 folosi�i, �i ce probleme 
pot ap�rea atunci când dori�i s�-1 utiliza�i mai în�elept - �i 

SUNTEM ST�PÂNII TIMPULUI NOSTRU?
Alin CRE�U

de ce pot ap�rea acele probleme. Plecând din acest punct, 
pute�i s� v� îmbun�t��i�i e� cacitatea �i e� cien�a.

Managementul timpului are loc la un nivel personal �i 
este nevoie s� se armonizeze cu stilul �i condi�iile dumnea-
voastr�. Dac� dori�i s� înl�tura�i obiceiuri vechi de o via��, 
ave�i nevoie de foarte mult� hot�râre; dar aceast� op�iune v� 
apar�ine în întregime. Aplicând aceste principii ve�i bene� cia 
de toate avantajele unei mai în�elepte investi�ii a timpului.

Dac� dori�i s� îmbun�t��i�i felul în care v� folosi�i 
timpul, cel mai bun punct de pornire este a	 area m�surii în 
care vi-1 pute�i controla. Nimeni nu are un control total asu-
pra programului s�u zilnic. Totdeauna se g�se�te ceva sau ci-
neva care s� intervin�. Cu toate acestea, � ecare din noi avem 
un oarecare control - probabil chiar mai mare decât credem.

O parte din timp (cel de munc� sau de �coal�) are un 
caracter regulat � ind rezervat activit��ilor respective. Dar 
chiar �i în aceste intervale bine structurate, g�sim oportu-
nit��i de a ne selecta sarcinile sau activit��ile pe care dorim 
s� le facem �i de a le stabili priorit��ile. Exercitarea acestei 
libert��i de ac�iune ne poate face st�pâni pe timpul nostru.

Plani� carea este un proces complex. Unii o realizea-
z� cu u�urin��, al�ii nu, p�rând atât de prin�i în realizarea 
activit��ilor �i în respectarea termenelor, încât pretind c� nu 
mai au timp �i pentru ea. Cu toate acestea, plani� carea ne 
ofer� o cheie cu care putem s� ne eliber�m de presiunea pe 
care o exercit� asupra noastr� timpul prea scurt, � ind meto-
da prin care ne organiz�m viitorul.

Aceasta contribuie pe dou� c�i la ordonarea vie-
�ii noastre. Mai întâi, ne spune cum s� ajungem din lo-
cul unde ne a	 �m în locul în care vrem s� ajungem, în al 
doilea rând, ne identi� c� resursele de care avem nevoie 
pentru a ajunge în punctul � nal. Ne permite s� lucr�m la 
un proiect �i s�-1 � naliz�m pe baza unui program logic �i, 
totodat�, s� estim�m costurile.

De obicei, plani� carea este � e pe termen lung, � e 
pe termen scurt. Sunt pe termen lung planurile care cu-
prind ceea ce dorim s� realiz�m în urm�toarea s�pt�mân� 
sau în urm�toarele trei luni. Pe termen scurt sunt cele care 
acoper� ceea ce dorim s� realiz�m ast�zi sau în s�pt�mâna 
aceasta, inclusiv pa�ii pe care trebuie s�-i parcurgem pen-
tru a realiza obiectivele pe termen lung.

Toat� lumea pierde timp. Lucrul acesta face par-
te din natura uman�. Uneori irosirea timpului poate �  �i 
constructiv�, pentru c� ne ajut� s� ne relax�m �i s� mai 
reducem stresul. Alteori, îns�, poate �  frustrant�, mai ales 
atunci când ea se datoreaz� faptului c� facem ceva mai 
pu�in important sau mai pu�in distractiv decât am dori.

Aspectul esen�ial este s� �tim ce anume ar �  de f�-
cut, care lucru are o prioritate mai mare? A lua o pauz�, a 
discuta cu colegii, a vorbi la telefon sau a citi nu înseamn� 
a pierde timpul decât dac� ne împiedic� s� ne dedic�m unor 
activit��i cu prioritate mai mare.

Irosirea timpului î�i are originea în dou� surse. Una 
este mediul, iar cealalt� se a	 � în noi în�ine. 
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LA MUL�I ANI RADIO MARIA!Probabil c� oricare din noi putem economisi 5 pân� 
la 10 ore pe s�pt�mân�. Dar pentru aceasta, avem nevo-
ie de disciplin� �i de hot�rârea de a respecta urm�toarele 
principii de baz�:

Depista�i intervalele de timp pe care le pute�i con-
trola. Pune�i la punct proceduri mai e� cace pentru opera-
�iunile care se repet� �i pro� ta�i cât mai mult de progresul 
tehnologic. îndrepta�i-v� aten�ia mai ales asupra activit�-
�ilor mari consumatoare de timp.

Este important s� v� cunoa�te�i cât mai bine ciclul 
randamentului propriu �i s�-1 folosi�i e� cient. Momentele 
cele mai bune ale zilei este nevoie s� � e dedicate lucr�rilor 
care necesit� concentrarea cea mai mare. Ideal este - mai ales 
în perioadele di� cile - s� v� acorda�i intervale de munc� ne-
întrerupt� exact în momentele de randament maxim din zi.

Urmeaz� apoi stabilirea obiectivelor trimestriale �i 
alc�tuirea unui plan care s� v� ajute a le îndeplini. Nu ui-
ta�i s� � �i 	 exibili, pentru a putea face fa�� evenimentelor 
neprev�zute. Stabili�i priorit��ile diferi�ilor pa�i pe care 
trebuie s�-i parcurge�i c�tre obiective.

Analiza�i felul în care v� folosi�i timpul. �ine�i o 
agend� zilnic� pentru s�pt�mânile tipice, apoi examina�i tot 
ceea ce face�i. Ve�i putea determina astfel care sunt elemen-
tele esen�iale ale muncii dumneavoastr�; ve�i putea identi� ca 
factorii care v� fac s� irosi�i timpului �i-i ve�i putea combate.

IMAGINA�I-V� URM�TOAREA SITUA�IE!
În � ecare diminea�� banca dumneavoastr� v� pune 

la dispozi�ie 86.400 EURO în cont.
Îns� acest premiu î�i are �i regulile proprii, a�a cum 

are � ecare joc.
1. Tot ce nu a�i cheltuit în cursul zilei, vi se ia in-

apoi. Nu pute�i transfera banii în alt cont. Pute�i doar s�-i 
cheltui�i.  

În � ecare diminea��, când v� trezi�i, banca v� des-
chide un cont nou cu al�i 86.400 EURO pentru ziua în curs.

2.  Banca poate s� încheie jocul f�r� preaviz, putând 
s� spun� oricând: „Este gata, jocul s-a terminat !” Ea poate 
s� v� închid� contul, nedeschizându-v� altul nou.

DUMNEAVOASTR� personal ce a�i face? 
Nu v-a�i cump�ra tot ceea ce v� dori�i? Nu doar pen-

tru dumneavoastr�, ci �i pentru to�i oamenii, pe care-i iubi�i? 
Poate chiar �i pentru cei, pe care nici nu-i  cunoa�te�i, de-
oarece nu a�i putea cheltui niciodata totul doar pentru dum-
neavoastr�... A�i încerca s� valori� ca�i � ecare cent.

De fapt aceast� SITUA�IE este Realitatea! 
Fiecare dintre noi are o Banc� „magic�”, doar c� nu o 

vedem! Banca magic� este TIMPUL. În � ecare diminea��, 
când ne trezim, ni se d�ruie 86.400 secunde de via��, iar 
când adormim seara, restul de timp r�mas nu ni se trece în 
credit. Ceea ce n-am tr�it în ziua aceea, este pierdut pentru 
totdeauna! Ziua de ieri a trecut! În � ecare diminea�� contul 
începe s� se umple din nou, dar banca poate s�-l des� in�eze 
oricând... f�r� preaviz.

Ce face�i, deci cu cele 86.400 secunde ale 
dumneavoastr�? Nu sunt mult mai valoroase decât aceea�i 
cantitate în Euro? 

Savura�i secundele vie�ii dumneavoastr�, pentru c� 
timpul se consum� mult mai repede decât crede�i!

(urmare din pag. 10)

Fericitul Pap� Ioan Paul al II-lea, ce avea o devo�iune 
deosebit� fa�a de Preacurata Fecioar� Maria, a propus în� in-
�area unui post de radio religios care s� aib� posibilitatea de a 
r�spândi pe o arie cât mai mare cuvântul lui Dumnezeu. Do-
rea folosirea mijloacelor de comunicare moderne în folosul 
vie�ii noastre su	 ete�ti. Astfel a ap�rut în Italia primul post de 
radio devo�ional, care apoi s-a r�spândit în 62 de ��ri.

Acum 7 ani, în S�rb�toarea Buneivestiri, Radio Maria 
a emis pentru prima dat� �i în România. Ascult�torii, care 
sunt bene� ciarii, dar �i singurii sus�in�tori, au de atunci posi-
bilitatea de a participa, pe calea undelor, la S� ntele Liturghii, 
la Rug�ciunea Rozariului �i alte rug�ciuni �i devo�iuni, la 
nop�ile de veghe, evenimente religioase deosebite, transmi-
siuni din diverse eparhii, adora�ii, programe de catehizare, 
etc. Ei pot s� asculte în � ecare diminea�� Sfântul/S�rb�toa-
rea zilei, Evanghelia �i medita�ia la Evanghelia zilei, m�rturii 
de credin�� �i interviuri în direct cu personalit��i din diverse 
domenii, muzic� de cea mai bun� calitate - armonie pur�, 
programe speciale cu �i pentru cei mai mici cre�tini,copiii. 

Ascult�torii au posibilitatea s� intre în direct ex-
primându-�i inten�iile de rug�ciune, opiniile �i dolean�ele 
privitoare la programele acestui post de radio. Cei care 
ascult� în mod frecvent Radio Maria au m�rturisit des-
pre schimbarea care s-a produs în via�a lor,de faptul c� se 
simt mai bine, mai lini�ti�i ,trec mai u�or peste încerc�ri, 
m�rturisind astfel despre sacro-terapia pe care Dumnezeu 
o împline�te prin acest mijloc media.

Anul acesta în preajma S�rb�torii Bunavestire a fost 
inaugurat� Capela cu hramul acestei s�rb�tori. De aici se 
transmit S� nte Liturghii celebrate de Pr. Doru Popovici, 
director R.M., împreun� cu cei ce slujesc Radio Maria, an-
gaja�i �i voluntari... �i nu numai. Se dore�te, cât mai curând, 
organizarea aici a unei Adora�ii perpetue la Preasfântul Sa-
crament care s� aduc� noi haruri în via�a celor ce d�ruiesc 
�i primesc prin intermediul acestui mijloc media. 

Ne rug�m bunului Dumnezeu s� ne ajute pe to�i, ca 
împreun�, s� facem posibil� continuarea împlinirii aces-
tui Proiect al S� ntei Fecioare care este raza de lumin� a 
su	 etului nostru.

Florin FILIMON, voluntar R.M.
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Ioan M
GHERU	AN

DREPTATEA ESTE CALEA SPRE ADEV
R
Dreptatea. Cuvântul dreptate provine din 

latinescul „directus” care însemneaz� „drept” la care 
s-a ad�ugat su� xul „–ate”. Este  sinonimul cuvintelor  
echitate �i justi�ie. Dreptatea este un principiu moral 
�i juridic care cere s� se dea � ec�ruia ceea ce i se 
cuvine �i s� i se respecte drepturile legitime. Dreptatea 
cre�tin� presupune atitudinea de con� rmare �i de 
ac�iune a cre�tinului în raport cu o norm� sau cu un 
standard de valori consacrat �i acceptat. Altfel spus, 
dreptatea cre�tin� este virtutea moral� prin care 
cre�tinul împline�te cu con�tiinciozitate �i hot�râre 
toate îndatoririle fa�� de Dumnezeu �i fa�� de semenii 
s�i cu ajutorul harului divin. 

Dreptatea presupune raportarea întregii vie�i �i 
activit��i umane la acea norm� sau standard. Cuvântul 
lui Dumnezeu este norma sau standardul fa�� de care 
cre�tinul î�i c�l�uze�te via�a. „Deci Legea e sfânt� 
�i porunca e sfânt� �i dreapt� �i bun�” (Ro.7,12). 
Dreptatea este în conformitate cu voin�a lui Dumnezeu. 
Sunt drep�i, nu cei ce aud cuvântul, ci acei care 
împlinesc cuvântul. Justi�ia are în vedere respectarea 
dreptului celuilalt, iar  dreptatea pe care o ai nu permite 
s� terorizezi semenii în numele ei. Justi�ia lucrurilor nu 
se g�se�te în lucruri, ci în noi în�ine. „Orice nedreptate 
izvor��te  din prea mare iubire fa�� de noi în�ine, �i 
prea pu�in� iubire fa�� de al�ii” (J. Locke).  

Dreptatea este  �i o stare de spirit pe care o 
întâlnim numai în inimile celor care au o sfânt� team� 
fa�� de Dumnezeu. Ea este teama de a nu-L sup�ra prin 
înc�lcarea poruncilor �i prin ignorarea preferin�elor 
Sale. Caracteristica esen�ial� a drept��ii lui Dumnezeu 
este ve�nicia, iar norma, standardul �i cuvântul S�u 
sunt adev�r: „Dreptatea Ta este dreptate în veac �i 
legea Ta adev�rul” (Ps.118,142).  S� lupt�m, nu numai  
pentru ap�rarea drept��ii, dar nici s� nu ne treac� prin 
minte c� am putea s� ne trecem de partea nedrept��ii.

Exist� �i o dreptate juridic�, lumeasc�. Legat de 
dreptatea juridic�, în lumea laic�, mai exist� �i no�iunea 
de dreptate social� care presupune atât respectarea 
obliga�iilor fa�� de societatea din care facem parte, cât 
�i drepturile omului conforme cu voin�a Creatorului. 
O societate în care nu domne�te cinstea, dreptatea �i 
adev�rul este dec�zut� din drepturile ei legitime �i are 
parte de puternice con	 icte. F�r� dreptate social� nu 
este cu putin�� o a�ezare temeinic� a vie�ii omene�ti în 
societate. 

Practic dreptatea este liantul societ��ii �i punctul 
pe care se  sprijin�  echilibrului ei. În societate este 
necesar s� func�ioneze cump�na drept��ii prin care 
se cânt�resc interesele proprii cu interesele celorlal�i. 
Societatea în care domne�te dreptatea evit� con	 ictele 
�i decaden�a moral� a celor care o reprezint�. Cinstea 
�i dreptatea arat� siguran�a unei societ��i �i iubirea de 

adev�r. Dumnezeu este drept. Aceasta înseamn� c� 
El este conform cu Sine �i cu preferin�ele Sale; este 
ve�nic � del fa�� de promisiunile f�cute celor ce se 
conformeaz� voin�ei Sale drepte �i d�t�toare de bine. 
„Da, Doamne Dumnezeule Atotputernic, adev�rate �i 
drepte sunt judec��ile Tale!” (Ap.16,7). 

Dreptatea este în leg�tur� direct� cu judecata, 
iar standardul cel mai înalt de via�� este derivat din 
caracterul dumnezeirii lui. Chiar dac� Dumnezeu nu 
d� socoteala omului despre dreptul �i dreptatea Sa, El 
nu le frânge deoarece ac�iunile  care sunt în armonie 
cu propriile Lui standarde, izvorâte dintr-o inim� curt� 
�i smerit�,  sunt întotdeauna perfecte �i drepte. „Pe 
scala drept��ii divine nu cantitatea darurilor cânt�re�te, 
ci greutatea inimii” (Papa Leon cel Mare). Dreptatea 
ajunge s� se identi� ce cu acel standard moral prin 
care Dumnezeu m�soar� conduita uman�. 
i oamenii 
trebuie s� fac� dreptate pe c�ile lor c�tre Dumnezeu. 
Dreptatea este un atribut pe care ne a�tept�m s�-l 
întâlnim  în inimile celor care se tem de Dumnezeu, 
deoarece dreptatea începe cu s� n�enia �i cu o închinare 
sincer� �i smerit� înaintea divinit��ii.

Obliga�ia conform�rii constante la voia moral� 
a lui Dumnezeu revine, mai ales, conduc�torilor �i 
judec�torilor pentru c� lor li se d� �i puterea pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de societate. Îns�, de la 
orice credincios adev�rat se a�teapt� s� fac� dreptate 
în conformitate cu puterile acordate lui. Dreptatea este 
opus� p�catului �i este o tr�s�tur� caracteristic� a lui 
Isus. „Dar de ve�i �i p�timi pentru dreptate, ferici�i ve�i 
� ” (1 Pt.3,14).

În ce prive�te guvernarea divin�, justi�ia devine 
o tr�s�tur� caracteristic� a unui mod de a pedepsi fapta 
imoral�, care genereaz� p�cat, pentru c� Dumnezeu nu 
poate r�mâne indiferent fa�� de r�u. Dreptatea punitiv� 
a lui Dumnezeu este foc mistuitor �i judecata este 
dreapt�. Dar nu de � ecare dat� judecata se soldeaz� �i 
cu pedepsirea celui vinovat. Sunt cazuri în care justi�ia 
divin� înceteaz� s� aplice sanc�iunea imediat ce s-a adus 
atingere unui principiu moral bine de� nit. Ea împarte, 
mai degrab� mil�, dragoste �i indurare divin�, dând 
posibilitate celui vinovat s� fac� fapte demne de iertare 
� ind dependent de mila �i îndurarea Domnului care zice: 
„Eu nu voiesc moartea p�c�tosului, ci ca p�c�tosul s� 
se întoarc� de la calea sa �i s� � e viu” (Ez.33,11).

Dumnezeu revars�, prin harul S�u, neprih�nire 
peste cei  care caut� dreptatea �i adev�rul. Prin urmare 
dreptatea sau justi�ia au ajuns s� însemne bun�tate �i 
considera�ie plin� de dragoste, care apare în persoana 
�i lucrarea Domnului Isus. El care a poruncit oamenilor 
s� � e drep�i a�a cum �i Tat�l din ceruri este drept, a dat 
dovad� de o dragoste f�r� egal, dându-
i via�a pentru 
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(urmare din pag. 12)
noi. Cristos a venit pentru ca Dumnezeu s� poat� 
�  drept. Isus îndrept��e�te pe acela care crede în El 
pentru c� în El g�sim toat� dreptatea, s� n�enia, gra�ia 
�i adev�rul.

 „�i izb�vindu-v� de p�cat, v-a�i f�cut robi ai 
drept��ii” (Ro.6,18). Robia drept��ii  înl�tur� cea�a, 
ocole�te obstacolele, lumineaz� mintea �i deschide 
calea spre adev�r. Este o robie eliberatoare, care 
nu subjug�, nu înjose�te, nu dispre�uie�te persoana 
noastr�, ci elibereaz� cugetul de povara p�catului, 
cur��� con�tiin�a �i  înal�� demnitatea �i su	 etul pe 
culmile cele mai înalte ale devenirii, spre îndumnezeire. 
Vorbind în termeni economici putem remarca marea 
e� cien�� a drept��ii, care rezult� din ceea ce d�ruim, 

raportat la ceea ce primim: d�ruim starea noastr� de 
p�cat din aceast� via�� �i primim fericirea ve�nic�; 
d�ruim ceea ce este trec�tor �i primim nemurirea.

Dreptatea este de partea celor care se lupt� cu 
propriile porniri �i caut�, cu smerenie �i dragoste, 
dreptul aproapelui �i adev�rul Domnului. Ele sunt 
adev�rate raze de soare pentru min�ile luminate.  Nu 
este nevoie s� ne am�gim, sau s� ne în�el�m pe noi 
în�ine. „O singur� compara�ie este în adev�r folositoare: 
acea cu tine însu�i”(N. Iorga).

 Lumina�i de harul divin, în noi g�sim toat� 
dreptatea, puterea �i în�elepciunea, ca s� ne  orient�m 
via�a pe calea cea dreapt�, care ne conduce la adev�r, 
la Isus, pentru c� El însu�i este: „Calea, Adev�rul �i 
Via�a” (In.14,6). 

Elevii claselor a IX-a A �i a X-a A de la Liceul 
Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu’’ din Oradea, înso�i�i de 
profesoara Paula Baliban, s-au deplasat la B�d�cin, joi, 
4 aprilie 2013, pentru a vizita Casa Memorial� ,,Iuliu 
Maniu’’, Muzeul organizat în memoria acestuia, Muzeul 
Etnogra� c al localit��ii, precum �i 
coala Primar� ,,Iuliu 
Maniu’’. 

Aceast� vizit� s-a desf��urat în cadrul Parteneri-
atului Educa�ional realizat între cele trei institu�ii parte-
nere, respectiv 
coala Primar� ,,Iuliu Maniu’’ B�d�cin, 
Biserica Greco-Catolic� din localitate �i Liceul Greco-
Catolic ,,Iuliu Maniu’’din Oradea, intitulat “Educa�ie 
prin Cultur� Credin�� �i Tradi�ie”, având ca �i obiective: 
s�direa credin�ei în su	 etele elevilor, puterea de a lupta 
pentru adev�r �i dreptate, aprofundarea cuno�tin�elor de 
religie �i istorie, precum �i sensibilizarea lor fa�� de ac-
tul educativ �i cultural, prin dezvoltarea gustului estetic, 
artistic �i tradi�ional. 

Elevii, înso�i�i de c�tre cadrele didactice de la cele 
dou� �coli partenere, au f�cut cuno�tin�� cu tradi�iile lo-
cale, cu portul popular �i cu trecutul istoric al satului. 

Le-a fost prezentat, mai întâi, Muzeul Etnogra� c 
�i li s-a explicat pe în�elesul lor componen�a costumelor 
populare, realizarea prosoapelor �i �tergarelor din pânz�, 
precum �i prelucrarea acestora. Deoarece tradi�iile popu-
lare, dansul �i portul popular constituie un important capi-
tol al spiritualit��ii noastre populare, ele trebuie studiate �i 
popularizate în toate implica�iile lor, pentru a le prezenta 
�i genera�iilor viitoare a�a cum au fost la origine. 

Nicolae Iorga, marele nostru istoric spunea: 
“Când nu vom mai avea tradi�ii, obiceiuri, port popular, 
vom pieri ca na�iune �i popor �i vom deveni ca o privi-
ghetoare f�r� glas”. 

Muzeul, amenajat în memoria marelui om politic 
�i � u al satului B�d�cin, organizat la demisolul Bisericii 
Greco-Catolice, a fost prezentat de c�tre preotul Cristi-
an Borz, care, cu mult� dragoste �i d�ruire, � ind un bun 
cunosc�tor al istoriei acestor meleaguri, le-a vorbit ele-
vilor despre trecutul familiei Maniu, în general, �i despre 

marele om politic Iuliu Maniu, în special, dar �i despre 
perioada în care acesta se retr�gea pe meleagurile natale 
ale ��rii Silvaniei. Aici, “la B�d�cin parc� �i aerul este 
mai proasp�t �i mai curat. În lini�tea gr�dinii uit greut��i-
le zilnice, pentru c� aici sunt cu adev�rat acas�”, spunea 
Iuliu Maniu, deoarece era legat su	 ete�te de locurile �i 
de oamenii pe care-i avea prin preajm�.

Elevii au f�cut cuno�tin�� cu trecutul istoric prin-
tr-un limbaj adecvat, oferindu-li-se acestora o imagine 
ampl� a ceea ce a însemnat �i înseamn� Iuliu Maniu pen-
tru satul s�u natal B�d�cin �i pentru întreaga �ar�.

La Conacul din Dealul �arinii, elevii au a	 at mai 
multe lucruri despre locurile în care se retr�gea �i lucra 
adeseori Iuliu Maniu, dar �i despre via�a �i activitatea sa. 

Au vizitat apoi mormântul simbol al marelui om 
politic �i au a	 at c� i se mai spunea “S� nxul de la B�d�-
cin”, deoarece r�mânea întotdeauna ferm în deciziile pe 
care le lua.

Directorul 
colii Gimnaziale Pericei, D�nil� Au-
gustin, a a� rmat faptul c� “Vizita la B�d�cin face parte din 
seria de activit��i pe care unit��ile de înv���mânt le desf�-
�oar� sub sloganul ,,S� �tii mai multe, s� � i mai bun”.

Prof. Maria BORZ

Elevii Liceului Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu’’ din Oradea la B�d�cin



14 VESTITORUL

În perioada 9-11 aprilie a.c. au avut loc exerci�ii spi-
rituale pentru tinerii din parohiile protopopiatelor 
imleu 
Silvaniei �i Marghita la P�durea Neagr�, jud. Bihor, sub 
genericul „S� mergem cu bucurie pe drumul credin�ei!”. 
Tinerii au sosit în dup�-amiaza zilei de mar�i, 9 aprilie, în-
so�i�i de p�rin�ii protopopi Zorel Micl�u� de la Marghita �i 
Nicolae Bodea de la 
imleu Silvaniei, de fratele Severian 
de la 
umal, de p�rintele Ioan 
anta, responsabil cu pasto-
ra�ia tinerilor în Protopopiatul 
imleu Silvaniei. Din partea 
Biroului Pastoral Eparhial pentru Laici din Oradea au fost 
prezen�i Horia Marchi�, Tereza Gro�an �i Raul Stancea. 
P�rintele Coriolan Mure�an a fost formatorul tinerilor în 
aceast� perioad�. 

Programul a început cu salutul �i prezentarea � ec�-
ruia dintre participan�i. Prima medita�ie în care p�rintele 
Coriolan a prezentat �i genericul acestor exerci�ii spiritu-
ale „Vorbe�te, Doamne, c�ci servul T�u ascult�!” (1 Re 
3,9). Ziua urm�toare a debutat cu Sfânta Liturghie, ani-
mat� de to�i cei prezen�i, dup� care a urmat micul dejun, 
medita�ie, discu�ii în grupuri, prânzul. 

În cursul dup�-amiezii tinerii au avut atât timp la 
dispozi�ie personal�, cât �i medita�ie, urmat� de prezen-
tarea în plen a concluziilor discu�iilor în grup, orientate 
de cele câteva întreb�ri propuse de c�tre formator. De la 
orele 18.00 a urmat adora�ie euharistic� �i spovad�, iar 
cina a încheiat programul zilei. Dup� cin�, în jurul unui 
impresionant foc de tab�r� tinerii au înc�lzit atmosfera 
prin cântece la chitar� �i nu în ultimul rând prin cântece �i 

jocuri de anima�ie dintre cele mai interesante.
Activit��ile au fost structurate în mod interactiv, � eca-

re dintre tineri având multiple ocazii de a-�i exprima punctul 
de vedere, de a pune întreb�ri, de a împ�rt��i celorlal�i opinia 
proprie sau a grupului din care face parte. 

Cele dou� zile de retragere au fost marcate de o 
atmosfer� de comuniune care a fost posibil� datorit� dis-
ponibilit��ii de care au dat dovad� cei peste 100 de tineri, 
dar �i datorit� fermit��ii �i insisten�ei din partea preo�ilor 
prezen�i spre disciplin�, ordine, punctualitate.

Tinerii au notat în mai multe rânduri mul�umirea 
su	 eteasc� cu care s-au ales în urma particip�rii la aceast� 
retragere.

Binecuvântate s� v� � e, dragi tineri, entuziasmul �i 
spontaneitatea, dragostea �i ascultarea fa�� de cele pl�cute 
lui Dumnezeu �i Bisericii!

Florica BODEA

Exerci�ii spirituale pentru tinerii din 	imleu Silvaniei �i Marghita

În perioada 5-7 Aprilie au avut loc, la 
tei, Recu-
legerile spirituale pentru tinerii din Protopopiatul de Be-
iu�, Reculegeri organizate cu sprijinul Biroului Pastoral 
Eparhial pentru Laici Oradea. Tema acestor zile de har, a 
fost: „S� mergem cu bucurie pe drumul credin�ei”, mot-
to-ul � ind: „Vorbe�te, Doamne, c�ci servul t�u ascult�” 
(1Sam 3, 9). Medita�iile au fost propuse de c�tre p�rintele 
Coriolan C. Mure�an, responsabilul departamentului de 
adul�i al Biroului Pastoral, animatorii � ind coordona�i de 
Horia Marchi�, Sr. Kasia Ostalecka, sr. Antonella Lazzaro 
�i Raul Stancea. Participan�ii au fost primi�i cu mult� os-
pitalitate �i c�ldur� de c�tre p�rintele Emil Ghiurc�. 

Programul a debutat vineri cu jocuri de cuno�tere, 
moment în care, tinerii din diferite parohii au ajuns nu 
doar s� se prezinte ci �i s� înceap� s� tr�iasc� împreun� 
o atmosfer� de comuniune fratern�. În continuarea pro-
gramului s-a propus prima medita�ie cu titlul „Domnul ne 
cheam�, via�a se schimb�” iar seara s-a încheiat cu o Cale 
a Crucii gândit� pentru tineri.

Ziua de sâmb�t� a debutat cu Sfânta Liturghie cele-
brat� de preo�ii prezen�i, la � nalul c�reia s-a reînnoit Con-
sacrarea la Inima Neprih�nit� a S� ntei Fecioare Maria. A 
doua medita�ie a reculegerilor a avut tema „Dac� Domnul 
e cu noi de cine ne e team�?” � ind urmat� de discu�ii pe 
grupuri la care s-a încercat s� se r�spund� la întreb�rile 
de la � nalul medita�iei. Concluziile celor trei grupuri de 

discu�ii au fost împ�rt��ite mai apoi cu to�i participan�ii. 
A treia medita�ie a avut titlul „Domnul e prietenul nostru, 
de ce nu spunem asta tuturor?”, � ind urmat� de re	 exie 
personal�, discu�ii pe grupuri �i plenar�. A urmat o Sea-
r� peniten�ial� cu Adora�ie Euharistic� �i posibilitatea de 
Spovad� pentru tinerii prezen�i. Seara a culminat cu un 
� lm despre m�rturia de credin�� �i cu o dezbatere pe mar-
ginea � lmului.

În diminea�a zilei de Duminic�, participan�ii au 
fost prezen�i, al�turi de comunitatea greco-catolic� din 

tei, la Sfânta Liturghie din Biserica parohial�, Reculege-
rile încheindu-se cu venerarea S� ntei Cruci �i a Relicve-
lor S� ntei Faustina Kowalska.

Biroul Pastoral

Reculegeri spirituale pentru tinerii din Beiu�
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Reculegeri pentru adul�ii din Protopopiatul de Ier
În data de 13 aprilie a.c., au avut loc la V��ad Re-

culegerile pentru adul�ii din Protopopiatul de Ier cu tema 
„S� mergem cu bucurie pe drumul credin�ei” �i motto-ul 
„Vorbe�te, Doamne, c�ci servul t�u ascult�” (1Sam 3,9). 
Medita�iile au fost propuse de pr. Coriolan C. Mure�an, 
responsabil al departamentului pentru adul�i al Biroului 
Pastoral Eparhial pentru Laici Oradea. 

Programul a debutat cu Sfânta Liturghie conce-
lebrat� de to�i preo�ii prezen�i. Prima medita�ie a pornit 
de la cuvintele Mântuitorului din Marcu 7,34: „Des-
chide-te!”. Pr. Coriolan a subliniat c� adev�rata surze-
nie este a aceluia care nu dore�te s� asculte vocea lui 
Dumnezeu �i prefer� s� nu se schimbe nimic în propria 
via�� chiar dac� acest lucru înseamn� iner�ie, indiferen-
��, via�� f�r� valori autentice. Nu este destul îns� s� ne 
deschidem mintea ci este necesar� o deschidere auten-
tic�, radical� �i total� la lucrarea Spiritului Sfânt în noi.

A doua medita�ie a pornit de la capitolul 13 din 
Evanghelia dup� Ioan, subliniind modelul Mântuitoru-
lui de slujire a discipolilor. Via�a cre�tin� nu poate �  
în�eleas� doar din perspectiva vie�ii spirituale persona-
le �i comunitare ci trebuie s� � e �i o slujire continu� �i 
plin� de iubire a aproapelui, chiar �i atunci când aproa-
pele poate gre�i. Fidelitatea noastr� fa�� de chemarea 
la iubire a Mântuitorului trebuie s� �in� cont c� doar 
Isus este calea, adev�rul �i via�a. A�a cum Mântuitorul 
subliniaz� în capitolul 15 din Evanghelia dup� Ioan, 

El este vi�a iar noi suntem ml�di�ele, dar adev�ratele 
ml�di�e nu se pot dezvolta decât în comuniune deplin� 
cu vi�a. Comuniunea implic� inclusiv disponibilitatea 
de a sacri� ca propria via�� pentru Domnul, a�a cum au 
f�cut-o martirii Bisericii noastre. S-a reamintit m�rturia 
de credin�� a comunit��ii greco-catolice din V��ad, care 
în ciuda nedrept��ilor �i persecu�iilor de mai bine de 
jum�tate de secol, r�mâne �i ast�zi tare în credin�� �i 
plin� de speran�� pentru viitor. 

Au fost prezentate exemple din m�rturia de cre-
din�� a episcopului Vasile Aftenie �i a fericitului Jose 
Sanchez del Rio. În � nalul medita�iei s-au dat c�teva 
sfaturi pentru tr�irea Postului Mare.

Reculegerile s-au încheiat cu o agap� la care au 
participat to�i cei prezen�i.

Biroul Pastoral

În zilele de 12-13 aprilie a.c. Protopopiatul de Be-
iu�, cu sprijinul Sr. Antonela Lazzaro, a organizat recule-
geri spirituale pentru adul�i la casa parohial� din 
tei, cu 
bun�voin�a Pr. Emil Ghiurc�, la care a participat un num�r 
de aproximativ 30 de credincio�i din Beiu�, 
tei �i B�i�a.

Aceste exerci�ii spirituale conduse de c�tre su-
rorile Hanny �i Ana din Congrega�ia Surorilor Misio-
nare ale Inimii lui Isus din Satu Mare au fost organi-
zate dup� modelul exerci�iilor spirituale ale Sfântului 
Igna�iu de Loyola în cinci etape: 1. „Principiul de baz� 
�i fundamental”, 2. „P�catul �i milostenia”, 3. „Che-
ma�i �i trimi�i de Dumnezeu/Isus Cristos”, 4. „Patima 
�i moartea lui Isus”, 5. „Învierea lui Isus”.

Ca �i laici putem observa c� via�a omului se con-
centreaz� din ce în ce mai mult pe aceast� societate parc� 
tot mai secularizat� pe zi ce trece care vrea s� �tie doar 
de ra�iune �i de �tiin��, punând pe Dumnezeu, biserica �i 
familia pe un loc secundar; unde acestea trei pot �  doar 
o op�iune �i nu absolut necesar. Dincolo de aceast� lume 
agitat� în care timpul parc� nu mai are r�bdare, este de-
osebit de necesar s� avem uneori un timp al nostru, mo-
mente în care s� re	 ect�m la aceste celebre cuvinte: cine 
suntem, de unde venim �i încotro ne îndrept�m?

Acest tip de exerci�ii spirituale m-au ajutat, în 
primul rând pe mine, s� îmi pun ordine în via��, s� în�e-

Reculegeri sprirituale pentru adul�i în Protopopiatul de Beiu�

leg mult mai bine sensul vie�ii �i s� � u mult mai apro-
piat� de Dumnezeu. Fiecare cre�tin, � ecare dintre noi 
ar trebui s� în�eleag� c� nu trebuie s� tr�im momentul 
doar pentru „acum” ci c� suntem crea�i pentru ve�nicie, 
pentru Dumnezeu.

Pentru mine aceste dou� zile au reprezentat un 
timp în care am putut sta doar eu �i Dumnezeu întrucât 
ie�ind din cotidianul zbuciumat ne d�m seama c� sun-
tem nimic f�r� El! În aceste dou� zile mi-am „reînc�r-
cat bateriile” din punct de vedere spiritual.

Cosmina RO	CA
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Reuniunea Marian� din Carei: 15 ani de existen��

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2013
MAI

Inten�ia general�: Pentru ca aceia care administreaz� dreptatea s� lucreze întotdeauna cu integritate �i con�ti-
in�� dreapt�. 

Inten�ia misionar�: Pentru ca seminariile, în special cele din Bisericile de misiune, s� formeze p�stori dup� 
inima lui Cristos, dedica�i în întregime vestirii evangheliei.

La Buna Vestire, una dintre cele 
mai vechi s�rb�tori închinate Maicii 
Domnului, bisericile din Carei au fost 
pline de credincio�i chiar dac� vremea a 
fost geroas� �i era zi lucr�toare.

Buna Vestire este ziua în care Ar-
hanghelul Gavril i-a vestit Fecioarei Ma-
ria c� va deveni mama lui Isus Cristos. 
„Bucur�-te, ceea ce e�ti plin� de har! 
Domnul este cu tine. Binecuvântat� e�ti 
tu între femei… 
i iat�, vei lua în pântece 
�i vei na�te � u, �i vei chema numele lui 
Isus”, i-a spus Mariei Arhanghelul Ga-
vril. Vestea adus� Fecioarei Maria repre-
zint� „plinirea timpului” (Gal. 4,4), adic� 
împlinirea f�g�duin�elor �i a preg�tirilor 
venirii lui Cristos.

Credincio�ii au venit în num�r mare 
�i la biserica Sf. Anton de pe strada Independen�ei din 
municipiul Carei, unde slujba a fost o� ciat� de parohul 
Cristian B�lan, preotul Ioan Bor�a diaconul Sebastian 
Bolog.

Au fost prezente �i membrele Reuniunii Mariane 
„Sf. Maria” din Carei care au aniversat la aceast� dat� 
15 ani de existen��.

În 1998, la 25 martie, de s�rb�toarea Bunei Ves-
tiri, se constituia la Carei, Reuniunea Marian�, în pre-
zen�a vicarului general al Episcopiei de Oradea de la 
acea dat�, p�rintele Sab�u �i a preo�ilor careieni Ioan 
David �i Eusebiu Matei.

Reuniunile Mariane sunt ceea ce spun despre ele 
papii, episcopii �i preo�ii, adic� “o cale de rena�tere a 
vie�ii cre�tine individuale �i comunitare, cale de atrage-
re în jurul Bisericii a credincio�ilor devota�i ei, cale �i 
mân� întins� înspre oamenii b�trâni sau bolnavi, înspre 
oamenii singuri ori marginaliza�i”. Respectând statutul, 
membrele reuniunii mariane desf��oar� activitatea pe 
cele trei coordonate prev�zute în el, adic� calea spiritu-
al�, caritativ� �i social�.

An de an Reuniunea Marian� „Regina P�cii” din 
Carei s-a implicat în activit��i de voluntariat la Centru 
de zi „Speran�a” al surorilor greco-catolice, activit��i 
de îngrijire a mormintelor p�r�site,vizitarea bolnavilor 
la domiciliu �i participarea de Ziua Bolnavului la C�-
minul de B�trâni, participarea la pelerinajul de la ci-
mitirul S�racilor de la Sighet, participarea la întâlnirea 

ecumenic� a femeilor din luna martie a � ec�rui an sau 
distribuirea de pachete cu alimente sau haine credin-
cio�ilor bolnavi, singuri ori cu mijloace materiale mai 
modeste, îndulcind pu�in am�r�ciunea vie�ii lor.

Între�inerea ordinii �i cur��eniei în biseric� �i îm-
podobirea altarului sunt alte preocup�ri ale marianiste-
lor din Carei. Cu un num�r de 28 de membre active �i 
mult mai multe membre pasive, ce spijin� activit��ile 
prin rug�ciunile lor, acestea î�i reînnoiesc an de an, de 
s�rb�toarea Bunei Vestiri, jur�mintele fa�� de Preasfân-
ta Fecioar� Maria, patroana spiritual�.

Reuniunea Mariana „Regina P�cii” din Carei 
este subordonat� eparhiei de Oradea �i îl are ca spi-
ritual pe pr. Ioan Bor�a iar ca pre�edinte pe Cornelia 
Cuc, secondat� de Florica Sanislai �i Maria Dohan ca 
vicepre�edin�i.

Din comitetul de conducere mai fac parte Maria 
Furdea ca secretar, Florica Cizma ca �i casier �i cele 
dou� consiliere, Lucia Gherman �i Maria Alexiev.

Pentru cele 21 de membre decedate ale Reuniu-
nii Mariane, la slujba de ieri de la Biserica Sf. Anton a 
fost o� ciat un parastas de pomenire.

„Ca s� � m adev�ra�i cre�tini, trebuie s� ducem 
aceast� iubire dincolo de comunitate, în societatea în 
care tr�im �i ne desf��ur�m activitatea, deoarece pe 
Cristos trebuie s�-L iubim cu via�a noastr� �i s�-L m�r-
turisim prin faptele noastre” a men�ionat ieri, pre�edin-
ta Reuniunii Mariane, Cornelia Cuc.

Daniela CIUT
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Reculegere spiritual� pentru tinerii din Protopopiatul de Ier

Misiuni populare la Zal�u
La Biserica „Sfânta Familie” din Zal�u au avut 

loc, sâmb�t� �i duminic�, 6-7 aprilie a.c, Misiuni popula-
re, având drept motto cuvintele Mântuitorului din Evan-
ghelia dup� Ioan: „Dac� cineva m� iube�te, îmi va p�zi 
cuvântul iar Tat�l meu îl va iubi �i noi vom locui la el” ( 
Io 17,23). Pr. Protopop Valer P�r�u l-a invitat pe p�rinte-
le Paul Popa de la Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici 
Oradea s� propun� medita�iile acestor Misiuni. 

P�rintele Paul a dorit ca prin medita�iile sale s�-i 
înt�reasc� în credin�� pe credincio�ii parohiei noastre 
�i s�-i ajute s� aprofundeze anumite aspecte ale înv�-
��turii Bisericii. 

Sâmb�t� 6 aprilie, p�rintele Paul a vorbit des-
pre nevoia de convertire a inimii, Patima �i moartea 
lui Cristos, importan�a S� ntelor Sacramente �i redes-
coperirea rolului Spovezii �i al Euharistiei. P�rintele a 
subliniat necesitatea con�tientiz�rii existen�ei r�ului �i 
a ispitei, citând în acest sens inclusiv lucr�ri din litera-
tur� precum „Demonii” de F. M. Dostoievski �i „Flori-
le r�ului” de Charles Baudelaire. 

Duminic� 7 aprilie, temele abordate au fost: ro-
lul de model al S� ntei Fecioare Maria �i chemarea la 
iertare �i la iubire.

Con�tien�i � ind de utilitatea misiunilor popula-
re, sper�m într-o continuare a lor, cel pu�in în posturile 
premerg�toare marilor s�rb�tori cre�tine.

Pr. Ciprian ROBOTIN

Luni, 8 aprilie, 2013, a avut loc 
la Oradea o zi de Reculegere Spiritu-
al� pentru tinerii din Protopopiatul de 
Ier. Tema re	 ec�iilor a fost: „S� mer-
gem cu bucurie pe drumul credin�ei”, 
motto-ul � ind: „Vorbe�te, Doamne, 
c�ci servul t�u ascult�” (1 Sam 3, 9). 
Medita�iile au fost prezentate de c�tre 
p�rintele Eduard Fischer, vicerectorul 
Seminarului din Oradea, animatori 
� ind preo�ii parohi care au înso�it 
grupul de tineri. Participan�ii au fost 
primi�i cu mult� c�ldur� de c�tre res-
ponsabilii Biroului Pastoral Eparhial 
�i conducerea Seminarului, care a pus 
la dispozi�ie capela �i Aula Magna 
pentru desf��urarea reculegerilor.

Programul a debutat cu Sfânta 
Liturghie celebrat� de preo�ii din pro-
topopiat, în timpul c�reia p�rintele Fischer era la dispo-
zi�ia tinerilor pentru spovezi. Celebrarea liturgic� a fost 
urmat� de retragerea participan�ilor în Aula Magna unde 
tinerii au ascultat prima media�ie. Predicatorul a actuali-
zat, într-un mod practic, pentru via�a cotidian� exemplul 
de ascultare a profetului Samuel. Expunerea a fost in-
teractiv�, ceea ce a favorizat un dialog vital �i formarea 
personal� a unor opinii morale, concrete �i practice în 
lumina cuvântului S� ntei Scripturi. Jocurile comunitare 
au încheiat acest moment meditativ �i au creat o atmo-
sfer� de deschidere fratern�. Momentul de comuniune 
s-a încununat cu vizita Preas� n�iei Sale, Virgil Bercea.

Dup� prânzul servit la cantina Seminarului, 
tinerii au continuat re	 ec�iile asupra temei propuse. 
Ei au încheiat medita�iile cu luarea unor angajamente 
spirituale �i morale, pentru a putea re	 ecta prin via�a 
lor un r�spuns autentic:  „Vorbe�te, Doamne, c�ci ser-
vul t�u ascult�”. 

Ziua s-a încheiat cu vizitarea catedralei “Sfântul 
Nicolae”, unde tinerii au rostit rug�ciuni �i au omagiat 
rezisten�a �i jertfa roditoare a episcopilor �i preo�ilor 
Bisericii noastre.

Pr. Zorel ZIMA
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Vizita pastoral� a PSS Virgil Bercea la Misiunea din Londra
S�rb�toarea Bunei Vestiri 

este singura solemnitate pe care 
o permite sobrietatea Postului 
Mare. Pentru românii greco-ca-
tolici care locuiesc în Marea Bri-
tanie, bucuria este una deosebit� 
întrucât 25 Martie este �i hramul 
bisericii Misiunii Române Unite 
din Londra. Anul acesta bucu-
ria praznicului a fost sporit� de 
prezen�a Prea S� n�itului p�rinte 
Virgil, episcopul greco-catolic 
al Oradiei �i responsabil pentru 
pastorala diasporei.


irul evenimentelor fes-
tive a fost deschis sâmb�t�, 23 
martie, la Biserica „Bunavesti-
re” de pe Bethell Avenue cu ru-
g�ciunea înseratului condus� de PS Virgil. Seara a con-
tinuat cu conferin�a d-lui Silviu Sana de la Biblioteca 
Jude�ean� „Gheorghe 
incai” Bihor, doctor în istorie. 
Cercet�torul bihorean a prezentat conferin�a cu tema 
„Biserica Român� Unit� în perioada comunismului. 
Portrete de m�rturisitori”. Prezentarea a fost urm�rit� 
cu deosebit interes de c�tre cei prezen�i care au admirat 
rigoarea academic� a expunerii dar �i c�ldura aspecte-
lor spirituale �i umane ale episcopilor, preo�ilor �i laici-
lor m�rturisitori evoca�i. Conferin�a a fost întregit� de 
PS Virgil prin evocarea spontan� �i edi� catoare a unor 
� guri de m�rturisitori pe care i-a cunoscut personal în 
perioada opresiunii comuniste.

Liturghia arhiereasc� de duminic�, 24 martie, a 
fost prilej de mângâiere su	 eteasc� pentru bunii credin-
cio�i prezen�i care s-au preg�tit ca pentru o zi de mare 
s�rb�toare �i au a�teptat cu emo�ie aceast� vizit� spe-
cial�. Celebrarea aceasta a constituit momentul central 
al vizitei, în care PS Virgil a dorit s� se roage împre-
un� cu credincio�ii români din capitala britanic� �i s� 
le adreseze cuvinte de încurajare �i de felicitare pentru 
frumoasa m�rturie de via�� cre�tin� �i româneasc� pe 
care o dau aici, atât de departe de meleagurile patriei. 
Ierarhul a subliniat c� în aceast� generoas� împlinire a 
rostului vie�ii lor nu sunt singuri ci sunt înso�i�i de rug�-
ciunile Bisericii de acas�: a familiilor lor, a preo�ilor �i 
a episcopilor. PS Virgil a împ�rt��it tuturor credincio-
�ilor ur�rile de tot binele adresate lor de Prea Fericirea 
Sa, Cardinalul Lucian, întâist�t�torul Bisericii noastre.

R�spunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de 
corul credincio�ilor Misiunii din Londra sub conducerea 
Andradei-Maria Brisc, împreun� cu un grup de muzici-
eni invita�i: Simona Furdui, Irina Gheorghiu �i Florin 
Pascu. Ace�tia au interpretat cu o m�iestrie �i cu o sen-
sibilitate religioas� ie�ite din comun lucr�ri de Gounod, 
Frank, Stradella dar �i lucr�ri muzicale din repertoriul 

religios liturgic românesc pe care le-au îmbinat într-o în-
chinare muzical� plin� de emo�ie. Prezen�a muzicienilor 
invita�i a f�cut ca slujba de hram s� se transforme într-
un veritabil concert care a în�l�at su	 etele celor prezen�i 
spre lauda lui Dumnezeu. P�rintele Eduard-William 
F�rtan, rectorul Misiunii Române la Londra, a mul�umit 
Prea S� n�itului P�rinte Virgil, conferen�iarului Dr. Silviu 
Sana, corului, invita�ilor �i tuturor celor care, prin munca 
lor, �i-au adus contribu�ia la rezultatele frumoase pe care 
misiunea le-a avut în acest prim an de � in�are �i la reali-
zarea acestor evenimente de hram.

Luni, 25 martie, PS Virgil împreun� cu Pr. Edu-
ard-William F�rtan s-au întâlnit la re�edin�a arhiepisco-
pului catolic de Westminster cu Excelen�a Sa Episcopul 
Alan Hopes, responsabil cu pastorala comunit��ilor etni-
ce din Londra �i, la re�edin�a sa din Custom House, cu 
Monseniorul John Armitage, vicar general al episcopiei 
de Brentwood. PS Virgil le-a mul�umit înal�ilor prela�i 
pentru bun�voin�a �i contribu�ia decisive pe care le-au 
ar�tat în în� in�area �i sprijinirea activit��ii misiunii pen-
tru românii greco-catolici din Londra pân� acum. La 
rândul lor, prela�ii englezi au apreciat elogios activitatea 
misiunii greco-catolice �i m�rturia de credin�� pe care 
credincio�ii români o aduc în contextul britanic. În tim-
pul fructuoaselor întâlniri s-au analizat �i s-au identi� cat 
perspective de dezvoltare a activit��ii pastoral-misionare 
în favoarea credincio�ilor români din Marea Britanie.

Aceste trei zile de vizit� pastoral� a PS Virgil în 
cadrul s�rb�toririi Bunei Vestiri, hramul Misiunii Româ-
ne din Londra au l�sat în su	 etele celor p�stori�i înt�rire 
în credin�� �i convingerea c� Cel conceput în sânul fe-
ciorelnic al Maicii Domnului, Emanuel, este cu adev�-
rat Dumnezeu-cu-noi, ajutor, sprijinitor, Dumnezeu tare 
care va îndrepta pa�ii no�tri spre tot lucrul bun oriunde 
ne-am a	 a, c�ci toate sunt în cuprinsul st�pânirii Sale.

Sergiu BARNA
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Vizit� pastoral� în Parohia Greco–Catolic� din Villafranca
În duminica a treia din post, cea a vener�rii cin-

stitei �i de via�� f�c�toarei Cruci, 7 martie a.c., am tr�it 
bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe Preas� n�itul 
Virgil Bercea, Episcop de Oradea. Parohia din Villa-
franca di Verona, este în� in�at� la sfâr�itul anului 2012 
�i este cea mai tân�r� parohie româneasc� din Italia. 
Vizita pastoral� a Preas� n�itului ne-a încurajat �i ne-a 
dat for�a necesar� dep��irii obstacolelor care în mod 
normal apar la orice început de drum. 

Am început închegarea comunit��ii odat� cu or-
ganizarea zilei de 1 decembrie, când m-am convins de 
poten�ialul �i voin�a pe care le au cei peste o mie de 
români care locuiesc aici. Cu aceast� ocazie am g�z-
duit pe o perioad� de o s�pt�mân� un grup de peste 40 
de tineri de la ansamblul folcloric „Plaiurile Dornelor”, 
care ne-au încântat cu spectacolele pe care le-au pre-
zentat în mai multe localit��i din împrejurimi. Desigur 
c� în aceast� organizare am fost sprijini�i de familiile 
de români care s-au mobilizat exemplar, oferind mân-
care tinerilor pe toat� durata �ederii lor aici, dar �i tu-
turor celor prezen�i, în seara spectacolului. Autorit��ile 
italiene ne-au oferit castelul din centrul ora�ului, ame-
najând o scen� �i un cort uria�, unde au înc�put peste 
1500 de spectatori. Autorit��ile ecleziale ne-au pus la 
dispozi�ie o biseric� unde am celebrat un Te Deum dup� 
care am plecat în procesiune spre castel. Toate acestea 
au contribuit la atmosfera de s�rb�toare �i de unire a 
românilor de aici.

Acest eveniment a dat startul parohiei, care de 
atunci este însu	 e�it� de spiritul unit��ii prin care cu 
adev�rat devenim o for��. Dezbinarea, izolarea �i des-
p�r�irea, niciodat� nu au adus ceva bun în societate. De 
acest lucru se conving din ce în ce mai mul�i români, 
care odat� ie�i�i din izolarea comunismului, din închi-
derea �i desp�r�irea religioas� 
fa�� de Biserica lui Cristos, re-
descoper� cât de bine este s� 
� m uni�i, ospitalieri �i nedu�-
m�no�i cu aproapele nostru. 
Nu este u�or, dup� ce ai fost 
„înv��at” o via��, s� ur��ti, s� 
te crezi singurul unic �i ade-
v�rat p�str�tor al tainelor, s� 
îl �ii „ostatic” pe Dumnezeu �i 
nimeni altcineva s� aib� acces 
la El, nu e u�or, când desco-
peri un Dumnezeu mult mai 
bun decât ai crezut, un Dum-
nezeu care nu poate �  închis 
într-un registru parohial sau 
într-o biseric�, � e ea �i de stat, 
s� te converte�ti, s� treci un 
pas mai în fa�� pe calea Evan-
gheliei �i a virtu�ii cre�tine. 

Acest lucru se întâmpl� cu � ecare persoan� care este 
onest� �i Îl caut� pe Dumnezeu în mod sincer �i dezin-
teresat, depunând la picioarele Crucii toat� experien�a 
�i istoria personal�. Când ai puterea s� ie�i din „cochi-
lia” trecutului �i s� te integrezi intr-un mediu mai dez-
voltat �i mai civilizat, po�i vedea din afar� realitatea 
care te înconjoar�. Tr�ind într-un popor latin î�i redes-
coperi latinitatea, într-un popor cre�tin - cre�tin�tatea, 
într-un popor ospitalier - ospitalitatea. Nu e u�or dup� 
ce ai fost obi�nuit s� vezi doar diferen�e �i gre�eli în 
cel�lalt, s� descoperi cât� asem�nare �i adev�r te une�te 
cu el. S� redescoperi limbajul aproape comun al celor 
mai uzuale cuvinte latine: pâine (pane), carne (carne), 
vin (vino), sau sfânt (santo), spirit (spirito), apostolic� 
(apostolica), din limba româna �i italian�; când ai deja 
cuvintele în limba ta î�i vine greu s� le înstr�inezi for-
ma �i s� mai traduci din: spirit în duh, din catolic� în 
soborniceasc�, din apostolic� în apostoliceasc�. Î�i vine 
greu dup� ce ai fost „înv��at” despre catolici c� sunt r�i 
c� sunt eretici, s� descoperi c� te pun la masa lor, c� 
te iart� �i te rabd� când le gre�e�ti, c� te ajut� când ai 
nevoie �i c� nu �i s-a întâmplat nici un r�u dac� ai intrat 
intr-o biseric� catolic� s� te rogi. Prin aceast� revolu�ie 
trec românii de aici.

Prezen�a �i cuvintele Preas� n�itului au înt�rit 
convingerea noastr� de-a r�mâne uni�i �i de-a nu aban-
dona crucea. Ne-a încurajat prin exemplul Sfântului 
P�rinte Papa Francisc, care provine dintr-o familie de 
emigran�i �i care s-a reîntors în patria de origine. Spe-
r�m c� �i genera�iile viitoare de români dup� ce vor �  
educa�i în spiritul drept��ii se vor întoarce în �ara de 
origine �i vor �  exemple pentru ceilal�i.

Pr. Dumitru PETROVAN
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1,5 Lei

Fi�i genero�i f�r� s� pierde�i nimic!
Contribui�i la � nalizarea Casei Fren�iu direc�ionând 2% din impozitul pe venitul din 2012!
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